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Odcięcia dostaw 
wody przez Lądec-
kie Usługi Komu-
nalne

Lądek-Zdrój trzeci 
w Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin 
i Powiatów!

Koleje Dolnoślą-
skie uruchomią 
linię autobusową 
do Lądka-Zdroju
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BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

Urząd uruchamia 
dotacje na wymia-
nę źródeł ciepła
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Rusza budowa
Platformy Widokowej na Trojaku! Czytaj na str. 6



2  |  DEBATY LĄDECKIE 3/2022

15 lutego. W lądeckim Ratuszu 
odbyło się podpisanie umowy na 
wykonanie Platformy Widokowej 
na Trojaku oraz na remont Wieży 
Zegarowej. 

16 lutego. Odbyło się podpisanie 
umowy na budowę Singletrack 
Trojak.

17 lutego. Odbyłem spotkanie z 
byłym prezydentem Lechem Wałę-
są w lądeckim hotelu „Alhambra”.

18 lutego. Uczestniczyłem w tele-
konferencji z burmistrzami zainte-
resowanymi realizacją wspólnego 
projektu „Geotermia Sudety” w 
ramach Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji.

Z biurka 
Burmistrza

URZĄD MIEJSKI INFORMUJE

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
przypomina o obowiązku zawarcia 
przez właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, indywi-
dualnych umów cywilno-prawnych na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z podmiotem wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej.
Powyższy obowiązek dotyczy każde-
go podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą, w wyniku której 
powstają odpady komunalne. Dotyczy 
to: sklepów, lokali gastronomicznych, 
banków, poczty, rzemiosła, wszystkich 
innych jednostek usługowych, orga-
nizacyjnych, obiektów produkcyjnych, 
zakładów usługowych i handlowych, w 
których bytują ludzie.
Przypominamy również, że niedo-
puszczalnym jest mieszanie odpadów 
komunalnych z gospodarstwa domo-
wego z odpadami komunalnymi z dzia-
łalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada 
dwie części tj. przeznaczoną na cele 
mieszkaniowe oraz przeznaczoną na 
działalność gospodarczą, właściciele 
nieruchomości powinni:
• uiszczać do gminy opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
– za część dotyczącą nieruchomości 
zamieszkałej, zgodnie ze złożoną de-
klaracją;
• zawrzeć dodatkową umowę na od-
biór odpadów komunalnych z pod-

Przypomnienie dla przedsiębiorców
o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

miotem uprawnionym – na część 
nieruchomości niezamieszkałej (na 
której prowadzona jest działalność go-
spodarcza), a w przypadku, gdy część 
niezamieszkała jest wynajmowana, 
obowiązek zawarcia umowy na odbiór 
odpadów spoczywa na właścicielu lo-
kalu, chyba że zapisy umowy najmu 
lokalu stanowią inaczej.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Urząd 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój obowiąza-
ny jest prowadzić ewidencję umów 
zawartych na odbieranie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, w celu kontroli wykonywania przez 
właścicieli nieruchomości i przedsię-
biorców obowiązków wynikających z 
ustawy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych zobowiązani są do 
udokumentowania posiadania umo-
wy na korzystanie z usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych po-
przez okazanie umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi.
W związku z powyższym prosimy 
przedsiębiorców o osobiste dostarcze-
nie lub przesłanie kopii ww. dokumen-
tów do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-
-Zdrój.

UMiG Lądek-Zdrój        

Szykuje się gruntowna metamorfoza 
ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju – inwe-
stycja znalazła się na wykazie zadań 
dofinansowanych w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 
rok!
W dniu 16 lutego 2022 roku szef kance-
larii premiera i poseł z okręgu wałbrzy-
skiego – Michał Dworczyk ogłosił wy-
niki naboru do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na 2022 r.
Na liście wspieranych inwestycji dro-
gowych samorządów z powiatu kłodz-
kiego znalazło się także zadanie re-
alizowane w gminie Lądek-Zdrój – w 
ramach przyznanych samorządowi 
środków w wysokości 1 053 050,40 zł 
gmina zamierza przeprowadzić zada-
nie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej”.
Mając na uwadze dotychczasową 
politykę władz samorządowych me-
tamorfoza będzie gruntowną. W ra-

Ulica Kościelna do remontu
mach przyznanego bowiem wsparcia 
powstanie nowa nawierzchnia oraz 
chodniki wzdłuż ulicy, natomiast gmi-
na – przy ewentualnym wsparciu do-
datkowymi środkami własnymi (z bu-
dżetu gminy) – zamierza jednocześnie 
wymienić na nowe sieci wod-kan. znaj-
dujące się w ciągu ulicy.

Grzegorz Szczygieł - kierownik WPSiT 
UMiG w Lądku-Zdroju
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Sesję zwołano w trybie zdalnym (w 
takim trybie odbyły się też wcześniej 
komisje) na dzień 27 stycznia br. Po-
rządek obrad przewidywał siedem 
projektów uchwał do rozpatrzenia. 
Dyskusję wzbudził projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na czas 
nieokreślony. Chodziło o dwa lokale 
znajdujące się w odremontowanej ka-
mienicy Kościelna 2. W jednym z lokali 
ma działać zamiejscowy odział Pomor-
skiego Inkubatora Kultury jako miejsce 
spotkań malarzy, rzeźbiarzy, ludzi te-
atru. Uruchomiona zostanie pracownia 
do projektu Rezydencji Artystycznych 
pomorskich artystów. Pobyty arty-
stów w Lądku-Zdroju zakończone będą 
wystawami otwartymi dla turystów 
i mieszkańców. Drugi z lokali będzie 
wykorzystywany jako autorska gale-
ria sztuki rzeźbiarki i malarki Marzeny 
Gawrysiak - autorki pomnika Andrzeja 
Zawady. Podczas spotkania Komisji 
ds. Gospodarczych 25 stycznia br. o 
planach działalności opowiadał pomy-
słodawca, Janusz Gawrysiak - reżyser, 
nauczyciel, artoterapeuta, organizator 
i kierownik artystyczny wielu festiwa-
li i warsztatów, założyciel i kierownik 
artystyczny Europejskiego Ośrodka 
Integracji Twórczej Znak w Gdańsku. 
Stowarzyszenie, które dzierżawi loka-
le zapłaci czynsz, lecz w niższej wy-
sokości niż wynoszą stawki rynkowe. 
Korzyścią dla miasta będzie miejsce, 
które stanowić ma atrakcję kulturalną 
dla turystów i mieszkańców. Uchwała 
została podjęta.
Nadano nazwę ulicy na Osiedlu Sło-
necznym. Nazwa „Różana” to propozy-
cja, z którą wyszli mieszkańcy a radni 
podjęli jednogłośnie uchwałę.
Podjęto uchwałę o wyrażeniu woli 
utworzenia Technikum Służb Ratow-
niczych i Uzdrowiskowych w miejsco-
wości Lądek-Zdrój. Jest to uchwała 
intencyjna a podyktowana troską o 
przyszłość Liceum Ogólnokształcące-
go. W związku z malejącą liczbą mło-
dzieży i tendencjami na rynku eduka-
cyjnym, polegającymi na poszukiwaniu 
konkretnych kompetencji, powstał po-
mysł, by utworzyć (na bazie LO) tech-
nikum, którego profil stanowić będzie 
uzupełnienie istniejącej w regionie sieci 
szkół średnich. To dopiero początek 
drogi, ale kierunek został wytyczony.
Jednogłośnie zagłosowano w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia prac 
zabezpieczających pomnik przyrody 

znajdujący się na terenie Gminy Lądek 
– Zdrój. Z wnioskiem takim zwróciło 
się Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., 
jako właściciel terenu na którym rośnie 
dąb uznany za pomnik przyrody a zna-
ny jako Dąb Marii. Drzewo – symbol lą-
deckiego zdrojowiska ma już około 350 
lat i wymagało prac zabezpieczających 
zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą 
dendrologiczną. Stabilność drzewa 
oceniono na mocno osłabioną, wyma-
gane było przewiertowe wzmocnienie 
pnia oraz cięcia redukujące koronę. 
Przyjęto uchwałą projekt Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uzależnień 
na 2022 rok. Podczas Komisji ds. Spo-
łecznych w dniu 25 stycznia br., Wice-
burmistrz Alicja Piwowar a zarazem 
Przewodnicząca GKRPA przedstawia-
jąc ten dokument podkreśliła, że tego-
roczny projekt Programu jest bardziej 
doszczegółowiony w stosunku do po-
przedniego roku, rozbudowana została 
znacznie część diagnostyczna. Radni 
otrzymali też sprawozdanie finansowe 
i opisowe z wykonania tego zadania w 
2021 r. Prowadzony był Punkt Konul-
tacyjno-Informacyjny, Grupa wsparcia 
dla osób uzależnionych – cotygodnio-
we spotkania, profilaktyczna działal-
ność edukacyjna. Nie działały świetlice 
środowiskowe, część środków została 
przesunięta na wydatki inwestycyjne 
– remont świetlicy w Lądku-Zdroju, za-
kup nowego wyposażenia.
Podjęto też uchwałę o zmianach w bu-
dżecie gminy i uchwalono zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Wójtów-
ka część nr 2 zatwierdzonego uchwałą 
nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zgłoszono trzy wnioski w trakcie sesji: 
- odnośnie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Uzależnień, aby do 
projektu programu na kolejny rok do-
łączony był załącznik finansowy, który 
będzie zawierał zaplanowane kwoty na 
realizację poszczególnych zadań;
- wniosek o przygotowanie i przekaza-
nie radnym informacji na piśmie, jakie 
przepisy uległy zmianie i obligują Gmi-
nę do wykonania ekspertyzy z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej dla budyn-
ku świetlicy w Trzebieszowicach, której 
koszt wynosi 8.000,00 zł i został ujęty 
w projekcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 
2022 r.;
- wniosek o przygotowanie i przekaza-
nie radnym informacji na temat umów 
dzierżaw, zawartych na okres dłuższy 
niż trzyletni, bez trybu przetargowego 
w latach 2012 – 2022. Informacja po-
winna uwzględniać następujące dane: 
jak realizowane są te umowy; czy dzier-
żawcy wywiązują się ze swoich obo-
wiązków i postanowień; czy wydzierża-
wione nieruchomości zostały później 
sprzedane lub podnajęte.

Oprac. Małgorzata Bednarek

Z prac Rady Miejskiej
Sesja styczniowa 2022 r. Rady 
Miejskiej

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
informują, że na podstawie art. 8 ust. 
1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyj-
ne może odciąć dostawy wody lub 
zamknąć przyłącze kanalizacyjne w 
przypadku wystąpienia zaległości w 
płatnościach z tytułu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków. Zarząd Spółki 
informuje, że Dział Wodociągów i Ka-
nalizacji przystąpił do odcięć wody na 
terenie miasta Lądek-Zdrój. Na chwile 
obecną do odcięć wody kwalifikuje 

Odcięcia dostaw wody przez LUK
się ok. 60 odbiorców na terenie Ląd-
ka-Zdroju, odcięcia planowane są na 
miesiąc marzec 2022 r. Dodatkowo 
informujemy, że ponowne przyłącze-
nie do sieci odbywa się po opłaceniu 
całości zadłużenia wraz z opłaceniem 
przez Dłużnika kosztów związanych z 
ponownym przyłączeniem do sieci.
Terminowe dokonywanie płatności 
przez Odbiorców Usług pozwoli na 
utrzymanie właściwego poziomu cen 
wody i ścieków oraz przyczyni się do 
akumulacji środków finansowych na 
rozwój i modernizacja sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnych oraz moderni-
zację oczyszczalni ścieków. Zatem we 
wspólnym interesie LUK Sp. z o.o. oraz 
wszystkich naszych Klientów jest regu-
lowanie należności na bieżąco.

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
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Nasza gmina od wielu lat uczestni-
czy w Ogólnopolskim Rankingu Gmin  
i Powiatów prowadzonym przez Zwią-
zek Powiatów Polskich. Ranking ten 
jest jedną z najbardziej przejrzystych 
klasyfikacji funkcjonowania polskich 
samorządów – eksperci ZPP wydają 
opinię według wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tematycznych.  
Należą m.in. do nich: działania proin-
westycyjne i prorozwojowe; rozwią-
zania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 
umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji; promo-
cja rozwiązań z zakresu ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej; wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa; działania 
promocyjne. Klasyfikacja Związku Po-
wiatów Polskich prowadzona jest w 
sześciu kategoriach w podziale na sa-
morządy powiatowe i gminne.
Lądek-Zdrój w ostatnich latach prze-

Lądek-Zdrój trzeci w Ogólnopolskim Rankingu ZPP!
suwa się nieustannie  
w górę ocenianych gmin. 
W zadaniach realizowa-
nych w 2017 r. znalazł się 
na X miejscu, za działania 
w 2020 r. sklasyfikowany 
został na miejscu VI, nato-
miast za rok 2021 otrzymał 
III miejsce.
Pierwsza „dziesiątka” ran-
kingu za rok 2021:
1. Bolesławiec
2. Płońsk
3. Lądek-Zdrój
4. Czechowice-Dziedzice
5. Stronie Śląskie
6. Sochaczew
7. Ostrów Wielkopolski
8. Dobczyce
9. Chełmża
10. Barcin
Największą ilość punktów 
nasza gmina otrzymała za 
„działania proinwestycyj-
ne i prorozwojowe” oraz 
za „promocję rozwiązań  
z zakresu edukacji, kultury 
i sportu”.                         

Red.

Jeśli tylko pozwalają możliwości, lądec-
ki samorząd stara się zadbać o zabyt-
kowe obiekty będące w zarządzie gmi-
ny. W tym celu od kilku lat intensywnie 
szukano możliwości wcielenia w życie 

pozyskanej wcześniej koncepcji odre-
staurowania, tj. wykonania kapitalne-
go remontu znajdującej się na Wzgó-
rzu Świętojerskim zabytkowej Wieży 
Zegarowej. Dzięki pozyskanym przez 
Gminę Lądek-Zdrój środkom Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– funduszu przeciwdziałania skutkom 
Covid-19 udało się skutecznie przepro-
wadzić postępowanie przetargowe i 
wyłonić wykonawcę tego bardzo istot-
nego dla uzdrowiskowo-turystycznego 
kurortu zadania, którego wartość wy-
ceniono na 286 231,18 zł. Dzięki temu 
w dniu 15 lutego 2022 r. Burmistrz Ląd-
ka-Zdroju – w imieniu lądeckiej gminy 
- podpisał umowę z przedstawicielami 
Wykonawcy – firmą „WASAMA” Robo-
ty Ogólnobudowlane, Instalacje Sani-
tarne, Instalacje i Pomiary Elektryczne 
D.K.Z. Sadlińscy sp. j., rozpoczynając 
tym samym praktyczny etap odrestau-
rowania Wieży Zegarowej pod roboczą 
nazwą zadania: „Rewitalizacja wieży 
zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w 
formule zaprojektuj i wybuduj”. 
Warto zaznaczyć, że jest to już kolejne 
działanie lokalnego samorządu ukie-
runkowane na przywrócenie do łask 
zabytkowych obiektów znajdujących 
się we władaniu gminy. Wcześniej uda-

Wieża zegarowa odzyska swój blask!

ło się odrestaurować przejętą niedaw-
no od uzdrowiskowej spółki Muszlę 
Koncertową, natomiast w kolejce do 
rewitalizacji czeka pozyskany do ma-
jątku gminy (także od spółki uzdrowi-
skowej) Dom Zdrojowy. W przypadku 
tego obiektu - z uwagi na jego wielkość 
i zakres wymaganych prac – idea prze-
prowadzenia odbudowy tego zabytku 
uzależniona jest od pozyskania przez 
lądecką gminę wsparcia finansowego 
w ramach odrębnie złożonych i cze-
kających na pozytywne rozpatrzenie 
wniosków projektowych.

Grzegorz Szczygieł - kierownik WPSiT 
UMiG w Lądku-Zdroju
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W środę 16 lutego 2022 r. Burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 
podpisał umowę na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego, polegającego na 
przebudowie ścieżek leśnych na ścież-
ki rowerowe typu Singletrack na górze 
Trojak. Wyłonione w toku postępowa-
nia przetargowego przedsiębiorstwo 
„Transport Ciężarowy, Tartacznictwo, 
Wdowiak Jan” w najbliższym czasie 
pracować będzie nad stworzeniem ko-
lejnej, ok. 5-kilometrowej pętli ścieżki 
rowerowej, której przebieg pozwoli cy-
klistom na dotarcie z Lądka-Zdroju na 
sam wierzchołek góry Trojak. Szczyt 
ten znany jest z licznych skał oraz zna-
komitego punktu widokowego uloko-
wanego na jednej z nich - na Trojanie. 
Dotychczas z tego miejsca korzystali 
z reguły wyłącznie turyści piesi - po 
wykonaniu inwestycji możliwe będzie 
dotarcie tutaj także na rowerze. Jest 
to o tyle istotne, bowiem równolegle 
w tym samym czasie lądecki samo-

Singletrack na szczyt Trojaka!
rząd prowadzi zadanie 
związane z budową 
nowej platformy wido-
kowej, dzięki której bę-
dzie można w bezpiecz-
ny sposób korzystać  
z punktu widokowego  
i bezproblemowo podzi-
wiać rozciągające się  
z tego miejsca pano-
ramy okolicznych łań-
cuchów górskich, Ląd-
ka-Zdroju i sąsiednich 
miejscowości.
Koszt budowy Single-
tracka, wg złożonej przez Wykonawcę 
oferty, to kwota 545 505,00 zł - pętla  
zostanie oddana rowerzystom do użyt-
ku jesienią bieżącego roku.
Budowa ścieżki rowerowej jak i platfor-
my na Trojaku prowadzone są przez 
Gminę Lądek-Zdrój w ramach działania 
pn. „Budowy kompleksowej ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój”, dzięki po-
zyskanemu wsparciu finansowemu w 
ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – funduszu przeciw-
działania skutkom Covid-19.

Grzegorz Szczygieł - kierownik WPSiT 
UMiG w Lądku-Zdroju

Park Zdrojowy z odświeżonymi ławkami
Lądecka gmina rozpoczęła wymianę 
starych i zużytych ławek w Parku Zdro-
jowym im. Jana Pawła II. Podobnie 
jak dotychczasowe, nowe ławki będą 
stylizowane i całe w kolorze białym. 
Wszystko po to, aby na tle ukwieconej 
zieleni parkowej dodatkowo wyekspo-
nować uzdrowiskowy charakter tego 
obszaru.
Wymiana urządzeń jest finansowana 
ze środków własnych Gminy Lądek-
-Zdrój (pochodzących m. in. z pobiera-
nej przez gminę opłaty uzdrowiskowej, 
która przez samorząd przeznaczana 
jest na utrzymywanie parków i terenów 
zielonych).
Podobnie jak poprzednio, ławki te zosta-
ną wkrótce opatrzone indywidualnymi 
tabliczkami określeń najładniejszych 
cech płci pięknej - „Sympatyczna”, „Po-
wabna”, „Zmysłowa”, itd...
Dzięki temu, w imię dobrego humo-
ru, każda z Pań będzie mogła wybrać 
sobie najbardziej odpowiadającą jej 
cechom charakteru ławkę do odpo-
czynku bądź - na przykład nieśmiali Pa-
nowie - w taki oto sposób będą mogli 
sadzając swą towarzyszkę zasygnali-
zować postrzeganie przez siebie osoby 
towarzyszki…
Zaplanowana wymiana blisko 50-ciu 
ław - w zależności od warunków po-
godowych - ma być ukończona do 
początku wiosny, aby już na początku 
cieplejszych wiosennych dni mogły 

one służyć mieszkańcom i gościom 
Kurortu.
Na chwilę obecną lądecki ratusz skupił 
swą uwagę w tym zakresie na sercu 
uzdrowiska, nie wyklucza jednak w ko-
lejnym ruchu wymiany lub rewitalizacji 
kolejnych ławek istniejących w prze-
strzeni publicznej, m. in. wokół Rynku.

Grzegorz Szczygieł - kierownik WPSiT 
UMiG w Lądku-Zdroju
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Rusza budowa platformy widokowej na Trojaku
W dniu 15 lutego w gabinecie Burmi-
strza Lądka-Zdroju doszło do pod-
pisania umowy pomiędzy lądeckim 
samorządem a Przedsiębiorstwem 
Budowlanym „CAKO” Sp. z o.o., której 
przedmiotem jest realizacja budowy 
nowej platformy widokowej na Trojaku.
Zadanie, pod roboczą nazwą: „Po-
prawa bezpieczeństwa i dostępności 
punktu widokowo-obserwacyjnego na 
Trojaku poprzez przebudowę i rozbu-
dowę istniejącej platformy widokowej 
w formule zaprojektuj i wybuduj”, prze-
widuje powstanie w ciągu najbliższych 
miesięcy wyjątkowej w swej formie 
konstrukcji umożliwiającej bezpieczne 
korzystanie z chętnie odwiedzanego 
przez mieszkańców, turystów i kuracju-
szy punktu widokowego ulokowanego 
na wierzchołku skały Trojan. To wła-
śnie z tego miejsca można podziwiać 
szerokie panoramy Gór Złotych, Bial-
skich, Masywu Śnieżnika, Krowiarek a 
nawet Gór Bystrzyckich.

Budowa obiektu jest moż-
liwa dzięki otrzymanemu 
przez Gminę Lądek-Zdrój 
dofinansowaniu w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – 
funduszu przeciwdziała-
nia skutkom Covid-19, a 
jej koszt wyniesie łącznie  
1 619 910,00 zł.
Według deklaracji przed-
stawicieli firmy wykonaw-
cy nowopowstający obiekt 
ma być oddany do użytku jesienią bie-
żącego roku.
Tym samym inwestycja stanowić bę-
dzie niebywałe wzmocnienie oferty 
turystyczno-rekreacyjnej Lądka-Zdro-
ju, bowiem warto pamiętać, że lądecki 
samorząd w kolejnych zamierzeniach 
dąży do rozbudowy infrastruktury tu-
rystycznej wokół Trojaka. W ramach 
prowadzonych odrębnych postępo-
wań władze gminy planują rozbudowę 

istniejącej sieci tras rowerowych typu 
singletrack o nową pętlę, pozwalającą 
na dotarcie pod sam punkt widokowy, 
a także do wykonania dodatkowych 
parkingów lub miejsc parkingowych – 
zarówno przy Stacji Narciarskiej jak i w 
okolicy ul. Leśnej i St. Moniuszki.

Grzegorz Szczygieł - kierownik WPSiT 
UMiG w Lądku-Zdroju

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
przekazanie informacji o stanach wo-
domierzy przez Odbiorców zamieszka-
łych na poniższych ulicach
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon-pt. w godz. 7:00-
15:00 - 74 8 146 345 w. 1
SMS- OWO: 574 066 042
E- MAILWO: rozliczeniadwik@lukla-
dek.pl
PRZEZ WWW: www.lukladek.pl

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA STANU 
WODOMIERZA 
ZOSTANĄ WYSTAWIONE FAKTURY 
PROGNOZOWE.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia 
i będziemy wdzięczni za wyrozumia-
łość.

Przypominamy o obowiązku podatko-
wym dotyczącym opłaty od posiadania 
psów.
Opłata od posiadania psów płatna jest 
bez wezwania jednorazowo do dnia 
31 marca roku podatkowego, a w przy-
padku powstania obowiązku po tej da-
cie - w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia tego obowiązku.
Opłata od posiadania psów wynosi 
80,00 zł od jednego psa oraz 40,00 zł 
za każdego następnego psa posiada-
nego przez osobę fizyczną i płatna jest 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Lądku-Zdroju nr: 86 9588 
0004 0039 1111 2000 0010.

Kontakt
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, 
tel. 74 8 117 881.

Opłata od 
posiadania psów

l.p. Nazwa ulicy Termin

1. Stójków 01.03

2. Rynek 03.03

3. Ogrodowa, Śnież-
na

07.03

4. Krótka, Słodowa, 
Strażacka

08.03

Dział Wodociągów
i Kanalizacji
Lądeckich Usług  
Komunalnych Sp. z o.o. 
w Lądku-Zdroju

Ruch kolejowy na trasie Kłodzko – 
Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie zamarł 
w 2004 r. Po pewnym okresie braku 
zainteresowania reaktywacją linii, sa-
morządowcy Lądka-Zdroju i Stronia 
Śląskiego zaczęli czynić zabiegi w celu 
jej ponownego uruchomienia. Czas był 
jednak nieprzychylny, trwająca latami 
„dekapitacja” Polskich Kolei Państwo-
wych nie sprzyjała naciskom lokalnych 
władz. Udało się na szczęście uchronić 
przed zniszczeniem, przejąć i uratować 
dworce kolejowe w obu miejscowo-
ściach.
Po latach zabiegów i stworzeniu przez 
województwo dolnośląskie Kolei Dol-
nośląskich pojawił się w ich postaci 
realny partner do rozmów. W opinii 
publicznej kwestia reaktywacji dawnej 
linii kolejowej jest sporną, jednak dzia-
łania m.in. burmistrza Lądka-Zdroju 
Romana Kaczmarczyka, doprowadziły 
do realnej szansy na pojawienie się na 
naszej trasie autobusowej komunikacji 
zastępczej, która połączy funkcjonują-
ce w naszych gminach przystanki PKS 
z Dworcem Kolejkowym Kłodzko Mia-
sto. Co najważniejsze, połączy je w ko-
relacji z pociągami jadącymi z Kłodzka 
do Wrocławia.
Koleje Dolnośląskie wypracowały dwie 
propozycje połączeń w Dolinie Białej 
Lądeckiej. Pierwsza opcja mówi o 6 
połączeniach dziennie, druga o 11 ta-
kich połączeniach. Koszty połączeń w 
obu przypadkach będą finansowane z 

budżetu województwa dolnośląskie-
go, budżetów gmin Lądek-Zdrój, Stro-
nie Śląskie, Gminy Wiejskiej Kłodzko i 
z prognozowanych przychodów. Już 
wkrótce nasi samorządowcy i władze 
województwa zadecydują która z pro-
pozycji zostanie wybrana.

Red.

Kolejowe autobusy do Lądka-Zdroju
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1.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
2.03.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
3.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
4.03.2022 godz.20.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
5.03.2022 godz.15.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
6.03.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie 
Śląskie ul. Morawka 31/1 
7.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-
-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
8.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
9.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
10.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
11.03.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
12.03.2022 godz. 15.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
13.03.2022 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
14.03.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
15.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
16.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
17.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
18.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
19.03.2022 godz. 15.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
20.03.2022 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
21.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
22.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
23.03.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
24.03.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
25.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
26.03.2022 godz.15.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
27.03.2022 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
28.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
29.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
30.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
31.03.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b

Dyżury aptek
MARZEC 2022

W okresie od maja do grudnia 2021 
roku Centrum Kultury i Rekreacji w Ląd-
ku-Zdroju brało udział w projekcie pod 
nazwą „Sieć na kulturę w podregionie 
wałbrzyskim”, współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W 
ramach zadania prowadziliśmy m.in. 
szkolenia z projektowania graficzne-
go z wykorzystaniem aplikacji cyfro-
wych dla dwóch grup uczestników w 
wieku 10-18 lat z 
Lądka-Zdroju. Za 
udział w projekcie 
Fundacja Wspie-
rania Zrównowa-
żonego Rozwoju 
przekazała CKiR 6 
nowych laptopów. 
W zamyśle dyrek-
cji instytucji może 
to stanowić bazę 
pracowni kompu-
terowej i istotny 
punkt wyjścia do 
organizacji kolej-

Sześć laptopów dla CKiR
nych kursów. Projektowanie graficz-
ne w oparciu o aplikacje internetowe, 
bezpieczeństwo w sieci, komputer jako 
narzędzie w firmie, e-usługi, podstawy 
obsługi komputera czy smartfona – to 
propozycje szkoleń, które planujemy 
rozpocząć w kwietniu br. Szczegóły po-
damy już wkrótce.

Monika Słonecka, 
Kierownik Działu Promocji 

i Informacji Turystycznej CKiR

W imieniu Zarządu i Członków Klubu 
HDK PCK w Lądku-Zdroju chciałabym 
serdecznie podziękować wszystkim 
Krwiodawcom uczestniczącym w po-
borach krwi.
Krótkie podsumowanie starego roku – 
w 2021 r. w Lądku-Zdroju odbyło się 5 
akcji wyjazdowych, w których oddano 
łącznie 42 300 ml krwi pełnej, są to 92 
donacje.
W poprzednim roku przyznano Człon-
kom Klubu 5 odznaczeń Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi, a tym dwie 
ZHDK III stopnia, dwie ZHDK II stopnia 
i jedną ZHDK I stopnia.
Jesteśmy dumni, że mieliśmy możli-
wość wspierać HONOROWE KRWIO-
DAWSTWO na terenie Gminy. To nie 
koniec!! W nowy rok wchodzimy pełni 
nadziei na lepszy czas i z ambitnymi 
planami na rozwój Klubu oraz promo-
cję honorowego krwiodawstwa.
Zapraszamy na kolejny pobór krwi, 
który odbędzie się 29 marca 2022 r.

Anna Witos – Prezes Klubu

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia na-
szego profilu na Facebooku: Gminny Klub 
HDK PCK w Lądku-Zdroju, e-mail: hdk.la-
dekzdroj@wp.pl

Klub HDK PCK 
podsumowanie 2021 Feryjne Kino

W trakcie ferii zimowych w dniu 
08.02.2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w 
Trzebieszowicach Sołtys oraz Rada 
Sołecka zorganizowali ,,Feryjne Kino”.
Dzieci i młodzież mogły spędzić miło 
czas, oglądając przygotowane przez 
organizatorów seanse filmowe.
Dzień pizzy
W dniu 9 lutego w świetlicy wiejskiej w 
Trzebieszowicach, mieszkańcy wspól-
nie świętowali Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. Nie brakowało dobrej zabawy i 
przede wszystkim jedzenia, o które za-
dbało Koło Gospodyń Wiejskich.
Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją sponsorom wydarzenia: Pizzeria 
Abakus, Pizzeria Kardamon, Pizzeria 
Marianna za ufundowanie vouche-
rów, które zostały rozlosowane wśród 
uczestników imprezy.

UMiG

Ferie w Trzebieszowicach
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Piszemy życzenia
Przed świętami Bożego Narodzenia 
świetlica szkolna zaproponowała 
uczniom konkurs plastyczno-literac-
ki pt. „Życzenia bożonarodzeniowe”. 
Jego celem było zachęcenie dzieci do 
redagowania i własnoręcznego pisa-
nia życzeń. W dobie smsów i e-kartek 
życzenia pisane szczerze, „od serca” 
są na wagę złota. Dlatego bardzo ucie-
szyliśmy się dużą ilością uczestników. 
Młodsi uczniowie, którzy dopiero uczą 
się pisać, swoje życzenia pięknie nary-
sowały, natomiast starsi swoją pracę 
mogli dodatkowo wzbogacić życzenia-
mi w wersji angielskiej.
Z prac, które wpłynęły komisja wyłoniła 
następujących laureatów:
klasy I-III
1. miejsce - Wojciech Lemanowicz, kl. 
1a,
2. miejsce - Oliwier Matecha  kl. 2a,
3. miejsce - Alan Nowak  kl. 2b,
wyróżnienie: Wiktoria Wojrach kl. 2a, 
Aleksandra Szymanowska kl. 2a,
klasy IV -VIII
1. miejsce ex aequo -Dobrosława Po-
biarzyn  kl. 5a i Helena Bartosińska kl. 
7b
2. miejsce - Bartosz Żelichowski kl. 5a,
3. miejsce - Oliwia Bończak kl. 5a,
wyróżnienie: Emilia Rugowska kl. 5a,
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. Oby sie te piękne życze-
nia spełniły...

WOŚP w Jedynce
Tegoroczny finał odbywał się znów w 
cieniu pandemii... Uczniowie chorowali, 
frekwencja była marna, więc wszyst-
kie zaplanowane atrakcje musieliśmy 
okroić. Młodsze klasy, które uczyły 
się stacjonarnie dzielnie w akcję się 
włączyły. W tygodniu „starszaki” pod 
okiem pani A. Ingielewicz i B. Tarasiń-
skiej tańczyły wy-
jątkowy serdusz-
kowy układ, były 
też piosenki, po-
pisy gry na instru-
mentach. Puszka 
z czerwonym ser-
duszkiem krążyła 
wśród uczniów i 
nauczycieli i szyb-
ko się zapełnia-
ła.  Na naszym 
finałowym certyfi-
kacie widnieje spo-
ra kwota 879,56 zł. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a 
w szczególności naszym uczniom, na 
których zawsze można liczyć i którzy 
zawsze wspaniale wpisują się w poży-
teczne akcje.
Karnawał 2022 - Bal 1a
Wszyscy bawią się wspaniale, jak co 
roku w karnawale...
Bal karnawałowy to dzień niezwykły, 
bardzo wyczekiwany. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostar-

czającą im wielu przeżyć i radości. Tak 
też było u nas. W piątek, 18 stycznia, 
odbył się klasowy bal karnawałowy. 
Tego dnia klasa szkolna zamieniła się 
w piękną salę balową. Dzieci przebra-
ne były za bohaterów znanych bajek… 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci 
było bardzo trudno. Na tę wyjątkową 

okazję wychowawczyni zamieniła się 
w wodzireja i prowadziła zabawę. Kie-
dy czas zabawy dobiegł końca dzieci z 
żalem opuszczały klasową salę balo-
wą. Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości, a to było głównym celem tego 
balu. Dziękuję dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięk-
nych balowych strojów.

Marta Adamus

Jedynkowe Newsy

W styczniu, jak co roku, CKiR utworzyło 
sztab WOŚP i wzięło udział w 30 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku pieniądze zostały przeka-
zane na sprzęt dla okulistyki dziecięcej. 
Na terenie miasta dostępne były sta-
cjonarne puszki sztabowe (Biblioteka 
CKiR, Salon Zepter, Kawiarnia „Dom 
Klahra” i Kawiarnia „Coffee Ride”). W in-
ternecie rozpoczęliśmy licytacje przed-
miotów pozyskanych od sponsorów. 
27 stycznia SP nr 1 w Lądku-Zdroju 
przygotowała występy uczniów, które 
później zaprezentowano w internecie 
i dodatkowo zebrała prawie 900 zł. 29 
stycznia odbył się Muzyczny Wieczór 
Flamenco w Kawiarni „Coffee Ride”. 
W dzień finału od godzin porannych 
27 wolontariuszy wyruszyło w miasto 
i gminę, aby zapełnić puszki WOŚP.  
O godzinie 15.00 Sołectwo Trzebieszo-
wice rozpoczęło działania przy Świetli-
cy Wiejskiej: pokaz strażacki, koncert 
„Skrzynczanek” i występ zespołu „Ru-
sałki”. W trakcie pokazów każdy mógł 
spróbować pysznej grochówki i piero-

gów przygotowanych przez Koło Go-
spodyń Wiejskich. Natomiast o godz. 
17.00 rozpoczął się koncert „Hudy i 
Przyjaciele” oraz licytacje w Kawiarni 
„Dom Klahra”. Mimo ciężkich czasów 
udało się zebrać łącznie z e-skarbon-
ką 26 915,96 zł, które dzielnie liczyły 
Urszula Blicharska, Gabriela Naporow-
ska-Rodak, Paulina Bera i Michał Piet-
kiewicz, za co bardzo im dziękujemy.  
W liczeniu pomocna była także liczar-
ka, którą udało się wypożyczyć od 
GBS w Strzelinie dzięki pomocy Doroty 
Krysy. Podziękowania należą się także 
naszym sponsorom licytacji, którymi 
byli: Paulina Kliś, Pizzeria „Kardamon”, 
Katarzyna Mironiak, Anna Koszyk, Ka-
tarzyna Strząska, Agnieszka Jaroszew-
ska, Mariola Kozińska, Firma „Gwarek”, 
Lucyna Macutkiewicz, Aleksandra Kró-
likowska, Centrum Zoologiczne Roman 
Lempart, Jolanta Kulińska, Ewelina 
Kozioł Stępniewicz, Dorota Kuczwal-
ska, Piotr Rusin, Alicja Kwaśna, Pauli-
na Wójcik, Justyna Lemieszek, Anna 
Dudek, Firma „Piranha Adventures”, 

Podsumowanie 30 finału WOŚP w Lądku-Zdroju
Aleksandra Wilamowska, Katarzy-
na Sikorska, Monika Wielichowska,  
Katarzyna i Łukasz Korobij, Ewa Huć-
ko, Kinga Wojciechowska-Zbrzeźniak, 
Marta Latos, Karolina Sierakowska, 
Anita Kubisiak, Joanna Bandura, Anna 
Wichlińska, Joanna Sobik-Barabas, 
Judyta Kaźmierczak, Zbigniew i Na-
talia Piotrowicz, Adam Gacki, Roman 
Kaczmarczyk, Gmina Lądek-Zdrój, Sta-
cja Narciarska Lądek-Zdrój, Marzena 
Zawal, Anna Duch, Pizzeria „Abakus”, 
Kawiarnia „Dom Klahra”, Szkółka „Że-
reb-Ski”, Wypożyczalnia „Sudety Sport”, 
Bartłomiej Hudziec, Piotr Szczepanek, 
Maciej Kolenkiewicz, Julia Palasik, Da-
rek Chyła, Zuzanna Gałecka i Bartło-
miej Bera. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy dołożyli swoją cegiełkę do zebra-
nej przez nas kwoty - „razem możemy 
więcej”. Liczymy na was także w przy-
szłym roku - „SIE MA”.

Gracjana Pazdyk-Poświstajło
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Liceanarium
SZKOLNY KONKURS LITERACKI W LI-
CEUM W LĄDKU-ZDROJU „POLECAM 
CI TĘ KSIĄŻKĘ...”
W styczniu rozstrzygnięty został w 
lądeckim liceum Szkolny Konkurs Li-
teracki „Polecam Ci tę książkę...”. Kon-
kurs odbył się już po raz drugi i cieszył 
się dużym powodzeniem. Uczniowie w 
swoich pracach zaprezentowali bardzo 
różne, interesujące książki, w ciekawy 
sposób zachęcając do ich lektury. Po-
ziom był wyrównany, stąd też nieco 
nietypowy werdykt - przyznane zosta-
ły trzy równorzędne pierwsze nagrody 
oraz trzy drugie. Jedna osoba została 
wyróżniona.
I miejsce - Wiktoria Ulan, Lena Okoro, 
Karolina Kuciej
II miejsce - Anastazja Toch, Julia Gręb-
ska, Bartosz Wędziński
Wyróżnienie - Aleksandra Bednarska
Mamy nadzieję, że w kolejnym roku 
szkolnym uczniowie równie chętnie 
będą chcieli podzielić się z nami swoimi 
czytelniczymi pasjami, biorąc udział w 
trzeciej już edycji konkursu.
Gratulujemy i życzymy wielu interesu-
jących lektur!

W sobotę 19 lutego w lądeckim Domu 
Zdrojowym odbył się Koncert Cha-
rytatywny na rzecz Krysi i Andrzeja 
Grzybowskich z Kątów Bystrzyckich, 
którym w styczniu tego roku pożar 
strawił cały dom. Było to wydarzenie 
z wielu względów bardzo udane. Do-
brze dobrani artyści sceniczni, cieka-
we stoiska wystawiennicze i co naj-
ważniejsze – wspaniała atmosfera, to 
najważniejsze z nich.
Koncert dla Krysi i Andrzeja odbył się w 
obu salach Domu Zdrojowego. Na sce-
nie dawnej Kawiarni Zdrojowej wystą-
pili: „Kapela Bożkow”, Moises Bethen-
court & Bartek Hudziec, Ewa Stefaniak, 
“Karina i Andreo”, Iwan Komarenko oraz 
Maciej Adamski z gongami tybetański-
mi. W niegdysiejszym Klubie Kuracju-
sza można było posilić się domowym 
bigosem lub pajdą chleba ze smalcem 
i na deser posmakować ciast z ich ol-
brzymiego wyboru. Oprócz tego moż-
na było nabyć ekologiczne produkty 
spożywcze, specyfiki konopne, porad-
niki o zdrowiu i amulety. O wyjątkowo 

Koncert dla Krysi i Andrzeja

dobrej, przyjaznej atmosferze koncertu 
świadczy sam fakt, że trwała od godz. 
15.00 do 21.30, koncerty dzielone były 
licytacjami, a w holu można było wylo-
sować na loterii często całkiem atrak-
cyjne fanty. 
Wydarzenie zaaranżował i poprowa-
dził ze sceny Robert Wagner, któremu 
towarzyszyła Paulina Bagińska z To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej. 
Organizatorzy zgromadzili dla naszych 
pogorzelców 12 tys. złotych.

Red., foto: Marzena Zawal

Konferansjer Robert Wagner

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celo-
wej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na korzyst-
niejsze z punktu widzenia sprawności 
energetycznej i kryterium ekologicz-
nego.
Poniższa informacja powstała na pod-
stawie informacji Burmistrza Lądka-
-Zdroju.
Dotacja udzielana jest na wymianę ni-
sko sprawnych i nie ekologicznych ko-
tłów i pieców węglowych na:
 ∙ pompy ciepła - gruntowe i po-

wietrzne;
 ∙ kotły gazowe kondensacyjne;
 ∙ kotły na lekki olej opałowy; 

 ∙ ogrzewanie elektryczne (kotły, 
maty grzejne, piece akumulacyjne, 
itp.);

 ∙ kotły na biomasę spełniające mini-
malne unijne poziomy sezonowej 
efektywności energetycznej i nor-
my emisji zanieczyszczeń.

Beneficjentami mogą być osoby fizycz-
ne, zamieszkałe na terenie naszej gmi-
ny i posiadające tytuł prawny do nieru-
chomości, na której będzie realizowana 
inwestycja, w tym wspólnoty mieszka-
niowe, których członkowie korzystają 
z ciepła wytworzonego we wspólnej 
kotłowni.
Wniosek o dofinansowanie należy zło-
żyć w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 
1) Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – 
Zdroju w terminie od dnia 10.03.2022 
do dnia 31.03.2022 r.
Wnioskodawca  może  uzyskać  dota-
cję  w  formie  refundacji  poniesionych  
kosztów  po zrealizowaniu inwestycji 
w wysokości do 50% poniesionych wy-
datków całego przedsięwzięcia, jednak 
nie więcej niż 3.000,00 zł brutto.
Wniosek o udzielenie dotacji oraz wzo-
ry załączników można pobrać ze stro-
ny internetowej www.ladek.pl, w za-
kładce URZĄD/PROGRAM WYMIANY 
PIECÓW oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Ry-
nek 31, pok. nr 1.

Red.

Z ogromną przyjemnością informu-
jemy Państwa, iż Zarząd Lądeckich 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. wraz z 
Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem 
Kaczmarczykiem, wspólnie zainicjo-
wali opracowanie i wydanie albumu 
pod nazwą „Lądek-Zdrój - magiczne 
lustro czasu”. Wiodącym celem przed-
sięwzięcia było zebranie wyjątkowej 
historii naszego miasta, jak i współcze-
snego otoczenia w jedno albumowe 
wydanie, zapewniające szerszą pro-
mocję naszego Uzdrowiska. Publika-
cja przedstawia dzieje Lądka-Zdroju 
opowiadane przez cenne egzemplarze 
starych lądeckich fotografii i pocztó-
wek oraz miasto w czasach współ-
czesnych w otoczeniu zdjęć lokalnych 
fotografów. Zachęcamy Państwa do 
nabycia tej niezwykłej publikacji, która 
jest dostępna w sprzedaży w cenie 50 
zł. za egzemplarz
w następujących punktach:
 ∙ Punkt Informacji Turystycznej przy 

pl. Staromłyński 5;
 ∙ Sklep z pamiątkami „SEDNO” Mario-

la Kozińska przy ul. Rynek 4;
 ∙ Sklep ABM Plus Bogumiła Baran 

przy ul. Kościuszki 42.
LUK Sp. z o.o.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła
Lądek-Zdrój 
- magiczne lustro czasu
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W naszym mieście ruszają BEZ-
PŁATNE szczepienia przeciwko 
Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu!
Rozpoczynamy akcję szczepień prze-
ciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mó-
zgu (KZM) w ramach regionalnego 
projektu „Walcz z Kleszczem!”. KZM to 
ciężka choroba wirusowa przenoszo-
na przez kleszcze, a jedynym skutecz-
nym działaniem profilaktycznym jest 
szczepienie.
Projekt skierowany jest do mieszkań-
ców terenów najbardziej zagrożonych 
zachorowaniem na choroby odklesz-
czowe. Udział w programie jest całko-
wicie bezpłatny i obejmuje zalecane 
3 dawki szczepionki przeciwko KZM, 
działania informacyjno-edukacyjne 
oraz konsultację lekarską. Zaszczepie-
nie zimą lub wczesną wiosną zapew-
nia ochronę od początku największej 
aktywności kleszczy (od kwietnia do 
października).
Kto może wziąć udział w projekcie?
W projekcie mogą wziąć udział kobiety 
od 18 do 59 roku życia oraz mężczyźni 
od 18 do 64 roku życia, którzy są aktyw-
ni zawodowo (zatrudnieni na umowę o 
pracę, umowę zlecenie, prowadzą wła-
sną działalność gospodarczą, są rolni-
kami itd.) i zamieszkują następujące 
powiaty w województwie dolnośląskim: 
karkonoski, lubański, kamiennogórski, 
kłodzki, wałbrzyski, wołowski.
Jak zapisać się na szczepienie?
Aby zgłosić swój udział w projekcie, 
należy wypełnić ankietę rekrutacyjną 
na naszej stronie internetowej www.
walczzkleszczem.pl lub w formie papie-
rowej i dostarczyć ją do biura projektu 
mieszczącego się przy ul. Kolejowej 6 
w Lądku-Zdroju (w budynku dawnego 
dworca PKP).
Kolejnym krokiem jest dostarczenie za-
świadczenia potwierdzającego aktyw-
ność zawodową (skan umowy o pracę, 
umowy zlecenie, zaświadczenie z za-
kładu pracy, potwierdzenie odprowa-
dzania składek itp.) do naszego biura 
lub drogą e-mailową (biuro@walczzk-
leszczem.pl).
Następnie, wszyscy uczestnicy zosta-
ną przez nas poinformowani telefonicz-
nie o dniu i godzinie szczepienia.
W przypadku dodatkowych pytań, pro-
simy o kontakt telefoniczny lub e-ma-
ilowy.

Szczegółowe informacje:
Na stronie internetowej www.walczzk-
leszczem.pl oraz pod numerem telefo-
nu tel. +48 789 384 526.
Biuro projektu „Walcz z Kleszczem!”:
Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Kolejowa 6, 57-540 Lądek-Zdrój

„Walcz 
z kleszczem!” WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU!

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZE-
WANIA BUDYNKÓW – ZOSTAŁY JUŻ 
TYLKO 4 MIESIĄCE!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą 
budynku (mieszkalnego lub niemiesz-
kalnego), masz ustawowy obowiązek 
złożyć deklarację o uruchomionym źró-
dle ciepła do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności 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 for-
mularz można przesłać lub złożyć oso-
biście w Urzędzie Miasta i Gminy. 
Jakie są wzory deklaracji do CEEB? 
Formularz A – budynki i lokale miesz-
kalne
Formularz B – budynki i lokale nie-
mieszkalne
Czy jest kara za niezłożenie w terminie 
deklaracji CEEB?
Za niezłożenie w wyznaczonym termi-
nie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji 
do ewidencji CEEB, można zostać uka-
ranym grzywną w wysokości do 500,00 
zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 
554), został dodany rozdział 5b „Przepis 
karny”, a w nim art. 27h ustawy, który 
określa sposób karania oraz tryb pro-
wadzonego postępowania:
• Kto, wbrew ciążącemu na nim obo-
wiązkowi, nie składa w terminie dekla-

racji, o której mowa w art. 27g ust. 1, 
podlega karze grzywny.
• Nie podlega karze za wykroczenie, o 
którym mowa w ust. 1, sprawca, który 
złożył deklarację po terminie, jeżeli zło-
żenie deklaracji nastąpiło przed dniem, 
w którym wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta powziął wiadomość o popełnie-
niu wykroczenia.
• Orzekanie w sprawach o czyn okre-
ślony w ust. 1 następuje na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. – Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 
r. poz. 729 i 956).
Penalizując wymienione zachowanie, 
uznano, że będzie ono stanowić wy-
kroczenie zagrożone karą grzywny. 
Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić 
funkcję prewencyjną i dyscyplinującą 
obowiązanych do składania deklaracji, 
aczkolwiek nie ma na celu bezwarun-
kowego karania osób, które takiej de-
klaracji nie złożyły. Zatem, czynem pod-
legającym sankcji w postaci grzywny 
nakładanej w drodze mandatu karnego 
lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie 
deklaracji w odpowiednim terminie. Z 
ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z 
tego tytułu następuje w trybie Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nie. Należy podkreślić, że sankcją prze-
widzianą w ustawie jest kara grzywny, 
która nakładana jest w ramach postę-
powania mandatowego lub w formie 
orzeczenia sądu na skutek złożonego 
wniosku o ukaranie. Grzywny nie są na-
kładane w drodze decyzji administra-
cyjnych – to nie jest administracyjna 
kara pieniężna. Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia nie przewi-
duje takiej możliwości. W tym wypadku 
nie mają zastosowania przepisy Kodek-
su postępowania administracyjnego.

Druki formularzy wraz ze wzorami in-
strukcje, FAQ są dostępne na stronach: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-e-
widencja-emisyjnosci-budynkow 
https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklara-
cje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-
-copy/

 

Źródła ogrzewania - deklaracja
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Wieża Zegarowa w Lądku-Zdroju - za-
bytkowa dzwonnica na płd. – zach. 
skalistym zboczu Wzgórza Św. Jerzego 
na wys. 460 m n.p.m., w dawnym Par-
ku Jerzego, współcześnie, to znaczy od 
1948 r., w zabytkowym Parku Zdrojo-
wym im. Stanisława Moniuszki w Ląd-
ku-Zdroju.
Najstarszy Park Zdrojowy na Wzgórzu 
Świętojerskim rozwijał się obok za-
budowy Kąpieliska Jerzego, którego 
trwalsze obiekty wzniesiono w 1498 r. 
Nad źródłem, obok kąpieliska wybudo-
wano dom mieszkalny dla gości (go-
spodę) i kaplicę poświęconą patronowi 
św. Jerzemu. Powyżej tych zabudowań 
na północno-zachodnim skalistym 
zboczu Wzgórza postawiono drewnia-
ną dzwonnicę. Wieść o uzdrawiającej 
mocy wody z tego gorącego, cuchnące-
go siarką źródła szybko rozeszła się po 
okolicy i zaczęli przybywać pierwsi ku-
racjusze, ówcześni władcy, m.in. Hen-
ryk Starszy z Podiebradów (1496), jego 
synowie Albrecht, Jerzy i Karol (1498), 
Karol – książę brzeski (1532), Jan – 
książę ziębicki wraz z żoną Krystyną 
(1538), Marcin Gerstmann – biskup 
wrocławski (1577 i 1578), Antoni Brus 
– arcybiskup praski (1577). Jednym z 
kuracjuszy był śląski książę piastowski 
Jerzy II Wspaniały (1523-1586) z Brze-
gu, który jako 55-letni władca Księstwa 
brzeskiego przybył do kąpieliska wraz z 
dworem, aby podreperować swoje nad-
szarpnięte wiekiem zdrowie.    
Kuracje w tej części uzdrowiska, w 
„Kąpielisku Św. Jerzego” wymagały 
dobrego rozeznania w czasie, ale dłu-
go było ono pozbawione zegara, który 
odmierzałby czas zabiegów. Doświad-
czył tego także wspomniany książę 
Jerzy II Wspaniały, przybywający u nas 
na kuracje w latach 1578-1580. Kąpie-
le w siarczanych cieplicach pomogły 
księciu Jerzemu odzyskać w pełni siły, 
w podzięce, w czasie kolejnego pobytu 
w 1579 r., podarował kurortowi mecha-
nizm zegara ze swojej brzeskiej rezy-
dencji. Rozebrano wtedy drewnianą 
dzwonnicę i w jej miejscu, rok później, 
staraniem władz miasta wybudowano 
specjalnie zaprojektowaną dla tego me-
chanizmu zegarowego wieżę. Umiesz-
czono na jej szczycie mechanizm i 
wykonano dla niego zewnętrzny me-
talowy cyferblat ze złoconymi cyframi 
rzymskimi i wskazówkami. W miejsco-
wej tradycji tę budowlę zwano „Wieżę 
zegarową Jerzego”, zegar wybijał me-
lodycznym dźwiękiem kwadranse oraz 
godziny. Była to niewielka renesansowa 
wieża na murowanym kamiennym co-

TAJEMNICE ZDROJOWEJ DZWONNICY
kole, złożona z ośmiobocznego trzonu 
i węższego zwieńczenia z pełnym rene-
sansowym baniastym hełmem. Z tego 
miejsca zegarowe dźwięki były najlepiej 
słyszalne dla pobliskich domów gościn-
nych zdroju. 

W 1637 r. wybudowano na szczycie 
Wzgórza pierwszą, jeszcze drewnianą 
kaplicę, poświęconą św. Jerzemu, do 
niej od obecnej ul. T. Kościuszki wyko-
nano schody, przy nich umieszczono 
ławeczki, a całe podejście oświetlono. 
Tak się zdarzyło, że akurat na elewacji 
wieży zegarowej zamontowano jedną 
z latarni a pod wieżą postawiono jed-
ną z ławek. Wówczas wśród miejsco-
wych i kuracjuszy krążyły wokół tego 
miejsca różne opowieści. Jedną z nich 
zdradził mi dawny mieszkaniec tego 
miasta: „Jeżeli dwoje ludzi mających 
się ku sobie spotkało się w tej roman-
tycznej scenerii (miał na myśli ławecz-
kę pod dzwonnicą oświetloną kagan-
kiem) i doczekało dzwonów bijących 
o północy, wyznając sobie uczucie, to 
pojawiał się pomiędzy nimi trwalszy 
związek, nawet pomimo obiektywnych 
trudności”. Zwierzył mi się, że sam to 
przeżył. Z czasem mechanizm zega-
ra zużył się, władze miasta w 1881 r. 
zamówiły nowy w Wytwórni Zegarów 
Wieżowych w Srebrnej Górze, stary 
oddano do wrocławskiego Śląskiego 
Muzeum Rzemiosła i Starożytności. 
W czasie przebudowy zlikwidowano 
murowaną górną kondygnację wieży 
i posadowiono na trzonie drewnianą 

latarnię (ażurową galeryjkę) neobaro-
kowego baniastego hełmu. W elewacje 
wieży wmurowano marmurową tablice 
inskrypcyjną – „Erbaut 1580”. W prze-
budowanej wieży osadzono w 1882 r. 
nowy mechanizm zegarowy z solid-
nie odlaną żeliwną tarczą, złoconymi 
tłoczonymi cyframi i wskazówkami. Z 
lewej strony cyferblatu wykonano tzw. 
okienko, czyli tubę akustyczną do lep-
szego przenoszenia dźwięków wybija-
nych przez mechanizm zegara. 
Współcześnie z wieży zachował się 
zasadniczy trzon z metalową czwo-
roboczną tarczą o złocistych literach i 
wskazówkach oraz mechanizm zega-
rowy. Po 1945 r. okresowe przeglądy i 
naprawy mechanizmu wykonywał lą-
decki zegarmistrz Adolf Krupa. Przez 
ponad 10 lat dzwonnicy pilnował i ze-
gar nakręcał mieszkaniec Lądka-Zdro-
ju Leopold Stypka, szewc i działacz 
społeczno-samorządowy. W dniu 18 
listopada 1990 r., w czasie kolejnego 
nakręcania mechanizmu, zamilkło ser-
ce naszego szanowanego obywatela, 
a wraz z nim zamilkł zegar w starej 
zdrojowej dzwonnicy, którym już nie 
miał kto się zająć. W 1994 r. dzwon i 
mechanizm wiecznego zegara wraz z 
zabytkową tarczą zniknęły w niewyja-
śnionych okolicznościach. Po remon-
cie dzwonnicy w 2006 r. zaczął odmie-
rzał czas „kombinowany” (składany), 
jednak krótko. Niedozorowany obiekt 
uległ dewastacji. W latach 2013-2014 
w czasie rewitalizacji zabytkowego 
Parku im. St. Moniuszki zapomniano 
o starej wieżyczce zegarowej i jej oto-
czeniu. Jednak ostatnio pojawił się pro-
myk nadziei. Nasi rajcy nie zapomnieli 
o jednym z najstarszych zabytków w 
mieście. Zgodnie z Uchwałą Rady Miej-
skiej Lądka-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 
z dnia 28.12.2016 r., Urząd Miasta i 
Gminy w dniu 31 grudnia 2021 r. ogło-
sił przetarg na zadanie „Rewitalizacja 
Wieży Zegarowej na Wzgórzu Św. Je-
rzego  w formule zaprojektuj i wybu-
duj”. Ale żeby to nie był przysłowiowy 
kwiatek do kożucha, czyli pięknie przez 
fachowców, pod konserwatorskim nad-
zorem odnowiona budowla, uważam, 
że należałoby uporządkować najbliższe 
otoczenie wieży i skarpę, na której stoi, 
m.in. naprawić schody prowadzące do 
kaplicy, uporządkować trakt spacerowy 
od ul. A. Ostrowicza i postawić plansze 
z historią „Wieży Zegarowej Jerzego” 
obok budowli, wykonać malowniczą ilu-
minację zabytku.

L. Siarkiewicz,
przewodnik sudecki PTTK

Pocztówka datowana 2.06.1904 r. 
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
MARZEC 2022

2 marca, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiar-
nia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
3 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
3 marca, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akordeon, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 30 zł
4 marca, godz. 19.30, Koncert duetu 
„Ponad Chmurami” – poezja śpiewa-
na, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna 
Rynek 1- bilety 30 zł/przedsprzedaż, 
40 zł w dniu koncertu
5 marca, godz. 19.30, Koncert „Bal-
kan Trio” – muzyka bałkańska, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 
1, wstęp 30 zł
6 marca, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, 
skrzypce i pianino w wykonaniu „Skła-
du Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 25 zł
8 marca, godz. 19.00, KONCERT Z 
OKAZJI DNIA KOBIET „MUZYCZNE 
RANDEZ-VOUS” z przebojami Violetty 
Villas i Anny Jantar, Sala Widowisko-
wa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp 
wolny za okazaniem bezpłatnej wej-
ściówki, info/ tel. 74 8146 562
9 marca, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł 
10 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
10 marca, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak 
– śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akordeon – Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 30 zł
11 marca, godz. 19.30, Koncert du-
etu „Abi i Roho Konar” – jazz, muzyka 
autorska, Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna Rynek 1, wstęp 30 zł
12 marca, godz. 19.30, Koncert grupy 
„Mocne Lajty” - rock, Dom Klahra Ka-

wiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
25 zł
13 marca, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, 
skrzypce i pianino w wykonaniu „Skła-
du Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 25 zł
16 marca, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł 
17 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
17 marca, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak 
– śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akordeon – Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 30 zł
18 marca, godz. 17.00, Wernisaż wy-
stawy „Przekaz z ludzką twarzą. Hi-
storia Polsko-Czechosłowackiej So-
lidarności”, CKiR, pl. Staromłyński 5,  
wstęp wolny
18 - 20 marca, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek 
19 marca, godz. 19.30, Koncert grupy 
„Pielesze” – piosenka autorska, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 
1, wstęp 25 zł
20 marca, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, 
skrzypce i pianino w wykonaniu „Skła-
du Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 25 zł
23 marca, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł 
24 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
24 marca, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak 
– śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akordeon – Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 30 zł
26 marca, godz. 19.30, Koncert „Ka-
peli Bożków” - funky/jazz, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
30 zł
27 marca, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 

muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, 
skrzypce i pianino w wykonaniu „Skła-
du Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 25 zł
30 marca, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł 
31 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
31 marca, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak 
– śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akordeon – Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 30 zł


