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Z biurka 
Burmistrza

Kolejowa komunikacja autobusowa  
do Lądka-Zdroju już od 5 września

22 lipca. Odwiedzili nas goście  
z miejscowości Dobrodzień (woj. 
opolskie), burmistrz Andrzej Ja-
sińki i wiceburmistrz Michał Tul. 
Wizyta opolskich samorządow-
ców dotyczyła zapoznania się  
z naszymi doświadczeniami i roz-
wiązaniami z OZE (odnawialnymi 
źródłami energii).

23 lipca. Dokonałem otwarcia  
8. Festiwalu Tańca, Śpiewu i Rę-
kodzieła Ludowego „Lądeckie Lu-
dowe Zdroje”. W tym roku wszyst-
kie koncerty na scenie Amfiteatru 
Zdrojowego były wspaniałe.

30 lipca. Uczestniczyłem w po-
grzebie burmistrza miasta uzdro-
wiskowego Ciechocinek, Leszka 
Dzierżewicza, który zarządzał 
tym pięknym kurortem przez  
25 lat.

11 sierpnia. Wziąłem udział w 
spotkaniu burmistrzów i wójtów 
powiatu kłodzkiego z marszał-
kiem województwa dolnośląskie-
go Cezarym Przybylskim. Narada 
dotyczyła Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji i Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Regional-
nego Programu Operacyjnego.

13 sierpnia. Z wielką przyjemno-
ścią uczestniczyłem w Dożyn-
kach Wiejskich w Trzebieszowi-
cach.

17 sierpnia. Miała miejsce wide-
okonferencja z ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
w sprawie możliwości wykonania 
inwestycji remontu Domu Zdrojo-
wego w formule PPP, czyli part-
nerstwa publiczno-prywatnego.

19 sierpnia. Odbyła się wideokon-
ferencja z urzędnikami UMWD w 
kwestii uruchomienia Autobuso-
wej Komunikacji Kolejowej na linii 
Kłodzko - Lądek-Zdrój i warunków 
jej funkcjonowania. Rozkład jaz-
dy w tym nr „Lądeckich Debat”.

Po kilkunastu latach wykluczenia ko-
munikacyjnego Lądek-Zdrój wraz z 
wsiami Trzebieszowice, Radochów i 
Stójków wraca na rozkłady jazdy PKP 
w Polsce.
Według informacji Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 2 
lat zostanie wydzierżawiona na 30 lat 
linia kolejowa Kłodzko – Lądek-Zdrój – 
Stronie Śląskie i zostanie wykonana jej 
modernizacja. Wobec tego jest to tylko 
czasowa autobusowa komunikacja za-
stępcza skoordynowana z pociągami 
relacji Kłodzko Miasto – Wrocław. Już 
niebawem ruszy więc wreszcie tak wy-
czekiwany szynobus !
Aktualny rozkład jazdy zawiera także 
informacje połączeń Kłodzko – Wro-
cław – Kłodzko.
Autobusy zatrzymują się 1 raz – tylko 
tam, gdzie dotychczas znajdowały się 
stacje PKP. W naszej gminie to: Trze-
bieszowice, Radochów, Lądek-Zdrój, 
Stójków.
Pełną informację o możliwościach na-
bycia biletu można znaleźć na stronie 
internetowej Kolei Dolnośląskich.
W ofercie Kolei Dolnośląskich są do-
stępne różne rodzaje biletów:
 ∙ jednorazowe – odcinkowe (na prze-

jazd „tam” lub „tam i z powrotem” w 
konkretnej relacji),

 ∙ tygodniowe – odcinkowe,
 ∙ miesięczne – odcinkowe i sieciowe,

 ∙ weekendowe („Weekend z KD”),
 ∙ 24-godzinne („Wspólny Bilet Samo-

rządowy”).
W przypadku przejazdu poza odcinek 
np:  Lądek-Zdrój – Wrocław Główny z 
przesiadką na stacji Kłodzko Miasto:  
można nabyć jeden bilet na całą po-
dróż, co jest korzystniejsze cenowo. 
Nie jest wymagane nabycie oddziel-
nych biletów na autobus do Kłodzka i 
dalej pociąg.
Osoby uprawnione mogą skorzystać z 
dodatkowych ulg, obniżających cenę 
biletu.
Zastosowanie mają między innymi 
ulgi:
 ∙ dla dzieci i uczniów: 37% na bilety 

jednorazowe i 49% na bilety mie-
sięczne,

 ∙ dla studentów: 51% na bilety jedno-
razowe i miesięczne,

 ∙ dla nauczycieli: 33% na bilety jedno-
razowe i miesięczne,

 ∙ dla rodziców posiadających KDR: 
37% na bilety jednorazowe i 49% na 
bilety miesięczne,

 ∙ dla osób, które ukończyły 60 lat: 
25% na bilety jednorazowe,

 ∙ dla osób podróżujących wspólnie 
w małych grupach: 30% dla 2, 3 i 4 
osoby (jeżeli nie korzystają z innych 
ulg).

Rozkład jazdy publikujemy na str. 4 ni-
niejszego numeru.

Zespół Szkół Publicznych 
w Lądku-Zdroju ma dyrektora
W ostatnim nr „Debat” informowali-
śmy, że podczas sesji nadzwyczajnej 
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 
uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół 
Publicznych w Lądku-Zdroju, w skład 
którego weszła Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-
-Zdroju oraz Liceum Ogólnokształcące 
im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. 
W wyniku konkursu Dyrektorem Ze-
społu Szkół Publicznych została Pani 
Lidia Achrem – była jedynym zgłoszo-
nym kandydatem - dotychczasowa 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Lądku-Zdroju im. Andrzeja Zawady.
Przypomnijmy, że utworzenie Zespołu 

Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju zo-
stało podyktowane względami admi-
nistracyjnymi, co w przyszłości ułatwi 
zintegrowane zarządzanie połączony-
mi szkołami, czyli zasobami ludzkimi i 
obiektami. 
Siedziba dyrekcji Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Lądku-Zdroju mieści się w 
obiekcie SP nr 1 przy ul. Kościelnej 31 
w Lądku-Zdroju.
Jednocześnie informujemy, że zaplano-
wane na ten rok utworzenie w Liceum 
Ogólnokształcącym  klasy Technikum 
Służb Ratowniczych i Uzdrowiskowych 
zostaje przesunięte na  rok szkolny 
2023/2024.
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18 sierpnia 2022 r. Gmina Lądek-Zdrój, 
CKiR Lądek-Zdrój i LUK Sp. z o.o. Lą-
dek-Zdrój podpisały porozumienie o 
wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spół-
dzielni Energetycznej LSE z siedzibą 
w Lądku-Zdroju. 
Celem spółdzielni będzie wytwarzanie 
energii z odnawialnych źródeł energii 
na rzecz swoich członków. Dodatko-
wym celem jest zwiększenie ochrony 
lokalnego środowiska, ograniczenie 
smogu i niskiej emisji oraz zwiększenie 
poziomu świadomości lokalnego spo-
łeczeństwa o ochronie środowiska.
Po utworzeniu spółdzielni - jej człon-
kami będą mogli zostać mieszkańcy 
gminy Lądek-Zdrój, instytucje oraz fir-
my działające na terenie gminy Lądek-
-Zdrój.
Energię elektryczną oraz cieplną wy-
twarzać będzie Farma Fotowoltaiczna 
oraz odwiert geotermalny LZT-1 (po-
zysk samego ciepła z odwiertu bez 
eksploatacji wody nie wymaga zgody 
uzdrowiska).
Członkowie spółdzielni rezygnując ze 
spalania węgla i pochodnych, gazu itd. 
- otrzymają do ogrzewania mieszkań 

i obiektów oraz podgrzewania wody 
- prąd z farmy FV - po koszcie dystry-
bucji. Prąd ten posłuży też do ogólnego 
użytku codziennego.
Od tego prądu nie nalicza się i nie po-
biera:
a) opłaty OZE, 
b) opłaty mocowej,
c) opłaty kogeneracyjnej.
Lądecka Spółdzielnia Energetycz-
na zajmie się też realizacją projektu 
powiększenia farmy o kolejne moce  
(w chwili obecnej mamy do dyspozycji 
dodatkowe 6,7 MW) - oraz przyjęcia do 
spółdzielni maksymalnej liczby człon-
ków (maksymalnie 999 zgodnie z usta-
wą).
Więcej szczegółów przedstawimy na 
spotkaniu w miesiącu wrześniu 2022 
roku, na które już wszystkich Państwa 
zapraszamy.
To ogromna szansa dla naszej gminy 
i jej mieszkańców na pozyskanie ener-
gii z odnawialnych źródeł energii - w 
niskiej cenie - w dobie kryzysu energe-
tycznego.
Będzie to pierwsza tego typu i na taką 
skalę inwestycja w Polsce, gdzie cała 
energia nie będzie sprzedawana, lecz 
przekazywana członkom spółdzielni. 
(zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
energetycznych musi to być min. 70% 
na rzecz spółdzielców).
Dodatkowe informacje na stronie  
ladek.pl 

UMiG Lądek-Zdrój

Wiejskie Dożynki 
w Trzebieszowicach

Szanowni mieszkańcy,
W związku z planowaną inwestycją pt. 
„Termomodernizacja budynku Ratu-
sza w Lądku-Zdroju”, informujemy, że 
w miesiącu wrześniu 2022 r. planowa-
ne jest systematyczne przeniesienie 
wszystkich wydziałów Urzędu Miasta 
i Gminy na czas remontu do budynku 
Centrum Kultury i Rekreacji, Plac Sta-
romłyński 5, Lądek-Zdrój.

W ramach działań zostaną wykonane 
następujące prace:
 ∙ wymiana starej stolarki okiennej 

(skrzynkowej i krosnowej) na nowe 
okna z szybą zespoloną, łącznie  
z wymianą parapetów zewnętrz-
nych i wewnętrznych; dodatkowo 
stolarka okienna może być wyposa-
żona w nawiewniki sterowane auto-
matycznie;

 ∙ ocieplenie stropu na poddaszu nie-
ogrzewanym – poprzez ułożenie na 
istniejącym stropie materiału ter-

momodernizacyjnego i wykonaniu 
posadzki;

 ∙ modernizacja instalacji c.o. – wy-
miana pieca oraz całej instalacji 
oraz montaż nowych grzejników  
z zaworami termostatycznymi.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość  
i zrozumienie, gdyż wymieniamy starą, 
niesprawną instalację C.O. z 1936 roku.
Całkowity koszt realizacji przedsię-
wzięcia szacowany jest na kwotę  
1 185 601,00 zł, z czego gmina pozy-
skała dofinansowanie NFOŚiGW w po-
staci dotacji na kwotę 1 007 761,00 zł.
W kolejnym etapie w przyszłym roku 
planuje się remont elewacji, dachu oraz 
wieży ratuszowej.

Więcej informacji na temat tymczaso-
wej zmiany lokalizacji UMiG będziemy 
udostępniać na bieżąco na naszych ta-
blicach informacyjnych oraz na stronie 
internetowej www.ladek.pl

UMiG Lądek-Zdrój

Termomodernizacja ratusza

Mszą św. w kościele parafialnym w 
Trzebieszowicach rozpoczęło się 
Święto Plonów, czyli Dożynki. Gospo-
darzami i organizatorami byli: radne 
Rady Miejskiej Magdalena Podyma  
i Ewelina Rycaj, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Trzebieszowicach, OSP Trze-
bieszowice i LKS Zamek. W uroczysto-
ściach udział wzięli: Burmistrz Roman 
Kaczmarczyk, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Bednarek oraz 
radni Rady Miejskiej. Na miejscu moż-
na było spróbować potraw przygoto-
wanych przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Trzebieszowicach. Dla naj-
młodszych był darmowy park zabawek 
dmuchanych. Do tańca przygrywał DJ 
& akordeonista Piotr Wodzirej.  
Odbyły się także liczne konkursy. Oto 
ich wyniki:
Konkurs na potrawę bezmięsną:
1. Beata Solarz - kwiat cukinii w cieście
2. Lucyna Rodak - zapiekanka warzywna
3. Lucyna Rodak - fasolka w pomidorach
Konkurs na napój alkoholowy:
1. Ewelina Rycaj - nalewka cynamon, jabłko, 
gruszka
Konkurs na napój bezalkoholowy:
1. Zbigniew Konopacki - napój mięta i me-
lisa
2. Zbigniew Konopacki - napój miętowy
Konkurs na deser:
1. Beata Solarz - babeczki buraczane z je-
żynami
2. Julia Klamut – babeczki marchewkowe 
w lukrze pomarańczowym
3. Klaudia Sędyka – tartaletki z kremem i 
owocami 
Konkurs na dekorację dożynkową:
1. Maja Dzięcioł - dożynkowy kosz obfitości
2. Laura Woś - bukiet dożynkowy 
3. Laura Woś - słomiany łapacz snów

Dziękujemy wszystkim za udział i za-
praszamy za rok.

Magdalena Podyma
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Stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej - składanie 
wniosków do 30 września 2022 r.
Stypendia są przyznawane uczniom 
klas 4-8 szkół podstawowych i 
uczniom szkół ponadpodstawowych 
pobierającym naukę na terenie Gmi-
ny Lądek-Zdrój. Stypendia Rady Miej-
skiej Lądka-Zdroju są przyznawane 
na 10 miesięcy, maksymalnie jest to 
250 zł. Poniżej Rozdział 2 Regulaminu 
określającego szczegółowe warunki 
udzielania pomocy uzdolnionym dzie-
ciom i młodzieży pobierającym naukę 
na terenie Gminy Lądek-Zdrój stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały nr 
XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej Ląd-
ka-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
Wzory wniosków dostępne w Biurze 
Rady Miejskiej (II p.) lub mailowo: rada-
miejska@ladek.pl

Tryb i zasady przyznawania stypen-
dium Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
§ 3. 1. Rada Miejska przyznaje stypen-
dia na wniosek:
a) dyrektora szkoły; b) nauczyciela; c) 
trenera; d) rodzica (opiekuna prawne-

go); ucznia niepełnoletniego; e) pełno-
letniego ucznia.
2. Wnioski niekompletne lub niespeł-
niające kryteriów formalnych określo-
nych w niniejszym Regulaminie oraz 
wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.
3. Stypendium przyznawane jest 
uczniom klas 4-8 szkół podstawowych 
i uczniom szkół ponadpodstawowych 
pobierających naukę na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój.
4. Stypendium przyznaje się za osią-
gnięcia uzyskane w ostatnim roku 
szkolnym poprzedzającym złożenie 
wniosku.
5. Podczas przyznawania stypendium 
dodatkowym atutem jest udokumen-
towana aktywna działalność ucznia 
na zajęciach pozalekcyjnych, pozasz-
kolnych, propagująca postawy prospo-
łeczne i promująca środowisko lokalne.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 
2 do uchwały.
 § 4. Warunki, jakie należy spełnić do 

uzyskania stypendium:
1) średnia ocen z obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych w klasyfikacji rocznej 
na poziomie nie niższym niż:
a) 5,00 – w przypadku osiągnięć w za-
kresie przedmiotów szkolnych z wyłą-
czeniem wychowania fizycznego, pla-
styki i muzyki,
b) 4,00 – w przypadku osiągnięć w za-
kresie wychowania fizycznego,
c) 4,00 – w przypadku osiągnięć w za-
kresie plastyki i muzyki;
2) tytuł finalisty lub laureata konkursu / 
olimpiady / turnieju na szczeblu co naj-
mniej powiatowym;
3) co najmniej dobra ocena z zachowa-
nia.
§ 5. 1. Wnioski należy składać w Biu-
rze Rady Miejskiej Lądka-Zdroju do 30 
września danego roku.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Wniosek w sprawie wypłaty  
dodatku węglowego

dodatku węglowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowego złożyła 
więcej niż jedna osoba, dodatek ten 
przyznawany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje oso-
bie w gospodarstwie domowym, na po-
trzeby którego zostało zakupione pali-
wo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach służących ochro-
nie odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych pa-
liw (Dz. U. poz. 1477). 

Na potrzeby składania wniosków o wy-
płatę dodatku węglowego przyjmuje 
się, że jedna osoba może wchodzić w 
skład tylko jednego gospodarstwa do-
mowego. 
Dodatek węglowy dla gospodarstwa 
domowego, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi 3000 złotych.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowe-
go składa się w terminie do dnia 30 li-
stopada 2022 r. 
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
złożone po dniu 30 listopada 2022 r. 

pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w termi-
nie do 30 dni od dnia złożenia wniosku 
o jego wypłatę. 

UWAGA! 
Wypełnione wnioski prosimy skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecznej,  
ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój, 
tel. 74 814 71 05.

Dodatek węglowy przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym w przy-
padku, gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgło-
szone do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez gospodarstwo domowe, o któ-
rym mowa w ust. 1, rozumie się: 1) 
osobę fizyczną samotnie zamieszku-
jącą i gospodarującą (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe) albo 2) osobę 
fizyczną oraz osoby z nią spokrewnio-
ne lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie z nią 
zamieszkujące i gospodarujące (go-
spodarstwo domowe wieloosobowe). 
3. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel 
kamienny, brykiet lub pelet zawierające 
co najmniej 85% węgla kamiennego.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę 
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Kolejowa komunikacja autobusowa  
Kłodzko - Stronie Śląskie w terminie 05.09-31.12.2022

UWAGA: w Lądku-Zdroju – autobus zatrzymuje się WYŁĄCZNIE na przystanku ZDRÓJ – przy ul. Konopnickiej

km relacja

jednorazowy miesięczny

N
37% 51%

N
49% 51%

szkolny studencki szkolny studencki

23,4 Kłodzko Miasto - Lądek-Zdrój 11,00 6,93 5,39 256,00 130,56 125,44

29,0 Kłodzko Miasto - Stronie Śląskie 11,70 7,37 5,73 280,00 142,80 137,20

118,8 Wrocław Główny - Lądek-Zdrój 31,40 19,78 15,39
438,00 223,38 214,62

124,4 Wrocław Główny - Stronie Śląskie 33,60 21,17 16,46

85,4 Wałbrzych Miasto - Lądek-Zdrój 25,90 16,32 12,69 428,00 218,28 209,72

91,0 Wałbrzych Miasto - Stronie Śląskie 27,60 17,39 13,52 434,00 221,34 212,66

69609 69611 69615 69619 69623 69625 69629 60133 69660 69127 69678 69680 69684 60138

H H H H H D C D C H H H H H D C H

[01]

6:16 7:40 10:22 13:13 15:15 15:54 16:55 17:48 Wrocław Gł. 9:31 11:42 16:30 18:33 21:06 23:03
7:45 9:18 11:56 14:42 16:55 17:32 18:32 19:15 Kłodzko Miasto 7:47 10:09 14:50 16:57 19:30 21:35

66235 66329 66331 66285 66287 66289 66253 66291 66291 66292 66294 66298 66308 66310 66312 66288 66314

5:40 o. Kłodzko Główne p. 36,5 21:33 [01]

5:46 7:50 9:40 12:10 14:50 17:00 17:37 18:50 19:30 2,0 o. Kłodzko Miasto p. 34,5 7:37 9:37 11:37 14:37 16:41 18:47 19:22 21:27
5:55 7:59 9:49 12:19 14:59 17:09 17:46 18:59 19:39 8,5 o. Krosnowice Kł. (Osiedle) o. 28,0 7:27 9:27 11:27 14:27 16:31 18:37 19:12 21:17
6:00 8:04 9:54 12:24 15:04 17:14 17:51 19:04 19:44 12,0 o. Żelazno o. 24,5 7:23 9:23 11:23 14:23 16:27 18:33 19:08 21:13
6:06 8:10 10:00 12:30 15:10 17:20 17:57 19:10 19:50 17,0 o. Ołdrzychowice Kłodzkie o. 19,5 7:17 9:17 11:17 14:17 16:21 18:27 19:02 21:07
6:13 8:17 10:07 12:37 15:17 17:27 18:04 19:17 19:57 20,5 o. Trzebieszowice o. 16,0 7:10 9:10 11:10 14:10 16:14 18:20 18:55 21:00
6:18 8:22 10:12 12:42 15:22 17:32 18:09 19:22 20:02 24,0 o. Radochów o. 12,5 7:05 9:05 11:05 14:05 16:09 18:15 18:50 20:55
6:25 8:29 10:19 12:49 15:29 17:39 18:16 19:29 20:09 27,0 o. Lądek-Zdrój D.A. o. 9,5 6:58 8:58 10:58 13:58 16:02 18:08 18:43 20:48
6:27 8:31 10:21 12:51 15:31 17:41 18:18 19:31 20:11 29,0 o. Lądek Stójków o. 7,5 6:55 8:55 10:55 13:55 15:59 18:05 18:40 20:45
6:33 8:37 10:27 12:57 15:37 17:47 18:24 19:37 20:17 34,5 o. Stronie Śl. D.K. o. 2,0 6:50 8:50 10:50 13:50 15:54 18:00 18:35 20:40
6:37 8:41 10:31 13:01 15:41 17:51 18:28 19:41 20:21 36,5 p. Stronie Śl. Morawka o. 0,0 6:46 8:46 10:46 13:46 15:50 17:56 18:31 20:36

H - kursuje codziennie
D - kursuje w dni robocze
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
[01] - w dniach 03-16.10.2022 kurs autobusu przedłużony do stacji Kłodzko Główne. Przyjazd do stacji Kłodzko Główne o godz. 21:33.

Kłodzko - Stronie Śląskie obowiązuje w terminie 05.09-31.12.2022 r

Jak kupic bilet?
Zachęcamy do zakupu biletu przed roz-
poczęciem podróży, za pomocą:

– aplikacji e-podróżnik lub strony inter-
netowej e-podroznik.pl

– aplikacji KOLEO lub strony interneto-
wej koleo.pl

Osoby rozpoczynające podróż na przy-
stanku Kłodzko Miasto zapraszamy do 
kasy biletowej na dworcu PKS w Kłodz-
ku, która sprzedaje bilety również na 
połączenia Kolei Dolnośląskich (kasa 

jest czynna od poniedziałku do piątku 
od 7.00 do 14.50, dodatkowo w dwa 
pierwsze i dwa ostatnie robocze dni 
miesiąca godziny pracy kasy są wydłu-
żone do 16.50).

Bilety można zakupić również u kon-
duktora w autobusie Kolejowej Komu-
nikacji Autobusowej.

Osoby wsiadające bez ważnego biletu 
prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się 
do konduktora celem zakupu biletu.  
W przeciwnym wypadku doliczona zo-

stanie opłata dodatkowa za brak waż-
nego biletu podczas kontroli.
Uwaga! Osobom rozpoczynającym po-
dróż bez ważnego biletu na przystan-
ku Kłodzko Miasto w godzinach pracy 
kasy biletowej, do ceny biletu konduk-
tor doliczy 8 zł z tytułu nabycia biletu  
w autobusie.

Pełną informację o możliwościach na-
bycia biletu można znaleźć na stronie 
internetowej Kolei Dolnośląskich.

Przykładowe ceny biletów
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GMINA LĄDEK-ZDRÓJ 
Stan inwestycji gminnych na dzień 23 sierpnia 2022

W TRAKCIE REALIZACJI:

 ∙ WYMIANA OŚWIETLENIA – „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach 
publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” realizowanego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w dniu 12.07.2022 r. 
Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę z KONSORCJUM Orange Polska S.A., Aleje Jerozo-
limskie 160, 02-326 Warszawa – Lider Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 
– uczestnik konsorcjum. 
Wykonawca jest na etapie zakupu osprzętu: opraw i słupów oświetleniowych. Wkrótce ru-
szy wymiana w całej gminie!

 ∙ WC – toalety publiczne na pl. SKŁODOWSKIEJ – Budowa ogólnodostępnej toalety publicz-
nej przy Pl. Marii Skłodowskiej-Curie – podpisano umowę 12.07.2022, trwa projektowanie.  
Inwestycja w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.

 ∙ ul. GRANICZNA (wod.-kan. LUK) – Trwa realizacja etapu II robót budowlanych przy budowie 
sieci wod.-kan. przy ul. Granicznej – wykonano około 50% prac.
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 ∙ FARMA (elektrownia) FV – Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z in-
frastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano wszystkie pozwolenia i uzgodnienia 
– złożono w Starostwie Kłodzkim wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa procedura admi-
nistracyjna.

 ∙ PLATFORMA WIDOKOWA NA TROJAKU – Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu wi-
dokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy 
widokowej  w formule zaprojektuj i wybuduj – otrzymano pozwolenie na budowę, przekaza-
no plac budowy, trwa cynkowanie elementów – wkrótce prace montażowe.

 ∙ SINGLETRACK TROJAK2 – Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLE-
TRACK na górze Trojak. Trwa realizacja zadania, już widać pierwsze odcinki trasy.

 ∙ WIEŻA ZEGAROWA – Rewitalizacja wieży zegaro-
wej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojek-
tuj  i wybuduj – złożono wniosek w Starostwie Po-
wiatowym w Kłodzku o pozwolenie na budowę. 
Trwa procedura administracyjna.

 ∙ WOJTUSIOWY PARK – Umowa podpisana, firma 
wkrótce przystąpi do prac układania chodników.

 ∙ Mieszkania Komunalne – Klonowa 13 – trwają 
prace.



8  |  DEBATY LĄDECKIE 9/2022

DO REALIZACJI:

 ∙ Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju – wybór oferty 19.08.2022 r., plano-
wanie podpisanie umowy 26.08.2022, wejście na budowę: początek września

 ∙ CZĘŚĆ 1: wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami - Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „JKB” Kielar, Wiącek Sp. J.

 ∙ CZĘŚĆ 2: wymiana stolarki okiennej – WASAMA Sp. z o.o.

 ∙ Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – par-
kingu przy  Al. Marzeń pod wyciągiem wraz z mostem (nośność dla autobusów), toaletami, 
stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych - wybrano ofertę. Planowany termin podpi-
sania umowy koniec sierpnia-początek września. 

 ∙ Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na 
potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – trwa badanie i ocena ofert. Instalacje FV na 
Przedszkolu Gminnym oraz Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach.

 ∙ SIM Sudety – przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Wspólników 16 września 2022 i oce-
na: Strategii SIM Sudety, Planu Rzeczowo-Finansowego spółki oraz Planu Inwestycji na lata 
2022 – 2026.

 ∙ Modernizacja powierzchniowego ujęcia wody Al. Marzeń – trwa przetarg.
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 ∙ Modernizacja ujęć wody – Konradów i Kąty Bystrzyckie – trwa przygotowywanie planu 
funkcjonalno-użytkowego.

 ∙ Przebudowa dróg – na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych – 

 ∙ ul. Kościelna (wraz z przebudową sieci wod.-kan.) 
 ∙ ul. Leśna 
 ∙ ul. Zdrojowa 

– trwa procedura przetargowa

 ∙ Złożono  wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023/25 na przebudowę  
ul. Fabrycznej, która jest gotowa do realizacji, tzn. posiada projekt i wszystkie pozwolenia.

 ∙ Zakup 52 ultraszybkich komputerów 
zintegrowanych all-in-one z Win-
dows11 dla UMiG w Lądku-Zdroju 
– środki z programu UE „Cyberbez-
pieczeństwo w administracji” – trwa 
procedura przetargowa.

 ∙ Wykonanie nawierzchni na ulicach: 
Storczyków i Różanej – Osiedle Sło-
neczne – przygotowanie przetargu.

Gmina Lądek-Zdrój ogłosiła przetarg dotyczący prze-
budowy dróg na terenie uzdrowiska – ul. Kościelnej, ul. 
Zdrojowej i ul. Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach prze-
widywanych do wykonania prac związanych z poprawą 
bezpieczeństwa użytkowników (nowe  nawierzchnie, do-
jazdy, itp.) planuje się także wymianę biegnących w ciągu 
jezdni sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nowe.

Informacje dotyczące postępowania znajdą Państwo 
na stronie: https://platformazakupowa.pl/transak-
cja/656038

Ruszył przetarg na przebudo-
wę ul. Kościelnej, Zdrojowej 
i Leśnej

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Na terenie miasta Lądek-Zdrój
w dniu 14 września 2022

Na terenach wiejskich gminy Lądek-Zdrój: Konra-
dów, Radochów, Kąty Bystrzyckie, Skrzynka, Trze-
bieszowice, Stójków, Lutynia, Ułęże, Wójtówka, Or-
łowiec
w dniu 16 września 2022

Odbierane będą: stare meble, zużyte urządze-
nia elektryczne i elektroniczne (lodówki, pralki, 
telewizory, rtc.), opony samochodowe wyłącz-
nie z aut osobowych, duże kartony, opakowania  
z tektury.

Nie będą odbierane: opony ciągnikowe, rolnicze 
oraz odpady budowlane.
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Kulturalne wakacje 2022
Mountain Jam Generator Party Vol. 5
29-30 lipca

W efekcie fatalnych prognoz pogodo-
wych organizatorzy 5 edycji Mountain 
Jam Generator Party zdecydowali się 
przenieść festiwal z Przełęczy Lądec-
kiej do dawnej Kawiarni Zdrojowej w 
Domu Zdrojowym. I dobrze zrobili, bo o 
ile w piątek mogło się jeszcze udać, to 
w sobotę lało jak z cebra.
Trudno ocenić ilu fanów stonera, psy-
chodelica i podobnych gatunków zja-
wiło się na 5 edycji MJGP, przepływy 
były jednak spore i sądzę, że było około 
tysiąca fanów.
Wojtek Kuczwalski z ekipą dokonali 
w tym roku świetnej selekcji – brawo! 

Znakomite występy, świetna też opra-
wa scenograficzna. Obok jednak strony 
artystycznej tego niezwykłego festi-
walu jego wielką wartością pozostaje 
publiczność, zjeżdżająca się do Lądka-
-Zdroju z całej Polski. Ludzie mogli na-
rzekać w tym roku, że szkoda przełęczy, 
bo to miejsce magiczne, a w Zdrojowej 
ciasno, że nie mogli przybyć na kon-
cert z dziećmi itd., ale nie robili tego w 
najmniejszym stopniu. To publiczność 
uśmiechnięta, kulturalna, życzliwa i nie-
zwykle sympatyczna.
Mimo wszystko mam szczerą nadzie-
ję, że w przyszłym roku Mountain Jam 
Generator Party wróci na łąki Przełęczy 
Lądeckiej i stoner popłynie w aurze ma-
gicznych pejzaży naszych gór.
Organizacja i wsparcie: ArteWeda – 
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych, 
„Low Fen”; Gmina Lądek-Zdrój, Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, FWP, 
Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.

„Lądeckie Cudawianki”
6 sierpnia

W połowie lipca spotkało się kilka ląd-
czanek i postanowiło zrobić wydarzenie 
dla kobiet. Ponieważ panie te zajmują 
się na co dzień organizacją kultury, po-
szło dynamicznie i lądecki Rynek po raz 
kolejny w tym sezonie gościł bardzo 
udane wydarzenie. Na scenie mieliśmy 
występy muzyczne („Espresso”, „Grech-
ko Familly”, „Skrawek Nieba”, Moises 
Bethencourt & Bartłomeij Hudziec, „Te-
atr, Którego Być Nie Powinno), prezen-
tacje książek lokalnych twórców (Zbi-
gniew Piotrowicz – „Sudeckość”, Ewa 
Zadora – „Lądeckie opowieści”), finały 
pomysłowych konkursów („Zakładam 
kiecę i lecę”, „Rynek w tomacie”). Obok 
sceny odbywały się warsztaty (lampio-

Mountain Jam Generator - zespół Coogans Bluff (fot. Michał Adamus)

Koncert Philipa Brackena na skwerku przy CKiR

Koncert "Nieodkryty Ląd" w wykonaniu artystów z Kroczyc i Zawiercia
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1.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
2.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
3.09.2022 godz.15.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
4.09.2022 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
5.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
6.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
7.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.09.2022 godz.15.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem” Międzylesie pl. Wolności 34/7
11.09.2022 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka ul. Strażacka 11
12.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
13.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.09.2022 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
15.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
17.09.2022 godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
18.09.2022 godz. 8.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
19.09.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.09.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.09.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
22.09.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
23.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
24.09.2022 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.09.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.092022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
27.09.2022 godz.20.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
28.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
29.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
30.09.2022 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22

Dyżury aptek
WRZESIEŃ

ny i kwiaty, smugowe kije, motanki i 
żądanice, tańce cygańskie), kramy ofe-
rowały lokalne produkty, a burmistrz 
Roman Kaczmarczyk kręcił wytrwale 
watę cukrową. „Lądeckie Cudawianki” 
miały też swoje zaplecze - w salach 
CKIR odbywały się warsztaty i zabiegi 
prozdrowotne: gimnastyka słowiańska, 
masaże bańkami chińskimi, moxa i 
zabiegi rozgrzewające, nauka zabiegu 
access bars.
Miały „Lądeckie Cudawianki” coś z 
klimatu czerwcowej „Nocy Świętojań-
skiej”, o wiele więcej jednak było w nich 
kobiecej aury. I tylko jestem ciekawy 
czy w przyszłym roku panie będą kon-
tynuować to, co tak udanie rozpoczęły.
Organizacja i wsparcie: Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Lądku-Zdroju, Stowa-
rzyszenie Kultura u Źródeł, Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Ar-
teWeda – Stowarzyszenie Działań Kre-
atywnych, Gmina Lądek-Zdrój, „Działaj 
Lokalnie”, Kawiarnia Artystyczna „Dom 
Klahra”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Lądeckiej, 3H.com.pl, PAWF.

8. Festiwal „Muzyka u Źródeł”
10-20 sierpnia

Pięć koncertów (z zaplanowanych 
siedmiu dwa odwołane 
ze względu na desz-
czową pogodę) zreali-
zowanych w kilku miej-
scach Lądka-Zdroju. 
Czwartek: Australijczyk 
Phillip Bracken zagrał 
na Kulturalnym Skwer-
ku przy CKIR; suport 
dał pianista Bogdan 
Bożevski. Czwartek: w 
Amfiteatrze Zdrojowym 
wystąpił Zespół Pieśni 
Ludowej „Skrzynczan-
ki” oraz Zespół Pieśni i 
Tańca „Ziemia Kroczyc-
ka”. Piątek: Scena na 
Tarasach pod Zdrojem 
„Wojciech” gościła pro-
jekt „Nieodkryty Ląd”, w 
którym wystąpili młodzi 
i starsi artyści z Kroczyc 
i Zawiercia. Poniedzia-
łek: w kościele parafial-
nym wystąpił zawier-
ciański chór „Capella 
Vartiensis” pod dyrekcją 
Leopolda Stawarza. So-
bota: Sala Widowisko-
wa CKIR wypełniła się 
ludźmi w trakcie wystę-
pów duetu „Espresso” i 
zespołu „Lub Jazztet”.

Udało mi się być na wszystkich koncer-
tach i powiem jedno: świetne!
Organizacja i wsparcie: Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lądku-Zdroju, Gmina 
Lądek-Zdrój.

8. Letnie Zderzenie Teatralne
18-21 sierpnia

Ten kłodzki festiwal – z inicjatywy jego 
dyrektora Marka Mazurkiewicza - po 
raz pierwszy gościł w Lądku-Zdroju. 
Kilkanaście wydarzeń teatralnych i 
muzycznych, które zgromadziły po-
kaźną publiczność. Akcje w lądeckim 
zdroju, na Rynku i w CKIR. Niewielkie, 
za to bardzo udane przedsięwzięcie, 
tym bardziej, że pogoda znowu nie roz-
pieszczała imprez plenerowych.
Organizacja i wsparcie: Stowarzysze-
nie Fundus Glacensis, Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Stowarzy-
szenie Kultura u Źródeł, Gmina Lądek-
-Zdrój, Powiat Kłodzki, ArteWeda – 
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych, 
„Działaj Lokalnie”.

Tomasz Pawlęga

Koncert chóru „Capella Vartiensis” pod dyrekcją Leopolda 
Stawarza
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Część I
To tytuł jednego z opowiadań Josepha 
Wittiga, niemieckiego duchownego, 
filozofa i poety, dawnego mieszkańca 
kłodczyzny. Trudno wyobrazić sobie 
pejzaże ziemi kłodzkiej bez oznak po-
bożności jej mieszkańców – dawnych  
i obecnych – którymi są figury wotyw-
ne przy rynkach, rzeźby Maryi lub Jezu-
sa we wnękach fasad domów miast i 
wsi, krzyże przydrożne, kapliczki pośród 
polnych dróg. Te ostatnie są często po-
łożne przy drogach już zapomnianych,  
z rzadka trafiają do nich wędrowcy. 
Gdyby nie ludzie, którym leży na sercu 
dbałość o te miejsca, wiele uległoby 
zniszczeniu wraz z upływającym cza-
sem. Jednym z takich ludzi jest Mieczy-
sław Krywieńko, znany nam wszystkim 
z racji swojej wieloletniej pracy jako 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, 
ale też jako organizator wystaw i wer-
nisaży oraz opiekun sakralnych zabyt-
ków. 
Podczas lipcowego popołudnia od-
wiedziliśmy razem kilka odległych od 
głównych dróg zakątków. Pomiędzy za-
budowaniami wsi Radochów a lasem 
porastającym Cierniak ulokowana jest 
kapliczka poświęcona św. Francisz-
kowi zwanemu Biedaczyną z Asyżu, 
współcześnie uznanego za patrona 
ekologii. Franciszek głosił, że skoro Bóg 
stworzył wszystkie stworzenia, to są 

Pan Jezus narodził się w 
drodze do Lądka

one naszymi braćmi, mającymi 
takie samo prawo do życia na 
ziemi, jak człowiek. Kapliczka 
przypomina wnękę architekto-
niczną wykonaną z drewna, w 
której frontem do odwiedzają-
cych stoi święty. Towarzyszą 
mu po bokach dzik i jeleń, na 
rękach i ramieniu przysiadły 
ptaki. Pod zadaszeniem postać 
sowy, ptaka, któremu przypi-
sywana jest cnota mądrości. 
Rzeźby wykonał Stanisław Ku-
rowski wraz z bratem Markiem. 
Kapliczka jest współczesna, po-
stawiono ją ponad 10 lat temu, 
a pomysłodawcą był oczywi-
ście Mieczysław Krywieńko. W 
ostatnim roku wykonano nową 
podłogę dębową, pomalowano 
całość fornirem. Z miejsca ulo-
kowania kapliczki rozpościerają 
się piękne widoki na Krowiarki i 
Masyw Śnieżnika. Warto wybrać się tu 
na spacer, szczególnie w dniu święta 
patrona – obchodzone każdego roku 4 
października – i pokłonić się św. Fran-
ciszkowi.  
Idąc drogą polną w kierunku zachod-
nim (przecinamy trasę do Jaskini Ra-
dochowskiej), niedaleko od wsi Trzebie-
szowice znajduje się pięknie widoczna  
pośród pól, kaplica św. Eustachego  
i św. Huberta. Została odnowiona kilka-
naście lat temu dzięki Nadleśnictwu Lą-

dek-Zdrój i Kołu Łowieckiemu 
„Darz Bór”. Patroni myśliwych 
przypominają o łowieckich 
tradycjach tego regionu. Po-
noć jelenia ustrzelił tu sam na-
stępca tronu pruskiego, znany 
później jako cesarz niemiecki 
Wilhelm I. Kaplicę z kamienia 
wybudowano na planie pro-
stokąta, naroża wzmocniono 
filarami i przykryto dwuspa-
dowym dachem z sygnaturką. 
Spoglądając poprzez zabezpie-
czającą kratę do wnętrza, zo-
baczyć można pośrodku ołta-
rza jelenia z krzyżem w porożu  
a nad nim popiersie Chrystusa. 
Po obu stronach umieszczo-
ne są wyobrażenia patronów.  
Całość nawiązuje do ołtarzy 
typu tryptykowego. Mieczy-
sław Krywieńko z zaangażowa-
niem pokazuje usterki do usu-
nięcia, które pojawiły się już od 
czasu remontu. I deklaruje, że 
w najbliższym czasie zostaną 
one wykonane.

Część II w kolejnych numerze Debat.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Bednarek

Na zdjęciach:
1. Kapliczka św. Franciszka w Rado-
chowie
2. Kaplica św. Eustachego i św. Huber-
ta w Trzebieszowicach
3. Mieczysław Krywieńko
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27. Festiwal Górski 
8-11 września
Największa impreza Ludzi Gór
Spotkania, prezentacje, prelekcje, 
warsztaty, koncerty, filmy i literatura 
– już we wrześniu kolejna edycja Fe-
stiwalu Górskiego! 4 dni wypełnione po 
brzegi bogatym programem zarówno 
dla starszych, jak i młodszych. 
Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady 
to spotkanie Ludzi Gór – tych, którzy o 
górach lubią rozmawiać, lubią słuchać, 
chcą doświadczać. Lądek-Zdrój w 
dniach 8-11 września zamieni się w fe-
stiwalowe miasteczko – w którym jak 
co roku, zapanuje wyjątkowy klimat.

Filmy górskie – premiery, topowe pro-
dukcje, Konkurs Filmowy
Filmy od początku Festiwalu Górskie-
go były jednym z najważniejszych 
punktów programu całego wydarzenia. 
W tym roku nie będzie inaczej – organi-
zatorzy zapraszają na aż kilkadziesiąt 
filmów, które zostały zakwalifikowane 
do pokazów w ramach Konkursu Fil-
mowego. Do tego rozmowy z twórca-
mi, dyskusje, wyłonienie tych produkcji, 
które zasługują na szczególną uwagę.

Literatura – Książka Górska Roku, 
spotkania
Konkurs na Książkę Górską Roku z każ-
dą edycją cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, zarówno twórców, 
jak i czytelników. W czasie Gali zostaną 
wyróżnione książki, które zdaniem jury 
zasłużyły na wyróżnienie.
Literatura jest obecna w każdym dniu 
Festiwalu. Od spotkań autorskich, wi-

zyt w festiwalowej księ-
garni, poprzez „Czytanie 
na trawie”, czyli poranki z 
książką.

Goście Festiwalu Gór-
skiego
Podczas tegorocznej edy-
cji Lądek-Zdrój odwiedzą 
między innymi: Adam Bielecki, Nina 
Williams, Alex Txikon, Leszek Cichy, Ho-
ria Colibășanu, Janusz Gołąb, Justyna 
Kowalczyk-Tekieli, Kacper Tekieli, Piotr 
Pustelnik, Krzysztof Wielicki, Dorota 
Rasińska-Samoćko. Każdy tydzień to 
potwierdzenie nowych gości.

Festiwal Młode Góry
Pierwszą dużą zmianą tegorocznej 
edycji jest stworzenie osobnego, wspa-
niałego Festiwalu Młode Góry. To od-
powiedź na dotychczasowe zaintere-
sowanie rodziców i ich pociech, którzy 
są obecni na Festiwalu Górskim. Odbę-
dą warsztaty bębniarskie i muzyczne, 
dużo ruchu na świeżym powietrzu, za-
bawa w najlepszym wydaniu! Do tego 
ognisko, rozmowy, śpiewy i jeszcze 
więcej atrakcji w przepięknych oko-
licznościach przyrody. Nie zabraknie 
znanych i cieszących się ogromnym 
zainteresowaniem warsztatów etno-
graficznych. Historia i kultura w najlep-
szym możliwym wydaniu. W programie 
znajdą się też warsztaty poświęcone 
komunikacji skierowane do rodziców 
i opiekunów. Jak pobudzić ciekawość, 
wykorzystać energię, rozmawiać języ-

kiem młodych? 
Wędrowny Rajd Górski z Helikon-Tex i 
Łukaszem Superganem
Rajd będzie trwał aż 9 dni, od 3 do 11 
września. W tym roku powędruje z 
Marianówki do Lądka-Zdroju. Każde-
go dnia uczestnicy będą przechodzić 
przez inną część pięknej Ziemi Kłodz-
kiej oraz przez kolejne pasma górskie: 
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie oraz 
Góry Złote.

IPW, czyli Integrowanie Przez Wspi-
nanie PZU
Grupa Integrowanie Przez Wspinanie 
to prężnie działający, doświadczeni 
wspinacze oraz instruktorzy. To oni 
poprowadzą aż 13 warsztatów prak-
tycznych – od pierwszych kroków w 
skałach, przez techniki wspinania, au-
toratownictwo, sprzęt, etykę i asekura-
cję w piaskowcach, po warsztaty dry-
toolowe i wspinanie w rysach – każdy 
znajdzie coś dla siebie w zależności od 
zaawansowania i chęci.

KULT i HAPPYSAD na scenie koncer-
towej 
Muzyka jest ważnym elementem Festi-
walu Górskiego. W tym roku na scenie 
pojawi się KULT i HAPPYSAD, a kolejne 
muzyczne ogłoszenia organizatorzy 
zachowują na tygodnie poprzedzające 
Festiwal Górski.
Górskie wyprawy z Dometic’iem i z naj-
lepszymi przewodnikami.
Wycieczki to tradycja – w piękne oko-
lice Lądka-Zdroju, z wyjątkowymi prze-
wodnikami. W tym roku na festiwalo-
wiczów czekają wyprawy na Kłodzka 
Górę, Śnieżnik, Suchoń i Trojak. 

Sprzedaż karnetów na 27. Festiwal 
Górski trwa. Uwaga! Przypominamy, 
że mieszkańcom gminy Lądek-Zdrój 
przysługują ulgi na bilety festiwalo-
we (za okazaniem stosownego do-
kumentu podczas zamiany biletu na 
opaskę).

Więcej informacji na www.festiwalgor-
ski.pl.
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77 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Lądeckie Kolumny Maryjne
Kolumny to niewielkie wolno stojące 
budowle kultowe, wznoszone zazwy-
czaj przy drogach i na rozdrożach, jak 
też na placach kościelnych, rynkach 
miejskich, nieraz także na polach i w 
lasach. Wystawiano je zwykle w ce-
lach wotywnych, pokutnych, obrzędo-
wych lub dla upamiętnienia istotnych 
wydarzeń, niekiedy w ich miejscu. Do 
dziś stanowią charakterystyczny ele-
ment krajobrazu, w tym naszej gmi-
ny. Bywały drewniane lub murowane, 
cechowała je znaczna różnorodność 
form. Większość z nich powstała w 
XIX i XX w., ale są też starsze. 

Szczególnie kolumny maryjne wzno-
szono głównie w okresie baroku w kra-
jach katolickich, najwięcej na obszarze 
dawnej monarchii Habsburgów, w Au-
strii, Czechach, na Śląsku, ale również 
we Włoszech i Hiszpanii. Pierwsze 
kolumny maryjne, później stanowiące 
wzorce, to ufundowana w 1614 r. w 
Rzymie przez papieża Pawła V i w 1630 
r. w Monachium przez elektora bawar-
skiego Maksymiliana - późniejszego 
cesarza. Kolumny te przypominały 
nieuznawany przez protestantów kult 
Matki Boskiej. Były jednym z elemen-
tów nawiązujących do kontrreformacji 
Kościoła Katolickiego. W 1647 r. cesarz 
Ferdynand III poddał księstwa austriac-
kie pod opiekę Marii Immaculaty, wów-
czas jej kult zyskał państwowy charak-
ter. 
Na Ziemi Kłodzkiej spotykamy wiele 
kolumn maryjnych, do najciekawszych 
należą stojące w Bystrzycy Kłodzkiej 
(1710 r.), Dusznikach Zdroju (1725 r.), k. 
Domaszkowa (poł. XVIII w.), w Kłodzku 
(1680 r.), Jaszkowej (1687 r.), Między-
lesiu (1698), Nowej Rudzie (1 poł. XVIII 
w.), Radkowie (1680 r.), Roztoce (1749 
r.), Szczytnej (1724 r.), Wambierzycach 
(1683 r.) jak też w Lądku Zdroju (1804 
i 1887 r.). Do dziś są one widocznym 
znakiem wiary we wstawiennictwo 
Najświętszej Marii Panny i jej pomoc 
w nieszczęściach, między innymi w 
zarazach i pożarach, jakie doświadcza-
ły ludzi. Stawały się podziękowaniem 
– wotum - za uratowanie od klęsk, jak 
również po ustąpieniu zarazy. Niektóre 
z kolumn nawiązują do regionalnych 
sanktuariów maryjnych, między innymi 
w Ruszowicach i Lądku-Zdroju kopie 
figury Matki Boskiej Wambierzyckiej, w 
Starkowie – Matki Boskiej Bolesnej ze 
Starego Wielisławia.  
Lądeckie kolumny maryjne stały do nie-
dawna przy głównej drodze wjazdowej 

z Kłodzka do Lądka-Zdroju (droga nr 
392). Były tam w sumie trzy pomniki: 
na jej kulminacji drogi 392 nr na połu-
dniowym stoku góry Radoszki na wy-
sokim postumencie stała rzeźba Anioła 
Miłości, niżej Kolumna Morowa, a przy 
początku ul. Kłodzkiej Maryjna Kolum-
na Pielgrzymia. Po dwóch pierwszych 
pozostały tylko postumenty, na których 
w zastępstwie, aby puste nie sterczały, 
Zdzisław Borsuk, społeczny opiekun 
zabytków umieścił krzyże. Jeszcze w 
2019 r. mogliśmy podziwiać dość wy-
soką kolumnę z figurą Maryi z Dzieciąt-
kiem, w sąsiedztwie której 1.07.1975 r. 
znalazła się nowo otwarta stacja paliw 
CPN (Centrala Produktów Naftowych) 
przy ul. Kłodzkiej 54, obecnie Orlen. 
Pierwotnie postawiono ją w szczerym 
polu na wysokości 441 m n.p.m. na 
południowo-wschodnim zboczu góry 
Radoszki (565 m n.p.m.) zwanej też Ka-
pelusznikiem, z którego rozciągają się 
piękne widoki na miasto, zdrój i okolicę. 
Sanktuarium w Wambierzycach nale-
ży do największych na ziemi kłodzkiej, 
a sława tamtejszej cudami słynącej 
figurki od wieków znana jest nie tylko 
na ziemi kłodzkiej, ale też na Śląsku i 
w Czechach. Zapewne właśnie z tej to 
przyczyny umieszczono na lądeckiej 
kolumnie kopią figurki wambierzyckiej. 

I tu o przypadku nie może być mowy. 
Według dawnych mieszkańców nasze-
go miasta, tutaj w sierpniu zbierali się 
wierni przed pielgrzymką do Wambie-

rzyc, tutaj otrzymywali 
błogosławieństwo na 
drogę pielgrzymią i że-
gnali się z najbliższymi. 
Tutaj też powracających 
witano. W ważnych chwi-
lach dla miasta tutaj mo-
dlono się do Marii o łaski. 
Od chwili uruchomienia li-
nii kolejowej, czyli od roku 
1897, starsi pielgrzymi, po 
pożegnaniu pod kolum-
ną, udawali się w dalszą 
drogę już koleją. Jeden ze 
starszych mieszkańców 
naszego „kurortu z trady-
cjami” wspomniał mi, że 
w latach pięćdziesiątych 
XX w. zawsze z mamą 
chodził w pobliże kolum-
ny i po modlitwie o łaski 
zbierał w jej pobliżu zioła, 
przeważnie rumianek.
Na przestrzeni tego cza-
su główna droga wjaz-
dowa do Lądka-Zdroju 
była kilkakrotnie przebu-
dowana, a więc prosto-
wana i poszerzana ze 
zmianą nawierzchni na 
asfaltową. W związku z 
reorganizacją ruchu w 

Rynku, bezpieczeństwem i stojącą pod 
ratuszem starą, mało wydajną i wyeks-
ploatowaną poniemiecką stacją paliw, 
władze miasta pod nowoczesną sta-
cję paliw wyznaczyły działkę w pobliżu 
drogi wojewódzkiej nr 392 i opisywanej 
kolumny maryjnej. Tak oto w 1975 r. 
nasza kolumna maryjna znalazła się 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 392 i 
drogą dojazdową do stacji paliw „CPN” 
na bardzo małym skrawku gruntu. Przy 
przejazdach dużych ciężarówek grunt 
pod nią drżał. Nieco zapomniana, za-
rastała. W lipcu 2012 r. po wycięciu 
zarośli, kolumna odzyskała wygląd. W 
listopadzie 2019 r. kolumnę przypad-
kiem potrącił jeden z większych samo-
chodów, jej pion nieco odkształcił się, 
ale stała normalnie. Dnia 28.11.2019 
r. na miejscu kolumna została roze-
brana i przewieziona na miejsce reno-
wacji u zbiegu ulic Spacerowej i Marii 
Konopnickiej, tam ją widziano jeszcze 
3.12.2019 r. W powojennej literatu-
rze historyczno-krajoznawczej po raz 
pierwszy o naszej kolumnie Matki Bo-
żej Wambierzyckiej napisali Zbygniew 
Martynowski i Krzysztof Mazurski w 
swoim przewodniku „Lądek-Zdrój i 
okolice” (Sport i Turystyka, Warszawa 
1992). Marek Sikorski, historyk sztuki, 
autor licznych ciekawych opracowań 
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m.in. „Lądek-Zdrój, zabytki i historia”, 
bliżej przyjrzał się tej figurze. Potwier-
dził, że figura z lądeckiej kolumny jest 
kopią łaskami słynącej wambierzyckiej 
figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 
sanktuarium i opisał ją dokładniej w 
swojej książce „Lądek Zdrój, Osobliwo-
ści i skarby sztuki”, (Zakład Poligraficz-
ny „Sindruk”, Opole 1999 r). 
Wysoką kolumnę wykonano z pia-
skowca w 1804 r., o tej dacie świadczy 
inskrypcja wyryta na jej cokole. Jest 
to kolumna o porządku jońskim, usta-
wiona na kapitelu, czyli prostym cokole 
posadowionym na niskiej kamiennej 
podstawie. Na podstawie również wi-
doczna inskrypcja z datą 1872 (za-
pewne jest to rok renowacji kolumny). 
Kolumna zakończona jest wolutą, na 
której umieszczona jest figura Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem. Z tyłu cokołu 
umieszczone są inicjały wykonawcy 
„A.C.” oraz data wykonania figury, pod 
spodem jest jeszcze trzylinijkowy tekst, 
niestety zatarty zrębem czasu (pia-
skowiec, z którego wykonano całość 
nie jest najtrwalszym materiałem). Z 
przodu cokołu napis „Heilige/Maria/
bitte /fur uns/”, co znaczy „Święta Ma-
rio, módl się za nami”.  A więc Święta 
Mario spraw, aby ta kolumna wraz z 
twoją wambierzycką podobizną trawle 
odnowiona (być może polichromowa-
na według swojego pierwowzoru w 
Wambierzycach) wróciła na miejsce 
przy wjeździe do miasta.                      

Druga kolumna maryjna znajduje się 
przy ul. Lipowej. Postawiono ją tu w 
roku 1887 na małym placu na wyso-
kości 451,5 m n.p.m. przed frontem 
sanktuarium zdrojowego p.w. NMP „Na 
Pustkowiu”. Jest to kolumna wotywna 
– dziękczynna. Ufundował ją Antoni 
Krzyżanowski - poznański budowniczy 
i fabrykant, który był częstym gościem 
naszego uzdrowiska. W tym kościele 
dziękował za przebytą kurację. 
Na marginesie, Krzyżanowski to cieka-
wa postać, którą warto bliżej poznać, 
a który w lądeckim sanatorium „Thal-
heim” (zakładzie wodoleczniczym) dok-
tora Aleksandra Ostrowicza leczył swo-
je dolegliwości. Urodził się w 1809 r. w 
Poznaniu, tam ukończył gimnazjum, 
dalej naukę kontynuował w Akademii 
Budownictwa w Berlinie. Za wybitne 
postępy w nauce otrzymywał nagro-
dy, jednak z niewyjaśnionych przyczyn 
studiów tych nie ukończył. W Kurniku 
rozpoczął naukę miernictwa. Podczas 
Powstania Listopadowego kierował 
produkcją broni w Warszawie oraz jej 
naprawą w Modlinie. Po powstaniu roz-
począł naukę ciesielstwa w Poznaniu, 
którą ukończył egzaminem na mistrza 
w 1835 r. Podczas dwuletniej podróży 

po Europie spotykał 
się z budowniczy-
mi i projektantami 
m.in. z Francisz-
kiem Lancim. Pra-
cował w cesarskim 
biurze budowy mo-
stu w Wiedniu. Był 
budowniczym wielu 
istotnych obiektów 
w Poznaniu m.in. 
siedzibę Ziemstwa 
Kredytowego, ho-
telu „Bazar”. Od-
wiedził Szwajcarię 
Niemcy, Holandię i 
Włochy. 
Nasza figura ma-
ryjna wykonana 
jest w cemencie. 
Umieszczona na 
wysokiej kolumnie, 
posiadającej wie-
loboczny kształt i 
kapitel o formach 
korynckich. Sztu-
ka drugiej połowy 
XIX w. sięgała do 
motywów sztuki 
historycznej, w tym 
epoki renesansu. Ta 
kolumna ma dużo 
szczęścia, ponie-
waż przy remoncie 
kaplicy zdrojowej, 
zawsze coś niecoś i 
przy niej wykonano. 
Po raz pierwszy jej rewaloryzacji do-
konał Leo Richter, wykonując w latach 
1908-1914 renowację wystroju kaplicy. 
W latach siedemdziesiątych w ramach 
remontu kaplicy figurę również odno-
wiono. Jej gruntowną renowację wy-
konano w roku 1999, podczas remontu 
zdrojowego kościoła, wówczas rangę 
jego podniesiono do Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Przy 
wykonywaniu w 2011 r. rewitalizacji i 
nowego oświetlenia Parku Zdrojowe-
go Jana Pawła II wykonano też nowo-
czesne oświetlenie kolumny. Uważam, 
że ta kolumna jest prawnie chroniona 
z racji położenia na terenie zabytko-
wego parku, prawnie chronionego w 
obrębie, którego jest też Sanktuarium. 
Tego szczęśliwego „parasola ochron-
nego” zabrakło kolumnie z Matką Bo-
ską Wambierzycką przy stacji paliw, ale 
miejmy nadzieję, że po solidnej renowa-
cji wróci na swoje pierwotne miejsce, 
aby nam patronować. Uważam, że po-
winna zostać wpisana do rejestru za-
bytków prawnie chronionych.

Na podstawie dostępnej literatury 
opracował  L. Siarkiewicz

Ilustracje do tekstu:
1. Kolumna Maryjna przy ul. Kłodzkiej, z 
początku XX w. 
2. Kolumna Maryjna przy ul. Lipowej, 
pocztówka z 1917 r. 
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
WRZESIEŃ 2022

1 września godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
2 września godz. 17.00, Muzyczne Poże-
gnanie Lata, Koncerty: 17.00 Skrzynczanki, 
18.00 Moises Bethencourt & Bartek Hu-
dziec, 20.00 CZADOMAN, 21.30-1.00 Dys-
koteka z DJ Kubicą, Plac obok świetlicy, 
Trzebieszowice 107a, wstęp wolny
2 września godz. 19.30, Koncert Trio Pola  
i Deszcz - muzyka autorska, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł
3 września godz. 12.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23, gm. Lądek-Zdrój
3 września, Pożegnanie lata w Konradowie, 
plac przy remizie strażackiej, Konradów
3 września godz. 19.30, Koncert Domina 
Przegina - piosenka aktorska tylko dla 
dorosłych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
4 września godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
7 września godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 30 zł 
8 września godz. 19.00,  Stand up Kuby 
Dąbrowskiego, Kawiarnia Dom Klahra, Ry-
nek 1, wstęp 30 zł 
8 września godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
8-11 września, 27 Festiwal Górski im. An-
drzeja Zawady, program na: www.festiwal-
gorski.pl
9 września, godz. 21.00, ArboretoLokum, 
impreza muzyczna i nocne zwiedzanie ar-
boretum oraz biesiada przy ognisku, ul. Mo-
niuszki, wstęp 15 zł
10 września godz. 12.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23, gm. Lądek-Zdrój
10 września, godz. 15.00, 1 Piknik Ziem-
niaczany, Wójtówka, gm. Lądek-Zdrój
11 września godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
14 września godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Mo-

ises Bethencourt i 
akompaniament in-
strumentów perku-
syjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 
1, wstęp 30 zł 
15 września godz. 
15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melo-
die” Oresta Vasio-
uty, Amfiteatr/Klub 
Kuracjusza – Dom 
Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
15 września godz. 
20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, 
Julia Mikołajczak 
– śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Da-
niel Kopeć – akor-
deon, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 35 zł
16-18 września, 
Giełda Staroci, Ry-
nek
16 września godz. 
19.30, Koncert 
„Ponad Chmurami” 
– poezja śpiewa-
na, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1, 
wstęp 30/40 zł
17 września godz. 
12.00, Pokaz pie-
czenia chleba w 
Skansenie Gottwal-
dówka, Kąty Bystrzyckie 23, gm. Lądek-
-Zdrój
17 września godz. 19.00, Lądecka Noc Po-
etów - promocja poezji, wspólne czytanie, 
koncert zespołu „Póki co”, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1,wstęp wolny
18 września godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
21 września godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 30 zł 
22 września godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
22 września godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
23 września godz. 19.30, Koncert Piotr Se-
lim solo - poezja śpiewana, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł
24 września godz. 12.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23, gm. Lądek-Zdrój
24 września, godz. 20.00 Koncert Czaje 
Baje, Kawiarnia „Coffee Ride”, ul. Kolejowa

25 września godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
28 września  godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 30 zł 
29 września godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
29 września godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
30 września godz. 19.30, Koncert Karol 
Ochodek solo - muzyka autorska, poezja 
śpiewana, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 30 zł


