
Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

nr 2 (236) - LUTY 2020 r. ISSN 1641-425X

Zwolnienia  
podatkowe 
str. 2

Plan zajęć na 
ferie zimowe 
str. 5

Aktualne
Oferty pracy 
str. 11

Lądecka edycja
WOŚP 
str. 6

LĄDECKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

Orszaki Trzech Króli w Lądku-Zdroju stały się już tradycją, która 
gromadzi coraz większe rzesze uczestników. W tym roku spotkali-
śmy się w poniedziałek, 6 stycznia, pod gmachem Centrum Kultu-
ry i Rekreacji przy pl. Staromłyńskim. W oczekiwaniu na nadejście 
Trzech Mędrców pracownicy CKIR rozdawali papierowe korony, 
śpiewniki i okolicznościowe pismo. Towarzyszyły temu barwne 
melodie polskich kolęd, które wykonywała Górnicza Orkiestra Dęta 
ze Złotego Stoku pod batutą lądczanina Łukasza Przepióry.
Trzeba przyznać, że orszak z roku na rok staje się coraz bardziej 
kolorowy, mamy już nie tylko kolorowe korony, bo pojawiają się 
także – niesione przez młodzież - barwne flagi i coraz więcej rodzi-
ców przebiera swoje pociechy w stosowne do okazji stroje.
W tym roku w role Mędrców ze Wschodu wcielili się burmistrz 

Roman Kaczmarczyk, radny Leszek Pazdyk i dyrektor CKIR Paweł 
Pawlik. Po ich pojawieniu się i krótkiej sesji zdjęciowej na scho-
dach CKIR, orszak, w asyście lądeckiej Straży Miejskiej, wyruszył 
ulicą Słodową w stronę Rynku. Szło w nim ponad 300 osób, bo 
tyle właśnie rozdaliśmy koron. Po wejściu na Rynek kondukt 
skierował się pod bożonarodzeniową szopkę, by złożyć pokłon 
symbolicznej Świętej Rodzinie. Stamtąd wszyscy udali się już do 
naszego Kościoła Parafialnego.
W kościele odbył się wspaniały koncert Zespołu Wokalnego „Hej-
szowina” z Kudowy-Zdroju. W naszym przekonaniu tegoroczny 
Orszak Trzech Króli zgromadził rekordową liczbę uczestników - w 
koncercie uczestniczyło ok. 500 osób.

CKIR



nr 2 (236/2020)2

Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

W dniu 28 listopada 2019 roku Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 
uchwałę nr  XIV/89/2019 w sprawie polityki podatkowej w Gminie 
Lądek-Zdrój. Na podstawie § 2 tej uchwały mieszkańcy Gminy Lą-
dek-Zdrój mogą skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku od 
nieruchomości za budynki mieszkalne, jeżeli dokonali następują-
cych inwestycji: 
1. wybudowali system przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenach wiejskich,
2. wymienili w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkal-
nych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej dotychczasowy system ogrzewania na ogrzewanie z wy-
korzystaniem nośników energii zmniejszających emisję dymów 
i pyłów do powietrza tj. ogrzewanie z wykorzystaniem  paliwa ga-
zowego w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), ogrzewanie z 
wykorzystaniem lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r.  poz. 660 ), 
ogrzewanie elektryczne,
3. wykonali kapitalny remont elewacji budynku. 
Zwolnienie o którym mowa w § 2 uchwały przysługuje przez okres 
5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po 
roku, w którym inwestycja została zakończona i wniosek o przy-
znanie ulgi został złożony w roku, w którym zakończono inwesty-
cję. Jeśli wniosek został złożony w kolejnych latach następujących 
po roku, w którym zakończono inwestycję, to okres zwolnienia o 

UWAGA !!! ZWOLNIENIE  PODATKOWE
którym mowa w ust. 1 skraca się odpowiednio o 1 rok, 2 lata, 3 
lata lub 4 lata. 
Powyższą uchwałą zastąpiono dotychczas obowiązującą uchwałę 
nr XLII/279/13 z dnia 24 października 2013 r., która również prze-
widywała takie zwolnienia dla mieszkańców naszej Gminy.
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Lądek-Zdrój pod adresem:http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/
dokument,iddok,2585,idmp,150,r,r  dostępna jest również treść 
uchwały nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze 
uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w 
zakresie eksploatacji  instalacji, w których następuje spalanie paliw 
– tzw. UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA.
Biorąc pod uwagę fakt, że podatek od nieruchomości, w przypad-
ku niektórych podatników wynosi nawet kilkaset złotych rocznie, 
wyżej wymienione zwolnienia mogą stanowić znaczną kwotę i być 
dodatkowym argumentem dla właścicieli planujących wykonać 
inwestycję proekologiczną (np. 500,00 zł podatku rocznie x 5 lat 
zwolnienia = 2 500,00 zł).

Szczegółowe informacje w sprawie zwolnień podatkowych obo-
wiązujących w Gminie Lądek-Zdrój można uzyskać osobiście 
w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek-Zdrój,  
Rynek 31 w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, pod nr. telefonu 
74 811 78 65  lub za pośrednictwem e-mail: umig@ladek.pl.

6 stycznia. Wziąłem udział w orszaku Trzech Króli, wcielając się w 
jedną z ich postaci. Orszak zakończył się koncertem kudowskiego 
chóru „Hejszowina”, który odbył się w naszym Kościele Parafial-
nym.
9 stycznia. Uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym Samorzą-
dowców z terenu Sudetów. Spotkanie odbyło się w Wałbrzychu
10 stycznia. Na zaproszenie tamtejszych władz samorządowych, 
odwiedziłem Międzylesie – moja wizyta związana była z otwarciem 
kolejnej na Ziemi Kłodzkiej stacji do ładowania pojazdów elektrycz-
nych, która powstała w ramach programu e-Sudety.
11 stycznia. Uczestniczyłem w tradycyjnym spotkaniu opłatko-
wym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kłodzkie-
go. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowa Im. W. Reymonta 
w Kłodzku. Pojawili się na nim przedstawiciele parlamentu, samo-
rządowcy i reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. 
11 stycznia. Na zaproszenie Sołectwa Skrzynka i Zespołu Pieśni 
Ludowej „Skrzynczanki”, z wielką przyjemnością gościłem  w 
Spotkaniu Opłatkowym w Skrzynce. Bardzo dziękuję dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach za wspaniałe przedsta-
wienie, „Skrzynczankom” i „Siekiereczkom” ze Starego Gierałtowa 
za piękne, wzruszające występy.

12 stycznia. Odwiedziłem lądeckie koncerty Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Inkubatorze i na Rynku, oddając na au-
kcję gadżety. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w ten 
zaszczytny cel.
13 stycznia. Odbyłem spotkanie z wójtem Gminy Kłodzko Zbignie-
wem Turem. Spotkanie dotyczyło  wspólnego projektu podłącze-
nia do projektowanej sieci kanalizacyjnej wsi Radochów i Trzebie-
szowice, którą obsługiwać na planowana oczyszczalni ścieków w 
Ołdrzychowicach Kłodzkich.
14 stycznia. Wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Polityki Roz-
woju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Dolnośląskiego. Spotka-
nie odnosiło się do zagadnień związanych z dalszym rozwojem po-
łudnia Dolnego Śląska i jego finansowaniem, ujętych w poniższych 
dokumentach strategicznych:
- Instrumenty polityki równomiernego rozwoju Województwa Dol-
nośląskiego
- Zasady kształtowania i zakres prac nad RPO WD 2021-2027.
- Potrzeby i możliwości wsparcia regionu sudeckiego z progra-
mów krajowych i unijnych.
18 stycznia. Uczestniczyłem w corocznym Zebraniu Sprawoz-
dawczym Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju. 
Dziękuję wszystkich druhom naszej OSP za miniony, pracowity 
rok działalności.
22 stycznia. Przyjąłem wizytę burmistrza Jedliny-Zdroju Leszka 
Orpla. Nasze spotkanie dotyczyło doświadczeń Lądka-Zdroju w 
zakresie geotermii i wiedzy w zakresie innych źródeł energii od-
nawialnych.
24 stycznia. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Klastra Energii 
“Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”. Posiedzenie Rady 
było spotkaniem roboczym, przeznaczonym wyłącznie dla uczest-
ników klastra.
25 stycznia. Na zaproszenie tamtejszych druhów uczestniczyłem 
w Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Radochowie. Radochowskim strażakom, podobnie jak 
lądeckim, dziękuję za zaangażowanie w działania OSP w minionym 
roku sprawozdawczym. 
W styczniu oddaliśmy do użytkowania lądeckie targowisko. Roz-
począł się też remont spalonej kamienicy przy ul. Kościelnej 2 i 
nawierzchni ul. Wolności.
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Plan pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na 2020 rok
Każdego roku przyjmuje się uchwałą Rady Miejskiej jej roczny plan 
pracy. Oczywiście w trakcie dochodzą sprawy bieżące, pojawia-
ją się nowe problemy wymagające rozstrzygnięcia stosownymi 
uchwałami. Część spraw jest omawiana podczas sprawozdań fi-
nansowych i opisowych z wykonania budżetu i podczas prac przy 
konstruowaniu zadań i ich finansowania w kolejnej uchwale bu-
dżetowej. Jednak przyjęty plan stanowi ramę, która jest obliga-
toryjna dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz dla jednostek 
gminnych w zakresie sprawozdawczości.
Styczeń 
Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2019 rok.
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Uzależnień na 2020 rok.
Luty
Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.
Informacja na temat działalności spółki gminnej LUK sp. z o.o. - 
kierunki rozwoju.
Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi.
Marzec
Analiza zabezpieczenia mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w zakre-
sie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Współ-
praca z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.
Kwiecień 
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i plan na okres letni. 
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami 
pozarządowymi. Informacja z wykonania budżetu obywatelskiego 
za 2019 rok.
Przygotowanie Gminy Lądek-Zdrój do sezonu letniego.
Maj
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 
2019.
Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Lądek-Zdrój – sprawozda-
nie Straży Miejskiej, działania Policji. 
Czerwiec
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
Absolutorium dla Burmistrza za rok 2019. 

Lipiec 
Realizacja zadań inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2020 
roku.
Sierpień
Pomoc społeczna - realizacja zadań ustawowych.
Informacja w sprawie przyznanych dodatków mieszkaniowych i 
energetycznych.
Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.
Wrzesień
Informacja z wykonania Budżetu Gminy Lądek-Zdrój za pierwsze 
półrocze 2020 roku. 
Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską..
Zakres działań Asystenta Rodziny na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych za I półrocze 2020 roku.
Październik
Podjęcie bloku uchwał podatkowych.
Podsumowanie okresu zasiłkowego 2019/2020 świadczenia ro-
dzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników sa-
morządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i 
Radnych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2019/2020 w Gminie Lądek-Zdrój
Listopad 
Informacja o planie zimowego utrzymania dróg.
Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Grudzień
Uchwała budżetowa na 2021 rok.
Uchwalenie Wieloletniego Planu Finansowego Miasta i Gminy Lą-
dek-Zdrój.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2021 
rok.
Uchwała w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Miejskiej 
na 2021 rok.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków na stypendia, a 
przyjmowane są one do 31 stycznia 2020 r. Stypendia przysłu-
gują uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 
którzy mieszkają na stałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Można 
je uzyskać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sporto-
we. Warunkiem jest osiągnięcie  wyróżnień i nagród w konkur-
sach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze nauki oraz 
otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.  Do wniosku 
– można go pobrać osobiście w biurze Rady Miejskiej, drogą ma-
ilową pisząc na adres: radamiejska@ladek.pl) lub pobrać ze stro-
ny www.ladek.pl zakładka Urząd, zakładka Rada Miejska, zakładka 
Wnioski - należy dołączyć: 
- opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej oce-
nie z zachowania.; 
- opis osiągnięć z  ostatniego semestru nauki. Opis powinien być 
poświadczony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego/arty-
stycznego lub trenera sportowego; 
- kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody i 
wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z ostatniego semestru.
Zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania stypendiów Rady 
Miejskiej w Lądku-Zdroju stypendia są przyznawane na 5 miesię-
cy, maksymalnie może to być 250 zł, ale ostateczna kwota zależy 
od ilości złożonych wniosków i decyzji Rady Miejskiej.

Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca RM Lądka-Zdroju

Uwaga, uczniowie i rodzice!

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Lądku-Zdroju
Klub Krwiodawców w Lądku ma nowy Zarząd !!!
W dniu 05.12.2019r. odbyło się spotkanie członków Klubu podsu-
mowywujące rok 2019 oraz kadencję Zarządu na lata 2017-2019. 
Nowym Prezesem Klubu została Anna Witos, Członkami Zarządu 
są Grzegorz Szczygieł i Katarzyna Mironiak.
Chcielibyśmy podziękować Prezesowi Wojciechowi Łapaczyńskie-
mu oraz pozostałym członkom Zarządu za zaangażowanie i kiero-
wanie Klubem.
Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na Facebooku: 
Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju, 
e-mail: hdk.ladekzdroj@wp.pl 
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Przebudowa ul. Wolności to największa inwestycja drogowa w 
Gminie w ostatnich latach. W jej zakres wchodzi:
- budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do bu-
dynków,
- kompleksowa przebudowa drogi,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia ulicznego – latarnie wy-
posażone w oprawy świetlne LED.
Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, 
chodników, zatok postojowych. Projektuje się wymianę istnieją-
cych krawężników betonowych na kamienne 15x30x100. Jezdnia 
o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m z opaską kamienna 
od strony murów oporowych szerokości 0,50 m dla zapewnienia 
skrajni bezpieczeństwa. Miejsce do parkowania pojazdów zapew-
nić maja projektowane równoległe zatoki postojowe o wymiarze 
stanowisk 2,5x6,0 m – 27 miejsc postojowych oraz stanowiska 
postojowe usytuowane pod katem 45 stopni w stosunku do jezd-
ni o wymiarach 2,5x5,0 m – 5 miejsc postojowych w tym dwa 
miejsca dla niepełnosprawnych. Nowa  nawierzchnia chodnika 
wykonana zostanie z kostki kamiennej 9/11cm i płyt kamiennych 
płomieniowanych 120x60 gr. 8cm ograniczonych obustronnie 
nieregularnym opornikiem kamiennym 12x20cm W ciągu chod-
nika przewidziano 11 wnęk ławkowych wyposażonych w ławki 
parkowe.
Koszt robót budowlanych to 2 854 836,26 zł, z czego 1 017 501,91 
zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2020 r.
W czasie prowadzonych prac na ulicy Wolności będą występowa-
ły utrudnienia w ruchu drogowym. Projekt zastępczej organizacji 
ruchu drogowego przewiduje przez większość czasu możliwość 
przejazdu po jednym pasie ruchu. Możliwa jest jednak koniecz-
ność czasowego zamknięcia drogi.

UMiG Lądek-Zdrój

Przebudowa ul. Wolności
Urząd Miejski w Lądku-Zdroju rozpoczął starania dotyczące uru-
chomienia Karty Seniora dla mieszkańców naszej gminy, która 
umożliwiałaby osobom starszym korzystanie ze zniżek przy róż-
nego rodzaju usługach lub zakupach. Karta nie pojawi się, jeśli nie 
będą zainteresowani jej wprowadzeniem miejscowi usługodawcy.
Publikujemy pismo, które burmistrz Roman Kaczmarczyk wysto-
sował do naszych przedsiębiorców:

Szanowni Państwo
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorów zamieszkujących 
w Gminie Lądek-Zdrój Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza do współ-
pracy wszystkie sklepy, firmy, instytucje, kawiarnie, restauracje 
działające na terenie Gminy Lądek-Zdrój w zakresie uruchomienia 
i funkcjonowania Karty Seniora dla osób powyżej 60 roku życia. 
Karta będzie wydawana bezpłatnie i w swym założeniu ma umoż-
liwić skorzystanie ze zniżek, ulg lub innych promocji, które zade-
klarują chętne podmioty usługowo-handlowe działające w okolicy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do Programu to przede 
wszystkim umożliwienie budowania długotrwałych relacji z klien-
tami, zwiększenie zainteresowania Państwa ofertą. Partnerzy pro-
gramu zostaną specjalnie oznakowani jako „Miejsca przyjazne Lą-
deckim Seniorom” i dzięki temu będą kreować swój atrakcyjny i 
przyjazny wizerunek .
Ze swojej strony oferujemy zamieszczenie informacji o Państwa 
firmie w urzędowych portalach i mediach społecznościowych. Li-
sta Państwa firm zostanie opublikowana m. in. na stronie interne-
towej www.ladek.pl . Informacja o przystąpieniu i proponowanych 
ulgach/zniżkach zostanie opublikowana  w „Debatach Lądeckich”.
Zapraszamy do składania propozycji ulg i zniżek dla Seniorów, któ-
rzy będą korzystać z „Lądeckiej Karty Seniora”. Deklaracje przy-
stąpienia do programu znajdują się w pokoju nr 1 BOK w Urzędzie 
Miasta i Gminy, Rynek 31 lub na stronie www.ladek.pl. Wypełnio-
ne i podpisane można przesłać na adres mailowy (skan deklaracji) 
organizacje@ladek.pl  lub złożyć w BOK w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny, Rynek 31 pokój nr1  BOK do dnia 26.02.2020r.

Mamy nadzieję, że nasi przedsiębiorcy chętnie przystąpią do ini-
cjatywy wspierającej naszych seniorów.

Red.

Lądecka Karta Seniora

Opis działań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2019
1. Zbudowano wiatę edukacyjną drewnianą pn. „EkoStacja” na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku- Zdroju. W roku 2020 
w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie wybrukowany teren 
wiaty oraz zostaną zakupione ławostoły edukacyjne.
2. Doposażono wiejski plac zabaw w Radochowie w regulamin, 
huśtawkę zwaną bocianim gniazdem oraz zestaw zabawowy skła-
dający się ze zjeżdżalni, mostu, ścianki wspinaczkowej, drabinek i 
wieży.
3. Przy wiacie sołeckiej we wsi Stójków na placu zamontowano 
dwa urządzenia do ćwiczeń wioślarza i orbitrek oraz regulamin si-
łowni.
4. Zabudowano wiatę wiejską drewnianymi ścianami z plandeki 
we wsi Wójtówka oraz zakupiono parasol grzewczy i promiennik 
gazowy.
5. Kupiono do świetlicy wiejskiej w Skrzynce stół stalowy z pół-
ką ze zlewem 2-komorowym, taboret gazowy pojedynczy, patel-
nię elektryczną, kuchnię gazową   6-palnikową, okap przyścienny 
skrzyniowy wyciągowy z oświetleniem.
6. Na placu sołeckim w Lutyni „Gościniec Lutyński” zamontowano 
grillo – wędzarnię ogrodową oraz altanę.
7. Doposażono plac zabaw w Kątach Bystrzyckich w huśtawkę 

bocianie gniazdo, bujak osiołki, kwiatek do gry w piłkę oraz re-
gulamin. Zamontowano dwa urządzenia do ćwiczeń podwójnego 
biegacza i jeźdźca oraz regulamin.
8. Zwiększono atrakcyjność szlaków w gminie w ramach zadania 
„Nie zgub się na trasie” zamontowano 11 tablic informacyjnych, 
12 kierunkowskazów oraz 5 ławek betonowych typu antywandal.
9. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwe-
stycyjnego „Rewitalizacja Kaplicy grobowej Rodziny von Schut-
ter”.
10. Zakupiono gont bitumiczny i elementy wieźby dachowej, któ-
re zostaną wykorzystane do realizacji zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w 2020 roku pn. „Stworzenie i zagospodarowanie 
wewnętrznego podwórza w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty so-
łeckiej etap II” – wieś Orłowiec.

 UMiG

Budżet obywatelski 2019
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Organizatorem i realizatorem ferii jest Centrum Kultury i Rekreacji 
w Ladku-Zdroju

I TYDZIEŃ
10 LUTEGO - PONIEDZIAŁEK
10.00-12.00, Warsztaty modelarskie dla dzieci, Biblioteka CKiR
16.00-16.45, Warsztaty wokalne dla dzieci od 5 do 8 lat, sala 17 
CKiR
16.50-18.00, Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży od 9 lat, 
sala 17 CKiR
11 LUTEGO - WTOREK
10.00-12.00, Warsztaty kodowania dla dzieci, Biblioteka CKiR
12.00-14.00, „Teatralne igraszki”- warsztaty teatralne dla dzieci 
i realizacja etiudy, Kinoteatr 
16.00-16.45, Warsztaty wokalne dla dzieci od 5 do 8 lat, sala 
17 CKiR
16.50-18.00, Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży od 9 lat, 
sala 17 CKiR
12 LUTEGO - ŚRODA
10.00-12.00, Zgrane Ferie – gry planszowe, Biblioteka CKiR
12.00-14.00, „Teatralne igraszki”- warsztaty teatralne dla dzieci 
i realizacja etiudy, Kinoteatr 
16.00-16.45, Warsztaty wokalne dla dzieci od 5 do 8 lat, sala 
17 CKiR
16.50-18.00, Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży od 9 lat, 
sala 17 CKiR
13 LUTEGO - CZWARTEK
10.00-12.00, Warsztaty  plastyczne dla dzieci, Biblioteka CKiR
12.00-14.00, „Teatralne igraszki”- warsztaty teatralne dla dzieci 
i realizacja etiudy, Kinoteatr
14 LUTEGO  - PIĄTEK 
9.30-10.15, Warsztat animacji lalek, sala 14 CKiR 
10.30-11.00, Spektakl lalkowy „O Ignasiu, który nie lubił szko-
ły”, Akademia Wyobraźni, Rynek 7 
12.00-14.00, „Teatralne igraszki” - warsztaty teatralne dla dzieci 
i realizacja etiudy, Kinoteatr
15 LUTEGO - SOBOTA
14.00-16.00, „Teatralne igraszki” - warsztaty teatralne dla dzieci 
i realizacja etiudy, Kinoteatr
16.00, Pokaz etiudy teatralnej dla rodziców, Kinoteatr

II TYDZIEŃ
17 LUTEGO - PONIEDZIAŁEK
10.00-12.00, Warsztaty modelarskie dla dzieci, Biblioteka CKiR
15.00-16.00, Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 7 do 
9 lat, Sala Widowiskowa CKiR
16.00-17.00, Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 10 do 
12 lat, Sala Widowiskowa CKiR
17.00-18.00, Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży 
13+, Sala Widowiskowa CKiR
18 LUTEGO - WTOREK
10.00-12.00, Warsztaty kodowania dla dzieci, Biblioteka CKiR
14.00-15.00, Warsztaty tańca jazz/modern dla dzieci i młodzie-
ży, Sala Widowiskowa CKiR
15.00-15.45, Warsztaty tańca klasycznego dla dzieci, Sala Wi-
dowiskowa CKiR
19 LUTEGO - ŚRODA
10.00-12.00, Zgrane Ferie – gry planszowe, Biblioteka CKiR
14.00-15.00, Warsztaty tańca jazz/modern dla dzieci i młodzie-
ży, Sala Widowiskowa CKiR
15.00-15.45, Warsztaty tańca klasycznego dla dzieci, Sala Wi-
dowiskowa CKiR
16.00-17.00  Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 7 do 9 

lat, Sala Widowiskowa CKiR
17.00-18.00  Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 10 do 
12 lat, Sala Widowiskowa CKiR
18.00-19.00 Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży 13+, 
Sala Widowiskowa CKiR
20 LUTEGO CZWARTEK
10.00-12.00  Warsztaty  plastyczne dla dzieci, Biblioteka CKiR
14.00-15.00  Warsztaty tańca jazz/modern dla dzieci i młodzieży, 
Sala Widowiskowa CKiR
15.00-15.45  Warsztaty tańca klasycznego dla dzieci, Sala Wido-
wiskowa CKiR
21 LUTEGO - PIĄTEK
9.30-10.15   Warsztat animacji lalek, sala 14 CKiR 
10.30-11.00  Spektakl lalkowy „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”, 
Akademia Wyobraźni, Rynek 7 
15.00-16.00 Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 7 do 9 
lat, Sala Widowiskowa CKiR
16.00-17.00 Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 10 do 
12 lat, Sala Widowiskowa CKiR
17.00-18.00 Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży 13+, 
Sala Widowiskowa CKiR
19.00-20.30 „Kino bez biletu” - pokaz filmowy dla młodzieży i do-
rosłych, Sala Widowiskowa CKiR
22 LUTEGO - SOBOTA
11.00 -12.30 „Kino bez biletu” - pokaz filmowy dla dzieci, Sala 
Widowiskowa CKiR
Wszystkie zajęcia realizowane są nieodpłatnie.
11-16 lutego, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5
10.00 -18.00 Wystawa „Fascynujący świat pająków i skorpionów”
wstęp biletowany (ulgi dla rodzin i dzieci)

Plan zajęć dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe
10-21 lutego 2020 r.
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WOŚP - ulice i Rynek
Jak co roku Gmina Lądek-Zdrój włączyła się w organizację fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaczęliśmy już tydzień 
przed finałem licytacjami w internecie. 12 stycznia 2020 od rana 
wolontariusze kwestowali na terenie całej gminy. O godz. 13.00 
swoje progi otworzył Inkubator Przedsiębiorczości, który dla przy-
byłych przygotował konsole z grami, bajki, gorące napoje i ciasto 
oraz liczne licytacje prowadzone przez Karolinę Riemen-Żerebec-
ką. Na placu odbywały się przejażdżki samochodami rajdowymi, 
z których licznie zgromadzona publiczność korzystała. O godzinie 
15.00 przenieśliśmy się na Rynek gdzie rozpoczęły się występy 
artystyczne i licytacje. Swoje talenty zaprezentowały uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju, a także młodzież z 
zajęć wokalnych prowadzonych w CKiR przez Dominikę Radwan. 
Rockowe brzmienie usłyszeliśmy dzięki lądeckiemu zespołowi 
„Zakaz”, a do tańca porwał nas zespół „Skład Nietradycyjny”. Na 
koniec zaczarował nas Bartek Hudziec swoim graniem na bęb-
nach i harmonijce, który towarzyszył też swoimi rytmami podczas 
pokazu ogniowego przygotowanego przez Teatr, którego być nie 
powinno. Organizacja 28 Finału WOŚP nie byłaby możliwa bez 
mieszkańców i gości którzy wzięli udział w imprezie, 30 wolonta-
riuszy oraz ludzi o dobrym serduszku, którzy pomagali i sponso-
rowali nasz finał t.j.: Dom Klahra, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Lądeckiej, Centrum Kultury i Rekreacji, WSZUR, Stacja Narciarska 
Lądek-Zdrój,Teatr którego być nie powinno, Sztukateria-Lucyna 

LĄDECKA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Macutkiewicz, Beauty Salon-Kamila Toch, SGB,Pensjonat Kalina, 
Blicharski Travel,Piotr Rusin,Gmina Wicko, Mateusz Gąsiorek, 
Anna i Katarzyna Węgrzyn, Paulina Zygmunt, Rajdowa Kotlina, 
Inkubator Przedsiębiorczości, Maciej Sokołowski, Luiza Zimoląg, 
Tomasz Szpala, Elżbieta Hudziec, Romualda Krzyścin, Zespół ZA-
KAZ, Zespół Skład Nietradycyjny, Bartłomiej Hudziec, Sołectwo 
Lutynia, Mariola Kozińska, Sala Zabaw Jaś, Firma ARES, OSP Lą-
dek-Zdrój, Hotel Morawa, Piekarnia Marcela, Anna Bieńkowska, 
Joanna Maskiewicz, Anna Koszyk, Agnieszka Mozer, Malwina Cel-
nik, Ewa Wójcik, Jolanta Kotlarz, Aleksandra Pogorzelska, Anna 
Durczok, Grażyna Manecka, Gmina Rychwał, Wojtek Zbrzeźniak, 
Roman Magierło, Marcela Manecka, Paweł Latos, Anna Witos, Jo-
anna Kaczmarek, Monika Pyrek, Kajetan Kajetanowicz,, Grzegorz 
Grzyb, Mikołaj Marczyk, szkoła narciarska „Żereb Ski Academy”, 
salon kosmetyczny „Natura”, „Swojska Chata”- Szczytna, Tomasz 
Pawlęga, Paulina Bera, Karolina Sierakowska, Urszula Blicharska 
oraz Michał Pietkiewicz i jego ekipa: Wojtek Łapaczyński, Adrian 
Hałka, Artur Popowicz. Ponadto dziękujemy za transport wolon-
tariuszy na terenie gminy: Magdalenie Gołgowskiej, Marcinowi 
Poświstajło, i Grzegorzowi Szczygłowi. Po raz kolejny pobiliśmy 
swój rekord, podczas 28 Finału WOŚP zebraliśmy 32.255,06 zł. 

Nasze wspólne granie przyniosło wiele pozytywnych emocji, ale 
przede wszystkim pomoże zapewnić najwyższe standardy diagno-
styczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

Gracjana Pazdyk

WOŚP w Inkubatorze
W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Lądku – Zdroju zagraliśmy w 28 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólne działania 
CKiR oraz Inkubatora Przedsiębiorczości na rzecz WOŚP miały na 
celu uzbieranie jak największej kwoty do puszek dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecię-
cej medycynie zabiegowej. 
 To kolejna akcja, która pokazała ile jesteśmy w stanie osiągnąć 
dla wspólnej idei. 
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników 
WOŚP oraz dla osób zaangażowanych w imprezę charytatywną, 
które przeznaczyły pamiątkowe przedmioty na licytacje, wśród 
nich byli wspaniali sportowcy: siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn 
– tenisistki stołowe, Karolina Riemen – Żerebecka- czołowa olim-
pijka w skicrossie, Monika Pyrek 
– lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce, kierowcy raj-
dowi: Kajetan Kajetanowicz, Grzegorz Grzyb, Miko Marczyk. W 
gronie osób znaleźli się również lokalni przedsiębiorcy: sala zabaw 
„ Jaś ” z Kłodzka, szkoła narciarska Żereb Ski Academy, salon ko-
smetyczny „ Natura” 
z Lądka – Zdroju, „ Swojska Chata ” ze Szczytnej oraz Pan Bur-
mistrz Lądka- Zdroju Roman Kaczmarczyk, Pani Anna Witos oraz 
Pani Joanna Kaczmarek. Bez Waszej pomocy nie było by takich 
efektów. Akcji towarzyszyły licytacje przedmiotów, przejażdżki 
samochodami rajdowymi z „Klubem Rajdowej Kotliny”, sprzedaż 
ciast i ciepłej zupy. Znalazły się również atrakcje dla dzieci: mini 
kino, salon gier. Cały dochód pieniężny trafił do puszek WOŚP .
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Dla zaakcentowania 122. rocznicy uruchomienia linii kolejowej nr 
322 Kłodzko-Lądek-Zdrój-Stronie Śląskie przypadającej na dzień 
14 listopada 1897 r., w Inkubatorze Przedsiębiorczości został 
zorganizowany konkurs plastyczny „Kolej na przełomie wieków w 
Dolinie Białej Lądeckiej”.
Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
angażując tym samym w wykonanie rodzinnych, pokoleniowych 
ilustracji. Dostarczone prace wykonane zostały dowolną techniką 
pracy plastycznej w parach, we wskazanym temacie. Celem kon-
kursu była promocja wiedzy na temat ”Kolej na przełomie wieków 
w Dolinie Białej Lądeckiej”. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem; wpłynęło 26 prac, 
z czego największą grupę stanowiły prace dzieci przedszkolnych. 
Podczas oceniania jury brało pod uwagę następujące kryteria: po-
prawność merytoryczną, oryginalność, pomysłowość i estetykę.
16 grudnia 2019 r. w siedzibie Inkubatora ogłoszono oficjalne wy-
niki konkursu oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nagro-
dzeni otrzymali słodkie upominki, bony podarunkowe, vouchery 
do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców oraz pamiątko-
we dyplomy gratulacyjne. 

Podsumowanie konkursu plastycznego: 
„Kolej na przełomie wieków 
w Dolinie Białej Lądeckiej”

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc, życzliwość i bez-
interesowność przy organizacji konkursu plastycznego kierujemy 
do sponsorów. Jesteśmy przekonani, że wspólny wysiłek sprawił 
wszystkim uczestnikom konkursu wiele radości i satysfakcji oraz 
przyczynił się do promocji miasta i regionu.

Inkubator Przedsiębiorczości, Lądek-Zdrój

W czwartkowy wieczór, 23 stycznia, w Sali Widowiskowej Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju odbył się pokaz filmu 
„Fuga” i spotkanie z jego scenarzystką oraz odtwórczynią głównej 
roli – Gabrielą Muskałą. 
Projekcja i spotkanie zostały zrealizowane dzięki projektowi „Pol-
ska Światłoczuła”, o którym jego uczestnicy piszą: Polska Świa-
tłoczuła to unikatowy projekt filmowy zainicjowany w 2011 roku 
przez reżyser Dorotę Kędzierzawską i operatora Arthura Reinharta, 
mający na celu promocję kultury wyższej oraz włączanie w dysku-
sję o filmie i sztuce mieszkańców małych miejscowości pozbawio-
nych kin, z utrudnionym dostępem do kultury”.
Muszę przyznać, że z kilku powodów był to dla mnie dość zaskaku-
jący wieczór. Po pierwsze dlatego, że propozycję goszczenia pro-
jektu CKIR otrzymało bardzo późno i taka też była promocja wyda-
rzenia – bardzo późna. Spodziewałem się zatem nikłej frekwencji, 
a okazało się, że Sala Widowiskowa została widzami zapełniona po 
brzegi (ok. 80 osób) i kilku spóźnialskich wycofało się jej progu. 
Po drugie dlatego, że jestem mocno na bakier ze współczesnym 
kinem polskim, które uważam w 99 procentach za szczyt chały, 
kiczu i popeliny, ale na szczęście „Fuga” mocno wpisała się w ten 
jeden procent. Po trzecie dlatego, że Gabriela Muskała okazała się 
bezpretensjonalną, szalenie miłą i serdeczną osobą, co przecież 
aktorom niekoniecznie się zdarza. Po czwarte wreszcie dlatego, 
że publiczność przeciągała spotkanie z Muskałą a salę opuszczała 
bardzo niechętnie.

Jak to się stało, że artystka i współtwórczyni filmu trafiła z nim i 
ekipą „Światłoczułej Polski” do Lądka-Zdroju? Otóż Gabriela Mu-
skała pochodzi z naszych stron a dokładnie z Ołdrzychowic Kłodz-
kich i to ona właśnie chciała odwiedzić naszą dolinę.
Dlaczego warto było zobaczyć „Fugę”? Film ten ma co najmniej 
dwa olbrzymie walory: zbudowany jest ze świetnych zdjęć, a kre-
acja Muskały należy do wybitnych. Mimo, że nie mogę Państwa 
zaprosić na kolejną projekcję „Fugi” w CKIR, to namawiam Was: 
jeśli pojawi się okazja, nie wahajcie się poświęcić czasu, by obej-
rzeć ten film.

„Światłoczuła Polska” w Lądku-Zdroju

Przypomnę jeszcze, że Gabriela Muskała, to aktorka teatralna i 
filmowa, dramatopisarka i scenarzystka filmowa. Jest absolwent-
ką łódzkiej PWSFTiT (1994). W latach 1993–1997 występowała 
w Teatrze Powszechnym w Łodzi i równolegle od 1995 do 1996 
gościnnie w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Od 1997 związana 
jest z łódzkim Teatrem im. S. Jaracza, a od 2005 roku również z 
warszawskim Teatrem Dramatycznym. W 2004 roku występowała 
gościnnie w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Jest laureatką m.in. I nagrody na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu (1995), dwukrotna laureatka „Złotej Maski” – na-
grody łódzkich dziennikarzy, nagrody dla najlepszej aktorki na XI 
Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjem-
nych w Łodzi.

Tomasz Pawlęga, CKIR
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Nowinki z Przedszkola
Dom Seniora HILLTOM to miejsce, w którym seniorzy mogą cie-
szyć się profesjonalną opieką przez całą dobę. Znajdą tu też ro-
dzinną atmosferę pełną ciepła i bezpieczeństwa. Najwyższa jakość 
usług w parze z domowym klimatem czyni nasz dom najlepszym 
wyborem. Każdego mieszkańca traktujemy indywidualnie, z nale-
żytym szacunkiem i troską.
Znamy potrzeby osób starszych. Dlatego zadbaliśmy o to, aby 
opieka nad seniorami zaspokajała je w jak najszerszym zakresie. 
Budynek i jego pomieszczenia zostały wyposażone we wszelkie 
udogodnienia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Za spra-
wą wind, systemu przywoływania, czy barierek  poruszanie się jest 
dla naszych podopiecznych łatwiejsze i nie wymaga zbędnego wy-
siłku.
Nasz dom opieki jest ulokowany w najstarszym Uzdrowisku w Eu-
ropie w Lądku- Zdroju. Taka lokalizacja jest niezwykle dogodna i 
sprzyja częstym odwiedzinom. Pozwala na łatwy i szybki dojazd. 
Ponadto sama okolica z malowniczym górami czyni to miejsce 
idealnym do wypoczynku.
Ekskluzywny dom seniora HILLTOM został stworzony, by popra-
wić komfort życia osób starszych, a także uczynić ich codzienność 
łatwiejszą oraz pogodną.

Hilltom
Lądek-Zdrój ul. Kłodzka 50b

Tel. 728 904 137

Dom Seniora HILLTOM

PUPIL informuje
Możemy być dumni i bardzo szczęśliwi. Udało się pomóc wielu 
ludziom i zwierzętom . Niektóre znalazły nowe domy a inne swo-
ich opiekunów.  W całym poprzednim roku (działamy od  czerwca 
2019) odbyło się 10 zebrań-gościnnie w miłej atmosferze rozma-
wiamy o ważnych sprawach dla Stowarzyszenia. Jest nas 16 osób, 
tzn. stałych członków „Pupila”, każdy znajdzie swoją działeczkę, w 
której może pomóc Stowarzyszeniu. Współpracujemy i regularnie 
wspieramy 8 opiekunów bezdomnych zwierząt. Mamy też pomoc z 
zewnątrz. 19 osób wsparło naszą pracę w postaci darowizn. Za co 
im bardzo, bardzo dziękujemy. Aktualnie prowadzimy zbiórkę do 
puszek w 9 miejscach. Do tej pory udało nam się uzbierać 2018,68 
zł na dokarmianie i sterylizację.
Wsparliśmy opiekunów bezdomnych kotów na kwotę 1268,53 zł.
Wspieramy kłodzkie schronisko dla zwierząt, oferując pracę w ra-
mach wolontariatu i skromne dary. W ramach całorocznej akcji 
„Kochasz- sterylizuj” poddalismy sterylizacji, szczepieniom i ba-
daniom weterynaryjnym 5 kotek i 2 kocury. Przeprowadziliśmy 8 
interwencji na zgłoszenie mieszkańców miasta i gminy. Niektóre 
zwierzaki znalazły nowy kochający dom, inne trafiły niestety do 
schroniska, ale tam znalazły szybko nowych opiekunów. Jeszcze 
innym poprawiliśmy warunki bytowe. Współpracujemy ze Strażą 
Miejską, Policją, pracownikami urzędu miasta. Rok zakończyliśmy 
zadowoleni z tego,ze tak wielu ludziom i zwierzętom pomogli-
śmy. Tak wiele osób nas wspiera  i docenia naszą pracę o czym 
świadczą komentarze w mediach społecznościowych, rozmowach 
telefonicznych, darowiznach przekazanych na cele statutowe Sto-
warzyszenia. Dziękujemy w imieniu „Pupila” i wszystkich których 
„Pupil”wspiera i którym pomaga. 
Szczęśliwego Nowego Roku. 

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt 
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Dyżury aptek w lutym 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kodzkiej i 
Międzylesiu 
1.02.2020 godz. 16.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
2.02.2020 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
3.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
4.02.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
5.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
7.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
8.02.2020 godz. 16.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
9.02.2020 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.02.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
11.02.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
12.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
13.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
14.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
15.02.2020 godz.16.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
16.02.2020 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
17.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
18.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
19.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
20.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
21.02.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.02.2020 godz. 16.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
23.02.2020 godz.8.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
24.02.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
25.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
26.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
27.02.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
28.02.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
29.02.2020 godz. 16.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

Pragnę złożyć serdecznie podziękowania uczniom klas pierwszych 
Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju oraz ich opiekunom 
za udział w akcji sprzątania zapomnianych pomników na cmenta-
rzu komunalnym w Lądku-Zdroju. Dzięki zaangażowaniu młodzie-
ży zostało uporządkowane wiele nagrobków. Jednocześnie słowa 
podziękowania kieruję do Pana Jerzego Szymańczyka – Prezesa 
Zarządu LUK Sp. z o.o.  oraz Pani  Marii Głowackiej, dzięki którym 
młodzież  została wyposażona w stosowne materiały do pracy.

Władysław Wieczorek

Podziękowania

Zamienię mieszkanie 30 m (łazienka, kuchnia, 2 pokoje, co.), przy 
ul. Kościuszki na mieszkanie ok. 35 m w cichym miejscu. Tel. 
kontaktowy: 782 686 027.

Z okazji 50 Rocznicy Ślubu, serdeczne życzenia dla Marii i Igna-
cego Bandel składają przyjaciele i znajomi.

Krótko o nas 
 Jesteśmy 8 Drużyną Harcerską “Cud Świata”. Działamy już od 4 
lat na terenie naszego miasta. Mamy za sobą już wiele wyjazdów, 
rajdów, zlotów, biwaków oraz akcji społecznych min. “Szlachetna 
Paczka”. Spotykamy się co piątek o 16:30 na salkach koło Ko-
ścioła Parafialnego. Poznajemy się, rozwijamy i uczymy nowych 
rzeczy, które przydadzą się nam w dalszych etapach rozwoju har-
cerskiego. 

8 Drużyna Harcerska
„Cud Świata”

Styczeń - miesiąc wyzwań 
Styczeń był dla nas miesiącem rozwoju i wyzwań. Podczas zbiórek 
zdobywaliśmy wiele sprawności min. “Młody strateg” i “Wzkazi-
droga”. Było trudno, bo warunki atmosferyczne nas nie rozpiesz-
czały, ale jak wszyscy dobrze wiedzą harcerze są twardzi i zawsze 
dochodzimy do swoich celów. Dodatkowo jedna z naszych druhen 
przybocznych brała udział w kursie Pierwszej Pomocy, który zdała 
celująco. Oprócz tego jak co roku braliśmy udział w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. Każdy z nas był szczęśliwy, że mógł po-
móc innym dzieciakom. Przed nami luty, z kolejną masą wyzwań i 
nowych wspomnień!

Karolina Szczerba

Od dnia 18 stycznia 2020 r. targowisko wraca na plac 
przy ulicy Słodowej. Prosimy  nie parkować samochodów 
na placu targowym w każdą środę i sobotę w godzinach  
6.00-14.00.

UMiG

TARGOWISKO WRACA 
NA PLAC PRZY UL. SŁODOWEJ!

Ogłoszenia drobne

Gratulacje

Narciarskie ferie
Bezpłatne karnety na wyciąg narciarski  

w Lądku-Zdroju obowiązują:

 ∙ w dniach 10-14 i 17-21 lutego 2020 (czyli od 
poniedziałku do piątku bez weekendów)

 ∙ 3 godziny dziennie 
 ∙ oferta dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 7-18 

lat mieszkających na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
i uczęszczające do gminnych szkół (Szkoła Pod-
stawowa w Lądku-Zdroju, Szkoła Podstawowa w 

Trzebieszowicach i LO w Lądku-Zdroju)
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WYKOPALISKA NA RUINACH ZAMKU KARPIEŃ (dokończenie)    
Weshe szukał potwierdzenia legendy o ukrytych w ruinach skar-
bach i je znalazł. 
Wśród stalowych przedmiotów odkrytych w latach 1882-1883 na 
zamku, należy wymienić: dwa elementy zbroi z grubej blachy – 
jedną część napleczną i prawą część napierśnika, jedną płytę koń-
skiej zbroi, 14 części kolczej plecionki, trzy ostrogi, 11 noży różnej 
wielkości, kształtu i przeznaczenia, wśród nich kord, 46 grotów 
strzał lub bełtów (groty XIII-XIV w.), jeden pocisk do machiny ob-
lężniczej, jeden fragment bagnetu, jeden grot włóczni, 10 sztuk 
całych podków różnej wielkości oraz 24 ich fragmenty, dziewięć 
sprzączek związanych z uzbrojeniem i rzędem końskim, ogniwa 
łańcuchów różnej grubości, dwie szerokie obręcze – piasty kół, 
dwie zasuwy, liczne okucia kół wozów, dwa klucze, dwie kłódki, 
jedną zasuwkę. Trzy sztaby ze skoblami na kłódkę, okucia drzwi i 
gwoździe drzwiowe, jeden świder, pięć pierścieni, przyrząd wete-
rynaryjny, jedno Żelice motyki, jedną siekierkę z tuleją, zamknięcie 
okna, okucia i inne przedmioty o niewyjaśnionej funkcji, niezliczo-
ne klamry, skoble i gwoździe różnej wielkości. Wehse datował te 
przedmioty na XIV i XV w.
Przedmioty ceramiczne to jedna urna, fragment szkliwionych i 
nieszkliwionych naczyń różnej wielkości, formy i przeznaczenia, 
jak garnki, dzbany, tygle, jedna część kafla piecowego. Ich formy 
wskazują na XV w. Inne wydają się starsze. Pojedyncze fragmenty 
naczyń nosiły ślady ornamentowania.
Szczególnie godny uwagi jest fragment tygla odlewniczego, które-
go charakterystyka i grafitowo wypalona ceramika są takie, jak w 
przypadku tygli używany przez złotników.
Jako najstarsze monety znalezione na zamku zidentyfikowano cze-
skie brakteaty z blachy miedzianej z XII-XIV w.,  polskie obustron-
ne bite denary z XV w., a także fałszywy szeląg wielkiego mistrza 
zakonu krzyżackiego z XV w. Świadectwem odwiedzania ruin przez 
kuracjuszy przyjeżdżających do Lądka-Zdroju od XV do XVIII w. są 
polskie, miedziane monety z czasów Kazimierza Jagiellończyka. W 
trakcie badań odkryto także srebrny szeląg króla polskiego Zyg-
munta III, srebrny krajcar Fryderyka von Brandenburg-Bayreuth 
(1735-63), wybity po 1747 r.; miedziany szeląg króla Jana Kazi-
mierza (1664).
Stosunkowo duży zbiór znalezisk stanowiły kości. Większość na-
leżała do zwierząt domowych, jak świnia, drób, koń, a pojedyncze 
należały do jeleni. Były one jak inne znaleziska rozproszone po 
całym badanym obszarze. Z pośród ludzkich kości zachowały się 
tylko pojedyncze, rzadkie fragmenty, z których rozpoznawalna była 

dolna część kości udowej.
Najbardziej efektowne i liczne z tych przedmiotów, jak fragment 
pancerza, ostrogi i groty strzał odkryto w tzw. wieży zamkowej. 
Świadczy to o tym, że loch w czasie szturmu na zamek w 1443 r. 
stał się miejscem schronienia dla obrońców.
Bezpośrednio z wykopalisk, zabytki można było czasowo obej-
rzeć w pawilonie zamkowym. Po wykorzystaniu eksponatów do 
dokonania ustaleń, przekazano je do gospody Zum Weissen Lo-
wen w Lądku-Zdroju, gdzie były wystawiane na widok publicz-
ny. Następnie przeniesiono je do powstałego w 1906 r. Heimat 
Museum des GGV (Muzeum Regionalnego) w Kłodzku. Kolekcję 
zabytków specjalnych, w tym militariów, przekazano z czasem do 
muzeum otwartego od 1933 r. Heimatmuseum in. Bad Landeck 
w Lądku Zdroju (obecnie budynek CKiR przy pl. Mariańskim 5). 
Po 1945 r., jak to bywało, eksponaty przepadły. Ruiny zwiedzali 
przede wszystkim kuracjusze, idąc za wskazaniami polskiego leka-
rza zdrojowego i autora przewodnika po uzdrowisku dr Aleksandra 
Ostrowicza. Inni, jak Karol Bołozow Antoniewicz, podziwiali ruiny z 
dala z przejeżdżającego dyliżansu, jako romantyczne zjawisko kra-
jobrazowe, wspominając: Gdy wschodzące słońce przebijało się 
przez Strzeliny starego zamku Karpenstein.
W połowie lat 40. XX w. ruiny zamku były penetrowane przez żoł-
nierzy radzieckich. Po 1945 r. do ruin prawie nikt nie chodził, po-
nieważ znajdowały się w strefie nadgranicznej. Od lat 50. XX w. 
przez jakiś czas ruinami opiekowali się lądeccy harcerze, później 
Oddział „Bialski” PTTK, który wykonał na ruinach pierwszą po pol-
sku tablice informacyjną ze szkicem zamku i małym kalendarium. 
Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, do którego należy teren, dba o to, żeby 
ruiny całkowicie nie pochłonął las. Po raz pierwszy przebieg szlaku 
pieszego górskiego niebieskiego E-3 z Lądka Zdroju przez Ruiny 
Zamku Karpień PTTK wytyczył w 1952 r.
Dnia 3 sierpnia 1965 r. Ruiny Zamku Karpień wpisane zostały do 
rejestru zabytków pod nr 1330 i podlegają ochronie prawnej. Drugi 
szlak pieszy górski zielony, zwany popularnie „granicznym”, wyty-
czono przez Ruiny Zamku Karpień w 1970 r.
Wielką sensacją okazało się odnalezienie w 2008 r. na północno-
-wschodnim stoku góry Karpniak części średniowiecznego na-
plecznika pancerza oraz fragmentu rozerwanej wybuchem lufy (z 
brązu) ręcznej broni palnej. Obydwa przedmioty odkryto w trakcie 
usuwania wiatrołomów po okresie zimowym. Zabytki otrzymał od 
robotników leśnych Józef Andrzejczak z Radochowa, który prze-
kazał je do zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
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skiego. Naplecznik jest pozostałością po szturmie zamku w 1443 r. 
a wykonany został w 2 poł. XIV w. Lufa, odlana z brązu, związana 
jest z ostatnim oblężeniem i zniszczeniem zamku a wykonana mo-
gła być kilkadziesiąt lat wcześniej. Trudno stwierdzić czy odkryte 
militaria należały do obrońców Karpienia, czy też szturmujących. 
Wyżej wymieniony pancerz i lufę badali i opisali dr Lech Marek i dr 
inż. Beata Miazga z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz dr Paweł Konczewski z Pracowni Archeologiczno-Kon-
serwatorskiej „Antiqua” w Trzebnicy. 
W okresie od II wojny światowej do 2009 r. nie prowadzono ba-
dań archeologicznych. W 2006 r. zamkiem zainteresowała się 
Fundacja Ureusz oraz Instytut Antropologii Humanistycznej w Puł-
tusku. Dr Daniel Gazda był organizatorem tego przedsięwzięcia. 
Wówczas władzom miasta przedstawiono długofalowy program 
rewitalizacji ruin zamku. Z tego projektu powstały wszelkie inne, 
późniejsze propozycje władz lokalnych i organizacji pozarządo-
wych. Na podstawie ustalonego i przyjętego programu do badań 
archeologicznych przystąpiono w sezonie roku 2009 i 2010. Na 
początku przygotowano teren do prac a więc oczyszczono ruiny 
z krzewów i drzew, wykonano pomiary geodezyjne i na ich pod-
stawie powstał plan sytuacyjno-warstwicowy całości założenia. 
Dalej Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej 
im. A. Gieysztora oraz Instytut Historii Architektury Politechniki 
Wrocławskiej przy aktywnej pomocy miejscowych władz oraz 
Nadleśnictwa Lądek Zdrój i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądec-
kiej, podjął badania archeologiczne i architektoniczne. Wykonano 
inwentaryzację obiektu oraz eksplorowano 7 wykopów o łącznej 
powierzchni około 90 m2. Między innymi wykop nr 1 o wymia-
rach około 4,5 x 2 m został założony przy zewnętrznej przyporze 
muru obwodowego zamku głównego od jego zachodniej strony 
w partii tzw. wieży. Wykop nr 2 o wymiarach 5 x 2 m został zało-
żony od strony południowej muru obwodowego zamku głównego 
około 4,2 m na wschód od tzw. wieży. Wykop nr 3 o wymiarach 
2 x 3 m został założony na przedłużeniu wschodniego profilu wy-
kopu nr 2 po przeciwległej stronie muru obwodowego zamku na 
jego dziedzińcu w celu uzyskania między innymi przekroju przez 
mur obwodowy zamku górnego. Stwierdzono stan zachowania 
murów zamku głównego w partiach fundamentowych, sposobu 
fundowania (posadowienia) zamku oraz zbadano nawarstwienia 
kulturowe w rejonie wykopów. Odkryto też nieznane do tej pory 
elementy architektoniczne zamku. Mur obwodowy zamku głów-
nego został wykonany z kamienia łączonego zaprawą wapienną, a 
w partiach fundamentowych glinianą. Jego grubość w badanych 
rejonach wynosiła około 2,5 m. Był fundowany na podkładzie zło-
żonym z kamienia i zaprawy lub na litej skale. Na aktualnym etapie 
badań nie można określić dokładnej daty fundowania zamku, jed-
nak wstępne oględziny ceramiki z najgłębszych warstw wykopów 
numer 1 i 2 wskazują na jego budowę na pierwszą połowę XIV w. 
Jednak tę tezę potwierdzą kolejne planowane badania. W trakcie 
prac znaleziono 2000 ułamków ceramiki wypalanej głównie w at-
mosferze utleniającej, jak i wykonanej z kaolinu o zróżnicowanej 
formie, głównie pochodzącej z XV i XVI w. Ponadto znaleziono 
ponad 200 przedmiotów metalowych, takich jak gwoździe, groty, 
noże, sprzączki, ostrogi, podkowy, w tym 27 przedmiotów klasy I 
wartości muzealnej. Ponadto znaleziono około 1200 fragmentów 
kości zwierzęcych i jeden element architektoniczny wykonany z 
piaskowca. Najcenniejsze przedmioty zabytkowe zostały poddane 
konserwacji. Wykonano dokumentacje opisowo-fotograficzną sta-
nu zachowania murów, kości zwierzęce poddano analizie arche-
ozoologicznej. Cześć robót sfinansowało TPZL, szeroką pomocą 
służyło Nadleśnictwo Lądek Zdrój, z którego zaangażował się nad-
leśniczy Mieczysław Krywieńko. 
Z zapowiadanej rekonstrukcji założenia zamkowego niewiele pozo-
stało – opuszczone resztki murów rozpadają się. Trudno odnaleźć 
olbrzymi głaz z planem funkcjonalnym zamku wykutym przez We-

shego. Jednak nadal przeszłość zamku Karpień okryta jest tajem-
nicą. Aby ją odsłonić konieczne są systematyczne udokumentowa-
ne badania archeologiczne. To najstarszy obiekt w naszej gminie, 
należy mu się wyeksponowanie historyczno-krajoznawcze, jako 
przyciągająca gości główna atrakcja turystyczna.
Dziś Karpień pozostaje dalej mroczną ruiną nieco rozkopaną. O 
tym nastrojowym miejscu związanym ze starym zamczyskiem krą-
ży wiele miejscowych podań i legend, m. in. „o Mongołach 1241 i 
początkach zamku”, „o rycerzu Zwodniku”, „o pannie z Karpowa”, 
„o mszy duchów”, „o ukrytych w ruinach skarbach”, „o miłości do 
pięknej lutynianki”, „o szczęściu w nieszczęściu Mileny z Karpna”, 
mające podnosić jego atrakcyjność w oczach romantycznych tury-
stów. Niewiele zostało ze starych murów, ale i w nich można usły-
szeć szepty rozbójników szykujących się na grabieżcze wyprawy. 
W każdą noc Wigilijną można im wyrwać złoty łup.  
Do Ruin Zamku Karpień z Lądka-Zdroju można dojść: trasą okólną 
wędrówkową czerwoną nr 3 o nazwie „Skałkami Gnejsowymi do 
Ruin Zamku Karpień”, trasą kuracyjną niebieską nr 6 „im. Hynka 
Krusiny z Lichtenburga” i szlakiem pieszym górskim niebieskim 
E-3. 

Lechosław Siarkiewicz, 
przewodnik sudecki PTTK na podstawie dostępnych opracowań.

Kucharz - Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Pokojówka - Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Doradca klienta indywidualnego - Bank PKO BP, Kościuszki 15
Pokojowa/pomoc kuchenna - Rezydencja „Proharmonia”, ul. Le-
śna, tel. 601 441 149
Recepcjonista - Rezydencja „Proharmonia”, ul. Leśna, tel. 601 
441 149
Praca w kuchni w barze - tel. 501 035 927
Sprzedawca – Sklep Monopolland, tel. 531 028 556
Sprzedawca – Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Sprzedawca - Market „Rema”, ul. Ogrodowa
Recepcjonista - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Praca w pizzerii Kardamon - tel. 663 684 655
Praca biurowa - Fischland, Trzebieszowice 12, tel. 748147550
Praca na produkcji - Fischland,Trzebieszowice 12, tel.748147550
Kelner - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Kucharz - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 
w.233
Fizjoterapeuta - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 
w.233
Recepcjonista - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kelnerka - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 748652000, 
dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pomoc kuchenna - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pracownik działu marketingu i sprzedaży - Hotel „Zamek na 
skale” Trzebieszowice, tel. 748652000, dyrektor@zameknaskale.
com.pl
Praca w budowlance (wykończeniówka, elew.) - tel.607 524 551
Pokojowa - (może być emerytka lub rencistka) OW „Bankowy, ul. 
Kościuszki, tel. 748148543
Praca w restauracji „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 
705
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
Pracownik ochrony - tel. 607-532-220

OFERTY PRACY 
W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ

(stan na 22.01.2020)

WYKOPALISKA NA RUINACH ZAMKU KARPIEŃ (dokończenie)    
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1 lutego, godz. 19.30, Koncert Piotra Rejdy i zespołu Żniwa 
– piosenka poetycka/folk , Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, 
wstęp 20 zł
2 lutego, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, 
rytmika, nauka piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – woka-
listka, aktorka, bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
2 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej w wyko-
naniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w 
dniu koncertu
3 lutego, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-bie-
siadne w Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i 
wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości 
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  w przedsprzedaży, 20 zł w dniu kon-
certu
5 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
5 lutego, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 20 zł
7 lutego, godz. 19.30, Jazz Koncert Remigiusz Knapik Trio, 
Dom Klahra Rynek 1, wstęp 25  zł w przedsprzedaży 30 zł w dniu 
koncertu
8 lutego, godz. 19.30, Koncert Dr Grzechu z zespołem Bardziej 
Plus – piosenka poetycka, satyryczna, literacka, wstęp 25 zł Dom 
Klahra Rynek 1 
9 lutego, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, 
rytmika, nauka piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – woka-
listka, aktorka, bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
9 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej w wyko-
naniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w 
dniu koncertu
10-21 lutego, Ferie zimowe. W programie warsztaty plastyczne, 
teatralne, modelarskie, kodowania i gry planszowe. Biblioteka i 
CKiR , pl. Staromłyński 5. Szczegółowe informacje na plakatach 
i FB. 
10 lutego, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-bie-
siadne w Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i 
wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości 
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  w przedsprzedaży, 20 w dniu koncertu
11 – 16 lutego, godz. 10.00-18.00 Wystawa „Fascynujący świat 
pająków i skorpionów”, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp bileto-
wany
12 lutego, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 20 zł
14 lutego, godz. 19.30, Koncert walentynkowy „Przyjaźń czy 
kochanie…” Malwina Kulisiewisz – wokal i skrzypce, Krzysz-
tof Pachołek – wokal, pianino, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1,  
wstęp 20 zł
15 lutego, godz. 19.30, Koncert o miłości, wyk. Józef Kołcz, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
16 lutego, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, 
rytmika, nauka piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – woka-
listka, aktorka, bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
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16 lutego godz. 12.00 Koncert kameralny Marcina Kociołka oraz 
spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa, Stara Plebania, Konra-
dów, wstęp 50 zł
16 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga itp. w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piw-
nica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 
zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
17 lutego, godz. 16.30, Spotkanie z poezją - Czesław Miłosz, 
Biblioteka, pl.Staromłyński 5
17 lutego, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-bie-
siadne w Piwnicy Pod Adamem, wieczory z muzyką na żywo i 
wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości 
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu kon-
certu
19 lutego, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 
1, wstęp 20 zł
21-23 lutego, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
21 lutego, godz. 19.00, Mati Perka solo – rock/funky Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, Bilety 15 zł
22 lutego, godz.15.00-17.00, Koncert Piosenki Harcerskiej i Tu-
rystycznej, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny
22 lutego, godz. 19.30, Koncert blues/rock/ pop – Alicja Hudzik 
projekt,  Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
23 lutego, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, 
rytmika, nauka piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – woka-
listka, aktorka, bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
23 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej w wyko-
naniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w 
dniu koncertu
24 lutego, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-bie-
siadne w Piwnicy Pod Adamem, wieczory z muzyką na żywo i 
wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości 
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu kon-
certu
26 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
26 lutego, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 
1, wstęp 20 zł
28 lutego, godz. 19.30, Wieczór ze Stand-Upem, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, Bilety 20 zł w przedsprzedaży i 30 
zł w dniu występu
29 lutego, godz. 19.30, Koncert Maja Karteczka z zespołem, 
soul/blues/pop, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, bilety 20 zł


