Rusza budowa platformy na Trojaku i odnowa
wieży zegarowej św. Jerzego
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LĄDEK-ZDRÓJ (inf. zewn.). Przedsiębiorstwo Budowlane "Cako" z Polanicy-Zdroju wzniesie
platformę widokową na Trojaku. Spółka wykona zadanie o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa
i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i
rozbudowę istniejącej platformy widokowej w formule zaprojektuj i wybuduj”. Do
podpisania umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą doszło 15 bm. w lądckim ratuszu.

Na Trojaku powstanie taka platforma widokowa
Jak informuje Grzegorz Szczygieł z urzędu burmistrza - w ciągu najbliższych miesięcy powstanie
wyjątkowa w swej formie konstrukcja umożliwiająca bezpieczne korzystanie z punktu widokowego. Z
wierzchołku Trojana co prawda można podziwiać panoramy Gór Złotych, Gór Bialskich, Masywu
Śnieżnika, Krowiarek i nawet Gór Bystrzyckich, ale po sfinalizowaniu inwestycji stanie sięto większą
przyjemnością. Na jej cel gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19 w łacznej wysokości 1 619
910,00 zł. Cako zadeklarowało, że obiekt będzie gotowy jesienią br.

Burmistrz Roman Kaczmarczyk i dyrektor Cako Marek Kornacki
Udostępnienie platformy na Trojaku jest siłą sprawczą dla powiększenia infrastruktury turystycznej
wokół Trojaka: samorząd chce rozbudować sieć tras rowerowych typu singletrack o nową pętlę
pozwalającą na dotarcie pod sam punkt widokowy a także wykonać dodatkowe parkingi lub miejsca
postojowe przy stacji narciarskiej jak i w rejonie ulic Leśnej i Moniuszki.

Tak po rewnowacji będzie się prezentować wieża zegarowa
Również we wtorek, 15 bm. włodarz Lądka-Zdroju z przedstawicielami miejscowej firmy Wasama
podpisał umowę na rewitalizację wieży zegarowej na wzgórzu św. Jerzego - również w formule
zaprojektuj i wybuduj. Zadanie wyceniono na 286 231,18 zł, a sprowadzi się do podniesienia estetyki
obiektu i jego najbliższego otoczenia. I w tym przypadku gmina z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19 otrzymała środki i od razu rozpoczęła
niezbędne procedowanie.

Przedstawiciele firmy Wasama podpisaniem umowy przejęli na czas remontu zabytek na wzgórzu św.
Jerzego
- Warto zaznaczyć, że jest to już kolejne działanie lokalnego samorządu ukierunkowane na
przywrócenie do świetności zabytkowych obiektów będących we władaniu gminy. Wcześniej
odrestaurowano niedawno przejętą od uzdrowiskowej spółki muszlę koncertową. Teraz w kolece na
takie roboty czeka dom zdrojowy przejęty od tej samej spółki. Aby zmierzyć się z ogromnym
przedsięwzięciem, samorząd Lądka-Zdroju zabiega o wsparcie finansowe z dostępnych programów
celowych - podkreśla p. Grzegorz
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