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Z gabinetu 
Wiceburmistrz

Program Priorytetowy „Ciepłe 
Mieszkanie”
Ogłoszenie o naborze wniosków o 
dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla 
Beneficjentów będących właścicielami 
lokalu mieszkalnego zlokalizowanego 
na terenie gminy Lądek-Zdrój.
Gmina Lądek-Zdrój ogłasza, iż od dnia 
21.02.2023 r. (wtorek) rozpoczęty zo-
stał nabór wniosków o dofinansowanie 
dla Beneficjentów będących właścicie-
lami/uprawnionymi z ograniczonego 
prawa rzeczowego lokalu mieszkalne-
go zlokalizowanego na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój. W ramach Programu ist-
nieje możliwość finansowania przed-
sięwzięć rozpoczętych nie wcześniej 
niż od dnia podpisania umowy o dofi-
nansowanie  przedsięwzięcia z Gminą 
Lądek-Zdrój. Termin zakończenia reali-
zacji przedsięwzięcia (data wystawie-
nia ostatniej faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego) to 12 miesię-
cy od dnia podpisania ww. umowy. 
Budżet
Budżet przyznany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu na realiza-
cję programu na terenie gminy Lądek-
-Zdrój wynosi 762.500,00 zł. 
Okres wdrażania
Program w gminie Lądek-Zdrój realizo-
wany będzie w latach 2023-2025, przy 
czym:
1) zobowiązania podejmowane będą 
do 30.09.2024 r. (podpisywanie umów 
z beneficjentami) lub do momentu wy-
czerpania środków, 
2) termin zakończenia realizacji przed-
sięwzięcia przez Beneficjenta nie może 
przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy pomiędzy Beneficjentem 
a Gminą; 
3) środki wydatkowane będą do 
30.09.2025 r. (koniec rozliczania przed-
sięwzięć).
Terminy i sposób składania wniosków:
1) nabór prowadzony jest w trybie cią-
głym,
2) prawidłowo wypełnione wnioski na-
leży składać w sposób określony w Re-
gulaminie naboru, 
3) szczegółowe terminy, sposób skła-
dania wniosków i ich rozpatrywania 
określone są w Regulaminie naboru, 
który dostępny jest na stronie interne-
towej i BIP Urzędu Miasta i Gminy w 
Lądku-Zdroju.

Dla kogo dofinansowanie?
1) Dla beneficjentów końcowych 
uprawnionych do podstawowego po-
ziomu dofinansowania: Beneficjentem 
końcowym jest osoba fizyczna o do-
chodzie rocznym nieprzekraczającym 

kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł 
prawny wynikający z prawa własności 
lub ograniczonego prawa rzeczowego 
lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym, realizująca przedsięwzięcie 
będące przedmiotem dofinansowania:
a) stanowiącym podstawę obli-
czenia podatku, wykazanym w ostat-
nio złożonym zeznaniu podatkowym 
zgodnie z ustawą o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych;
b) ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi w 
załączniku do obwieszczenia ministra 
właściwego do spraw rodziny w spra-
wie wysokości dochodu za dany rok z 
działalności podlegającej opodatko-
waniu na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, obowiązującego 
na dzień złożenia wniosku oraz
• na podstawie dokumentów potwier-
dzających wysokość uzyskanego do-
chodu, zawierających informacje o 
wysokości przychodu i stawce podat-
ku lub wysokości opłaconego podatku 
dochodowego w roku wskazanym w 
powyższym obwieszczeniu ministra;
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeli-
czeniowego uzyskuje się dochód rocz-
ny w wysokości dochodu ogłaszanego 
corocznie, w drodze obwieszczenia 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego na podstawie ustawy o podatku 
rolnym, obowiązującego na dzień zło-
żenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i 
mieszczącym się pod względem ro-
dzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. 
c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie, wykazanym w od-
powiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z 
różnych źródeł określonych powyżej w 
lit. a) -d),
dochody te sumuje się, przy czym 
suma ta nie może przekroczyć kwoty 
120 000 zł.
Intensywność dofinansowania: do 30% 
faktycznie poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych przedsięwzięcia realizo-
wanego przez beneficjenta końcowe-
go, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden 
lokal mieszkalny.
2) Dla beneficjentów końcowych 
uprawnionych do podwyższonego po-
ziomu dofinansowania: Beneficjentem 

końcowym uprawnionym do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania jest 
osoba fizyczna realizująca przedsię-
wzięcie będące przedmiotem dofinan-
sowania, która łącznie spełnia nastę-
pujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z 
prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego do lokalu miesz-
kalnego, znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska, nie przekracza kwoty:
• 1 673 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym,
• 2 342 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym.
W przypadku prowadzenia działalności 

Ciąg dalszy na str 5.

Z uwagi na urlop wypoczynkowy 
burmistrza Romana Kaczmarczy-
ka, prezentujemy kalendarz zadań, 
które w lutym realizowała wicebur-
mistrz Alicja Piwowar.

W dn. 3 lutego podpisaliśmy umo-
wę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na realiza-
cję programu „Ciepłe Mieszkanie”. 
Gmina otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 762 500,00 zł. Nabór wnio-
sków w trybie ciągłym rozpoczął się  
21.02.23. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszam do kontaktu z Wy-
działem Inwestycji i Rozwoju, bądź 
na naszą stronę internetową www.
ladek.pl

Rozpoczął się okres zebrań spra-
wozdawczych w naszych gminnych 
jednostkach OSP. W sobotę 4 lutego 
uczestniczyłam w Spotkaniu Spra-
wozdawczym OSP w Trzebieszowi-
cach.
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Z gabinetu Burmistrza c.d. Węgiel, węgiel...
Gmina Lądek-Zdrój jest nadal w trak-
cie zakupu węgla i sprzedaży wśród 
mieszkańców, którzy złożyli wnioski w 
2022 i początkiem 2023 r.
Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę 
na dostawę węgla kamiennego z firmą 
Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą 
w Katowicach. Od początku umowy 
węgiel kamienny dostarczono nam w 
następującym sortymencie:
- ekogroszek – pochodzący z Kopalni 
Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit; 
- orzech – pochodzący z Kopalni Węgla 
Kamiennego Piast – Ziemowit.
Do Urzędu wpłynęło 345 wniosków o 
zakup preferencyjny na łączną war-
tość 448,5 tony węgla (jest to wartość 
3-krotnie wyższa niż wcześniej wynika-
jąca ze składanych deklaracji - formu-
larz wstępnego zapotrzebowania na 
węgiel).
Na chwilę obecną otrzymaliśmy 12 
transportów o łącznej wartości 323 
tony, które zostały rozdystrybuowane 
wśród mieszkańców wg kolejno skła-
danych wniosków. Do tej pory obsłużo-
no ok. 300 wniosków.
Aktualnie oczekujemy na kolejne do-
stawy węgla, dzięki którym będziemy 
mogli obsłużyć wszystkie wnioski zło-
żone do dnia dzisiejszego.
Wnioski dotyczące zakupu węgla na 
rok 2023 (tzw. druga tura) można obec-

nie składać w Biurze Obsługi Klienta 
(CKiR, Pl. Staromłyński 5, pok. nr. 1).
Z uwagi na dużą ilość wniosków zło-
żonych w pierwszym terminie, kolejne 
wnioski będą realizowane dopiero po 
zrealizowaniu wszystkich wniosków z 
pierwszego terminu. Jest to również 
uzależnione od dynamicznie zmienia-
jącej się sytuacji, dostępności danego 
asortymentu oraz harmonogramu do-
staw. Każdorazowo po dostarczeniu 
kolejnego transportu pracownicy UMiG 
Lądek-Zdrój kontaktują się telefonicz-
nie z osobami, które złożyły wniosek o 
możliwości realizacji transakcji zaku-
pu. 
Gmina nie ma wpływu na harmono-
gram dostaw ani ilość dostarczanego 
paliwa. Transporty od PGG S.A. odby-
wają się w zależności od dostępności 
danego asortymentu.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wę-
giel pochodził z polskich kopalń oraz 
aby jak najszybciej trafiał do wszyst-
kich zainteresowanych osób. 
Dziękujemy za wyrozumiałość oraz za 
każde słowo Dziękuję. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-15:00 pod nr 
telefonu: 534 668 857.

Alicja Piwowar,
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju

W sobotę 11 lutego uczestniczy-
łam w Spotkaniu Sprawozdawczym 
OSP w Lądku-Zdroju.

W dn. 13 lutego odebrałam w Wał-
brzychu promesę w kwocie 2 892 
391,00 zł na przebudowę ujęcia 
wody w Konradowie oraz w Kątach 
Bystrzyckich. W Konradowie dojdzie 
do przebudowy ujęcia wody: budo-
wy pompowni wraz z przebudową 
sieci wodociągowej na odcinku od 
pompowni do wsi. Natomiast w Ką-
tach Bystrzyckich nastąpi przebu-
dowa ujęcia wody: budowa nowego 
zbiornika wody i rozbudowa sieci 
wodociągowej.

W dn. 14 i 17 lutego podpisaliśmy 
umowy w ramach zadania Budowa 
i przebudowa dróg gminnych na 
terenie miasta Lądek-Zdrój wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, obję-
ta dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” - Program 
Inwestycji Strategicznych – ul. Ró-
żana, ul. Kopernika, ul. Storczyków. 
Są to roczne inwestycje, które za-
kończą się jeszcze w tym roku.

W dn. 18 lutego odbył się pogrzeb 
Burmistrza Lądka-Zdroju I kadencji, 
Janusza Chrzana, w którym wzię-
łam udział.

Dnia 18 lutego odbyło się Zebranie 
Sprawozdawcze Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Skrzynce. 
Zarząd jednostki, po przedstawieniu 
sprawozdania, otrzymał jednogło-
śnie absolutorium za działalność w 
2022 r.

W dn. 20 lutego, w 30-rocznicę tra-
gicznego wypadku Mariana Bu-
blewicza podczas IX Zimowego 
Rajdu Dolnośląskiego, złożyliśmy z 
pracownikami UMiG przy obelisku 
upamiętniającym wydarzenie kwiaty 
i zapaliliśmy znicze.

W dn. 22 lutego miałam przyjem-
ność spotkać się z sołtysami So-
łectw Gminy Lądek-Zdrój. Omówi-
liśmy sytuację w poszczególnych 
sołectwach, potrzeby i sprawy bie-
żące.

Trwają prace budowlane w lądec-
kim Ratuszu w ramach zadania 
Termomodernizacja budynku Ratu-
sza w Lądku-Zdroju, na ukończeniu 
są prace w zakresie c.o. oraz wsta-
wianie stolarki okien (czekamy na 
montaż witraży). Dodatkowo w dniu 
17 lutego podpisano umowę na wy-
konanie instalacji hydrantowej w 
budynku Ratusza w Lądku-Zdroju 
oraz przygotowywany jest przetarg 
na modernizację wewnętrznej sieci 
wodno-kanalizacyjnej wraz z budo-
wą i przebudową toalet. Z uwagi, 
że ratusz wymaga kolejnych eta-
pów remontu budynek magistratu 
będzie nieczynny przynajmniej do 
końca czerwca 2023.

W poniedziałek 27 lutego uczest-
niczyłam w Polanickim Spotkaniu 
Noworocznym, które odbyło się w 

Teatrze Zdrojowym w Polanicy-
-Zdroju.

W dn. 1 marca uczestniczyłam w 
otwarciu Średzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, podczas które-
go podzieliłam się doświadczenia-
mi z funkcjonowania Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Lądku-Zdro-
ju.

Trwają utrudnienia przy ul. Orlej. 
Są one związane  z przebudową 
uszkodzonej sieci deszczowej i 
awarią sieci gazowej.

Trwają roboty budowlane na te-
renie gminy związane z wymianą 
oświetlenia na energooszczędne. 
Pogoda pozwala na powrót wyko-
nawcy na teren Lądka-Zdroju. Są 
porozkładane w całym mieście fun-
damenty, które po kolei będą wko-
pywane, a następnie montowane 
nowe słupy. Przy realizacji tego 
projektu gmina stara się stopniowo 
usuwać awarie na kablach zasilają-
cych i tak zwane przewieszki.
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju zorganizowało w tym roku bo-
gatą ofertę dla dzieci przebywających 
w naszej gminie – mieszkających na 
miejscu, ale także przyjezdnych. Ofer-
ta CKIR nie ograniczyła się wyłącznie 
do przestrzeni miasta, ale rozłożyła 
również w największych wsiach gmin-
nych: Trzebieszowicach, Radochowie i 
Skrzynce.
Lądek-Zdrój
Siłą rzeczy zajęcia dla dzieci w Ląd-
ku-Zdroju posiadały najbogatszy wa-
chlarz. Wszystkie spotkania odbywały 
się w siedzibie CKIR, a należały do nich:
- Warsztaty z filcowania na sucho,
- Warsztaty z malowania techniką olej-
ną,
- Gra integracyjna „Tajna Misja”,
- Joga dla dzieci,
- Warsztaty bębniarskie,
- Warsztaty recyklingu artystycznego,
- Pokaz iluzjonisty z warsztatami,
- Gra QR,
- Plastyka i ruch,
- Warsztaty taneczne z modern folk, 
prowadzone przez Angelikę i Andrzeja 
Rolskich.
Dodajmy, że w lądeckiej ofercie zna-
lazła się też „Wystawa Pająków” i 
możliwość jazdy na nartach w Stacji 
Narciarskiej „Lądek-Zdrój”, do których 
darmowy dostęp miały dzieci z całej 
gminy.
Trzebieszowice
Świetlica Wiejska w Trzebieszowicach 
gościła dzieci na kolejnych zajęciach:
- Joga dla dzieci,
- Warsztaty taneczne,
- Warsztaty bębniarskie,
- Pokaz iluzjonisty,
- Warsztaty z robotyki i programowa-
nia,
- Zabawy animacyjne.
Radochów
W przyjaznej remizie OSP w Radocho-
wie dzieci spędzały czas na zajęciach:
- Warsztaty bębniarskie,
- Joga dla dzieci,
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty recyklingu artystycznego.
Skrzynka
Świetlica Wiejska w Skrzynce gościła w 
czasie ferii gościła dzieci na zajęciach:
- Warsztaty taneczne,
- Warsztaty plastyczne,
- Warsztaty bębniarskie,
- Warsztaty recyklingu artystycznego.
Ferie zostały zorganizowane ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lądku-
-Zdroju i Centrum Kultury i Rekreacji w 
Lądku-Zdroju

Red.

Lądeckie ferie 2023

To już 30 lat od tragicznego wypadku 
podczas IX Zimowego Rajd Dolnoślą-
skiego, w którym życie stracił jeden z 
najwybitniejszych kierowców rajdo-
wych naszych czasów. Samochód pro-
wadzony przez Mariana Bublewicza 
wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo 
lewą stroną na wysokości przednich 
drzwi. Kierowca był przytomny, jednak 
pomoc nadeszła za późno.
Pomimo upływu wielu lat pamięć o 
Marianie Bublewiczu nie przemija. W 
dniu 20.02.2022 r. delegacja pracow-
ników UMiG w Lądku-Zdroju, na czele 
z Panią wiceburmistrz Alicją Piwowar 
złożyła kwiaty i znicze pod obeliskiem 
upamiętniającym wielkiego kierowcę 
Mariana Bublewicza.
Przez cały dzień przy pomniku można 
było zauważyć liczne grupy kibiców od-
wiedzających to miejsce. Myślimy na-
wet, że z roku na rok przybywa fanów i 
sympatyków człowieka, który dla wielu 
zawodników i kibiców rajdowych stał 

się idolem godnym naśladowania. 
Mariana Bublewicza cechowała ogrom-
na pracowitość, cierpliwość i staran-
ność w przygotowaniach do każdego 
rajdu. Był pogodnym, szlachetnym i 
skromnym człowiekiem, trudnym do 
zapomnienia, o ujmującym uśmiechu. 
Bardzo często spotykamy się z opo-
wieściami kibiców, znajomych, którzy 
mieli okazję spotkać się z Marianem. 
Każda opowieść zwykle zawiera te 
same słowa - zawsze miał czas dla ki-
biców, zawsze z uśmiechem pogadał i 
dał autograf. Wszyscy, których nie spy-
tamy, twierdzą z wielką stanowczością, 
że był to wyjątkowy człowiek, wyjątko-
wy kierowca.
Dodatkowo poza wesołym i uprzej-
mym usposobieniem, Mariana Buble-
wicza cechował ogromny talent. W 
swoim dorobku ma kilka tytułów mi-
strzowskich:
1.Wicemistrz Europy w 1992 roku;
2. Mistrz Polski w latach: 1975, 1983, 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992;

Lądek-Zdrój 
pamięta 
o Marianie
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PRACA 
szuka człowieka 
(stan na 28.02.2023)

gospodarczej, roczny przychód osoby 
fizycznej, z tytułu prowadzenia poza-
rolniczej działalności gospodarczej za 
rok kalendarzowy, za który ustalony 
został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył 
czterdziestokrotności kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę okre-
ślonego w rozporządzeniu Rady Mini-
strów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 60% 
faktycznie poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych przedsięwzięcia realizo-
wanego przez beneficjenta końcowe-
go, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden 
lokal mieszkalny.
3) Dla beneficjentów końcowych 
uprawnionych do najwyższego pozio-
mu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym uprawnio-
nym do najwyższego poziomu dofinan-
sowania jest osoba fizyczna realizująca 
przedsięwzięcie będące przedmiotem 
dofinansowania, która łącznie spełnia 
następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z 
prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego do lokalu miesz-
kalnego znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska, nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym,
• 1 260 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym;
lub ma ustalone prawo do otrzymywa-
nia zasiłku stałego, zasiłku okresowe-
go, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w 
zaświadczeniu wydanym na wniosek 
beneficjenta końcowego, przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, za-
wierającym wskazanie rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na który został przyznany. 
Zasiłek musi przysługiwać w każdym 
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku o wydanie zaświadczenia 
oraz co najmniej do dnia złożenia wnio-
sku o dofinansowanie.
W przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osobę, która przed-
stawiła zaświadczenie o przeciętnym 
miesięcznym dochodzie na jednego 

członka jej gospodarstwa domowego, 
roczny jej przychód, z tytułu prowadze-
nia pozarolniczej działalności gospo-
darczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu, 
nie przekroczył dwudziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego w rozporządze-
niu Rady Ministrów obowiązującym w 
grudniu roku poprzedzającego rok zło-
żenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% 
faktycznie poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych przedsięwzięcia realizo-
wanego przez beneficjenta końcowe-
go, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden 
lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinanso-
wanie?
Wymagany jest demontaż wszystkich 
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa 
stałe służących do ogrzewania lokalu 
mieszkalnego.
Program wspiera zastosowanie:
- kotła gazowego kondensacyjnego,
- kotła na pelet drzewny o podwyższo-
nym standardzie,
- ogrzewania elektrycznego,
- pompy ciepła powietrze/woda lub 
pompy ciepła powietrze/powietrze
- podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykona-
nie:
- instalacji centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej w lokalu miesz-
kalnym,
- instalacji gazowej od przyłącza gazo-
wego / zbiornika na gaz do kotła,
- wymiany okien i drzwi oddzielających 
lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub 
środowiska zewnętrznego,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacji projektowej dotyczącej 
powyższego zakresu.

www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-
-mieszkanie/ 

Więcej informacji i dokumenty dot. na-
boru dla gminy Lądek-Zdrój: 
www.ladek.pl/rusza-nabor-wnioskow-
-o-dofinansowanie-w-ramach-progra-
mu-cieple-mieszkanie/

UMiG

Program Priorytetowy „Ciepłe 
Mieszkanie”

Dokończenie ze str. 2

Sprzątaczka biurowa - tel. 788 801 
906.
Kelner/kelnerka - Hotel „Trojan”, tel. 74 
8146 681.
Psycholog - Szkoła Podstawowa w 
Trzebieszowicach, tel. 74 8689 289.
Kelnerka - Uzdrowisko Lądek- Długo-
pole S.A., tel. 74 8146 227, wew.233.
Kucharz - Uzdrowisko Lądek- Długopo-
le S.A., tel. 74 8146 227 wew. 233.
Specjalista w punkcie informacyjnym 
- Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A., tel. 
74 8146 227, wew. 233.
Pracownik budowlany - tel.669 346 
003.
Kelnerka (praca wieczorowa) - Kawiar-
nia „Kaprys”, tel. 604433771.
Sprzedawca - Sklep „Dino”, ul. Po-
wstańców Wlkp.
Sprzedawca - Sklep „Rema”, ul. Ogro-
dowa.
Praca w Restauracji „Polska Chata” - 
ul. Kościuszki, tel. 664 428 705.
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 
564.
Operator koparki - Hotel „Mir Jan”, tel. 
505 952 564.
Kierownik sali - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 
952 564.
Kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 
564.
Konserwator - Hotel „Zamek na skale”, 
Trzebieszowice, tel. 748 652 000, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl
Kucharz - Hotel „Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 748 652 000, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” 
Trzebieszowice, tel. 748 652 000, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl
Recepcjonista - Hotel „Zamek na ska-
le”, Trzebieszowice, tel. 748 652000, 
dyrektor@zameknaskale.com.pl
Praca w Kawiarni - Kawiarnia "Albrech-
shalle", tel. 511 140 125.

Łącznie wliczając starty w innych kla-
sach zdobywca 20 tytułów mistrzow-
skich w Polsce. Twórca pierwszego w 
Polsce profesjonalnego teamu rajdo-
wego (Marlboro Rally Team Poland).
3. W 1993 roku znalazł się na prioryte-
towej liście „A” − 31 najlepszych kierow-
ców rajdowych świata – publikowanej 
przez FIA.
Swoje największe sukcesy odnosił z 
pilotami: Ryszardem Żyszkowskim i 
Grzegorzem Gacem.

Ireneusz Pieczarka

Dokończenie ze str. 4
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Jedynkowe 
Newsy
III Etap Konkursu Biologicznego - „Po-
znajemy Parki Krajobrazowe Polski” - 
Sukces Uczniów

W dn. 2 lutego 2023 r. w Nadleśnictwie 
Lądek-Zdrój odbył się 3 etap – parkowy 
– konkursu.
Naszą szkołę reprezentowała 3 osobo-
wa drużyna w składzie:
1. Krzysztof Andrzejczak,
2. Borys Marciniak,
3. Jakub Pasionek.
Rywalizowaliśmy z uczniami z nastę-
pujących szkół:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Do-
maszkowie,
- Szkoła Podstawowa w Wilkanowie,
- Zespół Szkół Samorządowych w Stro-
niu Śląskim.
Uczniowie rozwiązywali test składający 
się z 25 pytań zamkniętych, z których:
- 10 pytań to tzw. pytania ogólne, do-
tyczące wiedzy z zakresu podstawy 
programowej dla klas IV- VIII szkoły 
podstawowej dla biologii i geografii, 
związanych z tegorocznym hasłem 
konkursu, tj. Ptaki parków krajobrazo-
wych.
- 15 pytań dotyczyły parków krajobrazo-
wych z województwa dolnośląskiego.
Zajęliśmy I miejsce i awansowaliśmy 
do etapu wojewódzkiego.

Maria Zimna

XXVI Dolnośląski Konkurs Recytator-
ski „Pegazik"

Dn. 19 stycznia 2023 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju odbył 
się etap szkolny XXVI Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. 
Wszyscy recytatorzy zachwycili jury i 
publiczność interesującymi interpreta-
cjami utworów i wysokim poziomem 
artystycznym. Widownia w skupieniu 
słuchała recytacji, a każdy występ na-
gradzała gromkimi brawami. Śmia-
ło można powiedzieć, że w tym roku 
komisja konkursowa miała „twardy 
orzech do zgryzienia", gdyż wybranie 
najlepszych z najlepszych to bardzo 
trudne zadanie.
W kategorii „młodsi” (uczestnicy klas 
4-6) nagrodzono recytację w wykona-
niu:
1. Emmy Strączyńskiej, kl. 4a,
2. Hanny Stuły, kl. 5b,
3. Szymona Zauchy, kl. 4a.
Wyróżnienia otrzymali: Maja Mikunda, 
kl. 5a, Iga Danik, kl. 5b, Janina Rodak, 

kl. 6a.
W kategorii "starsi" 
(uczestnicy klas 7-8) jury 
przyznało następujące lo-
katy:
1. Maja Bednarczyk, kl.8b - 
I miejsce,
2. Helena Bartosińska, 
kl.8b - II miejsce,
3. Krzysztof Andrzejczak, 
kl.8 - III miejsce.
Nagrodzeni i wyróżnieni 
recytatorzy decyzją ko-
misji konkursowej zostali 
zakwalifikowani do ko-
lejnego etapu i otrzymali 
dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Panie: Annę 
Rajczakowską i Danutę 
Martyniszyn-Gołojuch.
Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i 
zachęcamy do rozwijania 
talentów recytatorskich.

Danuta Martyniszyn 
Gołojuch

Filmowa Noc W Szkole

Dla 54 uczniów klas VI-VIII Szkoły 
Podstawowej nr 1 ostatnia noc przed 
feriami zimowymi upłynęła zaskakują-
co szybko, bowiem nocowanie w sali 
gimnastycznej wywołało ogromne po-
ruszenie i entuzjazm.
Samorząd Uczniowski zorganizował 
świetne wydarzenie rekreacyjne, inte-
gracyjne oraz edukacyjne.
Wieczór filmów sportowych, idealnych 
na początek zimowych ferii, piżama 
party oraz pizza na kolację to tylko 
część atrakcji piątkowej nocy z 10 na 
11 lutego. Oprócz drona, który uchwy-
cił wszystkich uczestników latały także 
piłki do siatkówki, lotki oraz superboha-
terowie, czyli uczniowie w piżamach.
Dużym zaskoczeniem były śpiewy w 
damskiej szatni oraz ósmoklasista gra-

jący na gitarze klasycznej i uczennica z 
ukulele. Tej nocy zostały także odkryte 
szkolne zakamarki przy okazji gry w 
chowanego i być może dzięki temu wy-
darzeniu udało się ,,odszkolnić’’ szkołę, 
zapisując w pamięci uczestników nie-
tuzinkowe wspomnienia. A wszystko 
bazowało na zaangażowaniu oraz do-
świadczeniu Pani Dyrektor, która wie-
lokrotnie przeprowadzała nocowanki w 
lądeckim liceum.
Nazajutrz, po wspólnym sprzątaniu, 
zmęczona młodzież udała się do do-
mów, gdzie odsypiała udaną noc w 
szkole.
P.S. Ogromne podziękowania dla opie-
kunów wydarzenia: Aleksandry Gło-
wackiej, Anny Mizery, Karoliny Hajri, 
Dominiki Danik, a zwłaszcza dla Sylwii 
Kameckiej, pomysłodawczyni i orga-
nizatorki imprezy. Istotnie, wydarze-
nia filmowe rozpoczęły się w liceum 
od nocy filmowej 10 listopada 2021 
r. z produkcjami o tematyce walki o 
wolność, potem był wieczór komedii 
rodzinnych z okazji Dnia Matki, Ojca i 
Dziecka, a wreszcie poranek kinowy w 
obu szkołach ZSP z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, z filmami, oczywiście, o 
nauczycielach. Cieszę się, że pani Syl-
wia Kamecka z takim entuzjazmem 
przejęła tę pałeczkę.

Sylwia Kamecka/Lidia Achrem
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1.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
2.03.2023 godz. 20.00-8.00, „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
3.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
4.03.2023, godz. 15.00-8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
5.03.2023, godz.8.00-8.00, „Centralna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
6.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
7.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Herbena”, By-
strzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
8.03.2023, godz.20.00-8.00, „Pod Opatrzno-
ścią”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
9.03.2023, godz.20.00-8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
10.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
11.03.2023, godz. 15.00-8.00, „Rumianek”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
12.03.2023, godz.8.00-8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
13.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna”, 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
14.03.2023, godz.20.00-8.00, „Zdrojowa”, 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
15.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł. ul. Mickiewicza 3
16.03.2023, godz.20.00-8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
17.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
18.03.2023, godz. 15.00-8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
19.03.2023, godz. 8.00-8.00, „Herbena”, By-
strzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
20.03.2023, godz.20.00-8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst.Wielkop. 4 
21.03.2023, godz.20.00-8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
22.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
23.03.2023, godz.20.00-8.00, „Rumianek”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
24.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
25.03.2023, godz. 15.00-8.00, „Słoneczna”, 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
26.03.2023, godz. 8.00-8.00, „Zdrojowa”, Lą-
dek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
27.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
28.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
29.03.2023, godz.20.00-8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
30.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
31.03.2023, godz. 20.00-8.00, „Herbena”, 
Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13

MARZEC 2023
DYŻURY APTEK

Twój e-PIT to automatycznie przygoto-
wane i udostępnione przez Krajową Ad-
ministrację Skarbową roczne zeznanie 
podatkowe osób fizycznych. Podatnik, 
który skorzysta z tej usługi nie musi wy-
pełniać wniosków, aby rozliczyć swój 
podatek przy jej użyciu. 

Usługa Twój e-PIT, a w niej zeznania 
za 2022 rok, będzie na Ciebie czekać 
od 15 lutego 2023 r. w e-Urzędzie 
Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl.
W celu rozliczenia dochodów za 2022 
r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać 
podatnicy, którzy składają zeznanie:
- PIT-37 lub PIT-38 - wykazując przy-
chody z umów o pracę, umów zlecenia, 

Twój e-PIT

umów o dzieło lub przychodów kapita-
łowych,
- PIT-28 lub PIT-36, nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej, ale składają te 
zeznania z uwagi na uzyskiwane przy-
chody z najmu, podnajmu, dzierżawy 
lub innych umów o podobnym charak-
terze, rozliczanych poza działalnością 
gospodarczą.
Zeznania podatkowe udostępniane w 
usłudze Twój e-PIT są przygotowywa-
ne na podstawie danych zgromadzo-
nych przez administrację skarbową.
Po zalogowaniu się do usługi twój 
e-PIT, podatnik ma możliwość: 
- odrzucić treść przygotowanej dekla-
racji i sporządzić ją samodzielnie  na 
portalu podatkowym korygując dane 
wskazane w przygotowanej deklaracji; 
po odrzuceniu deklarację należy złożyć 
samodzielnie lub przygotować ją na 
portalu podatkowym korygując wersję 
pierwotną;
- zaakceptować przygotowaną dekla-
rację; akceptacja przez podatnika udo-
stępnionego zeznania przed upływem 
terminu określonego na jego złożenie 
bez wprowadzenia albo po wprowa-
dzeniu w nim zmian oznacza złożenie 

zeznania w dniu dokonania akceptacji.
Podatnik  posiada przy tym możliwość 
wybrania opcji wspólnego rozliczenia 
się małżonków  oraz jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci czy wskazania 
ulg podatkowych i odliczeń, które mu 
przysługują. Dzięki temu rozliczenie 
rocznego zeznania podatkowego jest 
proste i skupia się w pełni w ramach 
przygotowanego systemu.
Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody 
za pośrednictwem płatnika i nie chcesz 
skorzystać z ulg czy odliczeń innych, 
niż wykazane automatycznie w usłu-
dze (np. ulgi na dzieci) nie musisz się 
logować do usługi Twój e-PIT i akcep-
tować zeznania. 2 maja 2023 roku ta-

kie rozliczenie zostanie automatycznie 
zaakceptowane i uznane za złożone.
Jedynie zeznania PIT-28 i PIT-36 nie 
będą automatycznie akceptowane.
Ważne: podatek hipotetyczny 
Podatek hipotetyczny będzie wylicza-
ny automatycznie. Nie będzie to wy-
magało od podatników żadnej dodat-
kowej aktywności.
Do obliczenia hipotetycznego podat-
ku będą wykorzystywane wyłącznie 
te dane, które podatnik wskazał w 
deklaracji PIT. Pod uwagę będą bra-
ne wszystkie podane przez podatnika 
ulgi i preferencje.
Jeżeli obliczony przez KAS hipote-
tyczny podatek należny będzie niższy 
od wykazanego przez podatnika po-
datku należnego w zeznaniu podat-
kowym, to urząd skarbowy wyśle do 
podatnika informację o wystąpieniu 
różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. 
Pismo będzie wysyłane w terminie 21 
dni od złożenia zeznania za pośred-
nictwem operatora pocztowego albo 
przez e-US. Urząd skarbowy będzie 
informował tylko tych podatników, u 
których faktycznie wystąpi różnica.
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Rozmowy o „Skrzynczankach” 

"Mazowsze" w Skrzynce"
Rozmowa z Angeliką i Andrzejem Rolskimi

Cykl wywiadów z okazji 45 lecia Zespołu Pieśni Ludowej ze wsi Skrzynka 

Przypomnijmy, że w tym roku na-
sze „Skrzynczanki” obchodzą swoje 
45-lecie, w związku z którym „Debaty” 
w każdym tegorocznym numerze pi-
sma pojawiają się artykuły o zespole.
W kolejnym wywiadzie cyklu „Roz-
mowy o Skrzynczankach” spotkałem 
się z Angeliką i Andrzejem Rolskimi, 
pedagogami i choreografami tańca. 
Małżeństwo Rolskich jest w Lądku-
-Zdroju dobrze znane, oboje od lat są 
pedagogami Międzynarodowego Fe-
stiwalu Tańca w Lądku-Zdroju. Na co 
dzień mieszkają i pracują w Brzegu 
(Opolszczyzna) w Coco Dance Center. 
Angelika jest instruktorką tańca i dy-
plomowanym nauczycielem jogi. An-
drzej to pedagog, instruktor i choreo-
graf, związany prawie 30 lat z tańcem.
Tym razem Angelika i Andrzej przy-
jechali do Lądka-Zdroju na zaprosze-
nie Centrum Kultury i Rekreacji, by 
poprowadzić m.in. warsztaty pracy 
scenicznej z Zespołem Pieśni Ludo-
wej „Skrzynczanki”. Rolscy w ciągu 5 
dni pracowali nad emploi scenicznym 
zespołu. 

Tomasz Pawlęga: Jak to się stało, że 
pedagodzy z renomowanego Między-
narodowego Festiwalu Tańca im. Olgi 
Sawickiej trafili do Skrzynki?
Andrzej Rolski: Na co dzień zajmuje-
my się tańcem ludowym, tańczymy w 
Zespole Stylizowanych Tańców Ludo-
wych „Piast” w Brzegu. Z pewnością 
dlatego dostaliśmy zaproszenie od 
pani dyrektor CKiR-u, Karoliny Siera-
kowskiej, która poprosiła nas o zro-
bienie warsztatów dla „Skrzynczanek”, 
które przygotowują się do obchodów 
swojego jubileuszu.

TP: Jakie jest wasze doświadczenie w 
prowadzeniu zespołów ludowych.
Angelika: Przez siedem sezonów pro-
wadziliśmy wspomniany zespół „Piast” 
z grupami młodzieżowymi. Wielokrot-
nie prowadziliśmy natomiast warszta-

ty z zespołami z terenu Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny. Oczywiście mieliśmy 
też często do czynienia z zespołami 
wokalnymi, które tak jak „Skrzynczanki” 
chciały poruszać się podczas swojego 
koncertu, czyli trochę potańczyć. 
TP: Czego dotyczyły warsztaty?
Andrzej: Po konsultacjach z prowa-
dzącą zespół Dominiką Radwan, 
członkiniami zespołu i panią dyrektor, 
staraliśmy się zrobić, żeby występy 
„Skrzynczanek” urozmaicić tanecznie i 
ruchowo. Żeby panie śpiewające mo-
gły też w trakcie koncertu potańczyć 
do niektórych piosenek, korzystając 
z tego, że mają świetnych muzyków i 
dobry repertuar. Opracowaliśmy ruch 
sceniczny i wierzymy, że ich występy 
będą atrakcyjniejsze.

TP: Czyli „Mazowsze” w Skrzynce.
Andrzej: Śmialiśmy się, że, jak „Mazow-
sze” lub „Śląsk” wychodzą na scenę, to 
stają w miejscu i w ogóle się nie rusza-
ją. Od ruchu mają zespół, który tańczy. 
Byłoby fajnie, gdyby w Skrzynce z cza-
sem udało się namówić dorosłych na 
to, żeby do piosenek ludowych „Skrzyn-
czanek”, albo do suit granych przez 
muzyków zrobić też zespół taneczny.
TP: Co było charakterystycznego, róż-
niącego „Skrzynczanki” od innych ze-
społów, z którymi pracowaliście wcze-
śniej.
Angelika: Bardzo dobrze nam się pra-
cowało. Na początku panie były trochę 
zaskoczone tym, co chcemy z nich wy-
łuskać, ale szybko zobaczyły, że to, co 
robimy wygląda ciekawiej. Skrzynczan-
ki są bardzo otwarte, bardzo chętne do 
nauki. I mamy nadzieję, że ta nauka nie 
pójdzie w las, słowem, że my wyjedzie-
my, a panie powiedzą, że nie, nie, nam 
się to nie podoba (Angelika śmieje się).
Andrzej: Zespół widzi siebie w nowej 
jakości, którą wprowadziła Dominika 
(Radwan). Poustawiane głosy, śpie-
wanie na głosy, to wszystko pokazało, 
że panie mogą więcej, mogą inaczej. 
Rozwijają się, co same też zauważają. 

Jest coraz więcej chętnych osób, któ-
re chcą do zespołu dołączyć. A teraz 
możliwość wykorzystania naszego do-
świadczenia pokazuje paniom, że moż-
na i warto robić jeszcze wspanialsze 
występy.
Angelika: Daliśmy im sporo wskazó-
wek scenicznych. Chodzi mi o zacho-
wanie się na scenie, to w jaki sposób 
mają wyglądać, jak mają się poruszać, 
czyli co odróżnia osobę prywatną od 
występującej na scenie Skrzynczanki.
Andrzej: Zrobiliśmy wszystko, żeby pa-
nie czuły się na scenie jak integralne 
części zespołu, nie tylko jak poszcze-
gólne, indywidualne osoby. Bycie na 
scenie jako zespół jest fantastyczną 
przygodą. Skrzynczanki mają swoje 
doświadczenie, swój wiek, każda po-
siada własne indywidualne cechy, któ-
re wpływają na zespół, a nasze zada-
nie polegało na „wgraniu” ich w pracę 
zespołową, na próbie swoistego ujed-
nolicenia z charakterem zespołu. Waż-
ne jest, żeby panie po prostu ze sobą 
współpracowały. I uważamy, że ta 
współpraca podczas warsztatów była 
na bardzo wysokim poziomie.
TP: Jak widzielibyście przyszłość ze-
społu?
Andrzej: Wiemy, że istnieją plany dal-
szego rozwoju grupy i bardzo się z tego 
cieszymy. Mamy nadzieję, że jeszcze 
zawitamy na warsztaty razem z Do-
miniką – której teraz nie było - i wtedy 
będziemy mogli popracować razem. 
Wiemy też, że są plany związane z re-
konstrukcją strojów ludowych z tego 
regionu, w których panie miałyby wy-
stępować, i dla których powstałby wy-
jątkowy repertuar. Zespół będzie nie 
tylko pięknie wyglądać na scenie, ale 
będzie wręcz unikalny. I będzie mógł 
brać udział w konkursach, w których 

takie rzeczy jak strój i jego historyczna 
rekonstrukcja są oceniane.
Angelika: Wydaje mi się, że pokazali-
śmy też paniom różnicę między tym, 
czym zespól byl kiedyś a czym jest 
dzisiaj. Do niedawna było to koło go-
spodyń wiejskich, które oprócz tego, że 
organizuje wiejskie imprezy, to jeszcze 
dodatkowo śpiewa i jeździ sobie po 
wydarzeniach ludowych.  Generalnie 
mialo być miło i sympatycznie. Próby 
zespołu w tym wypadku wyglądały 
bardziej jak spotkania towarzyskie ze 
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Liceanarium
Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej 
Chłopców w Bystrzycy Kłodzkiej 
26 stycznia 2023 r. w Bystrzycy Kłodz-
kiej odbyły się Mistrzostwa Rejonu w 
Piłce Nożnej Chłopców.  Nasza dru-

żyna w składzie: Mikołaj Tylkowski, 
Szymon Sobolewski, Damian Dobrzyń-
ski, Kamil Kaczmarek z kl. III oraz Ar-
kadiusz Pająk, Kacper Bycina, Dawid 
Kubowicz i Bartosz Wędziński z kl. IV 
zajęła miejsce III.  Zespół przygotował 
p. Jarosław Rzeźnik, a w transporcie na 
miejsce pomógł p. Dariusz Wędziński. 
Naszym wspaniałym chłopcom należą 
się gratulacje!

Akcja „Uśmiech pod Choinkę”
W ramach akcji „Uśmiech pod Choin-
kę” odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Dom 
Dziecka w Domaszkowie. Przywitano 

nas niezwykle ciepło i serdecznie. Kolę-
dowaliśmy, rozmawialiśmy i smakowa-
liśmy pyszności przygotowane przez 
gospodarzy. Atrakcją wieczoru były ja-
sełka, mistrzowsko zagrane  przez lice-
alistów i wychowanków ośrodka. 

Bal Maturalny
Dnia 4 lutego 2023 r. odbyła się stud-
niówka uczniów klasy maturalnej Li-
ceum Ogólno-
kształcącego 
im. Andrzeja Za-
wady w Lądku-
-Zdroju. Zabawa 
studniówkowa 
odbyła się w 
świetlicy wiej-
skiej w Trzebie-
szowicach. W 
czasie inaugura-
cji wieczoru ma-
turzyści wyrazili 
w d z i ę c z n o ś ć 
nauczycielom 
za trud włożony 
w ich wycho-
wanie i naukę. 
Podziękowania  
złożone zostały 
na ręce Pani Dyrektor Lidii Achrem oraz 
wychowawczyni Pani Urszuli Samek. 
Uczniowie podziękowali również Ro-

dzicom za przy-
gotowanie balu 
studniówkowe-
go. Wyrazem tej 
wdzięczności 
były piękne bu-
kiety kwiatów. 
Maturzyści oraz 
zaproszeni go-
ście bawili się 
do białego rana!

Sukces naszej uczennicy w Ogólno-
polskim Konkursie Literackim
Poezja jest niczym ptak, który lądu-
je w sercu człowieka, który ją kocha. 
Cyprian Kamil Norwid bez wątpienia 
również kochał poezję i był jej niedości-
gnionym twórcą. To właśnie z podziwu 
dla jego twórczości powstał wiersz na-
szej uczennicy - Julii Karmazyn z kla-
sy III "a". Julia została wyróżniona w II 

Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
w Stylu Norwidowskim - ogłoszonym 
pod hasłem: "Człowiek" i zorganizowa-
nym przez Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Cypriana Kamila Nor-
wida w Lublinie. Konkurs ten był objęty 
także patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wiersz na-
szej uczennicy został opublikowany w 
zbiorze poezji laureatów i pozostałych 
uczestników, którzy piękno, dobro i 
prawdę płynącą z utworów Norwida 
- umieli dostrzec i przelać na papier 
swoje uczucia i emocje, czerpiąc inspi-
rację z wierszy tak znamienitego poety. 
Serdecznie gratulujemy Julii i życzymy 
dalszych sukcesów!

Redakcja LO

wspolnym śpiewaniem niż próby wo-
kalne. Miało to, oczywiście, olbrzymie 
znaczenie, bo panie są sobie bardzo 
bliskie, są bardzo zżyte. Oprócz wspól-
nego śpiewania spotykają się niejako 
prywatnie, często są to całe rodzi-
ny. Córki, matki, teściowe, babcie. To 
wspaniała tradycja. My pokazaliśmy 
im, że to, iż są sobie bliskie i dobrze 
się ze sobą czują, to jest jedna sprawa, 
ale przy obecnym poziomie wykonaw-
czym, ważne jest aby zrozumiały że są 
artystkami tworzacymi zespół ludowy 
reprezentujacy Skrzynkę, Lądek-Zdrój i 
gminę.
TP: Wasza obecność powiązana jest 

w pewnym stopniu z tegorocznymi 
obchodami jubileuszu 45-lecia działal-
ności „Skrzynczanek” i godną ich repre-
zentację, szczególnie podczas festiwa-
lu „Lądeckie Ludowe Zdroje”, którego 
są oficjalnymi gospodyniami. Zapewne 
więc nie skończy się na waszej obec-
nej, pojedynczej wizycie w Skrzynce, 
prawda?
Andrzej: Jeśli tylko dostaniemy zapro-
szenie od centrum kultury (Andrzej się 
śmieje). Swoją drogą przez ten tydzień 
wspaniałej pracy w pewien sposób za-
przyjaźniliśmy się z paniami z zespołu, 
więc wydaje nam się, że dobrze było-
by się jeszcze spotkać. Panie przez 

tydzień meldowały się do pracy przy-
gotowane, chętne i efekty tej pracy są 
widoczne. Dominika na bieżąco efekty 
te oceniała, bo przesyłaliśmy jej filmy 
z prób, ale jednak byłoby dobrze choć 
raz spotkać się przed koncertem be-
nefisowym, by dopracować lub skory-
gować szczegóły, żeby występ ten był 
naprawdę inny od ich wcześniejszych. 
Widzowie powinni zobaczyć inną, 
nową odsłonę „Skrzynczanek”. Mamy 
więc nadzieję, że już wkrótce pojawimy 
się w Skrzynce kolejny raz.
TP: Bardzo dziękuję za spotkanie.

Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Dzień 1 marca od kilkunastu lat w na-
szym kraju uznany został za Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a 
więc tak żołnierzy, jak i cywili, którzy 
po ostatniej wojnie tworzyli podziem-
ne struktury antykomunistyczne. Pod-
ziemie takie tworzyły zakonspirowane 
zarówno regularne oddziały wojskowe, 
jak i drużyny harcerskie, różne organi-
zacje i grupy osób. Wśród licznych osie-
dleńców w Lądku-Zdroju po II wojnie 
światowej znajdowały się i takie osoby.

Po jednym z wydań opracowania „Lą-
dek Zdrój” mojego autorstwa skontak-
tował się ze mną Pan Zdzisław Borsuk, 
chcąc mi przekazać pewne ciekawostki 
o niektórych mieszkańcach miasta i o 
swojej roli w powojennej działalności 
podziemnej w Lądku, chcąc je uchronić 
przed zapomnieniem. I choć spotkali-
śmy się 1. sierpnia 2004 r. dopiero teraz 
uważam, że mogę opisać naszą roz-
mowę – wówczas jeszcze żył jeden z 
negatywnych bohaterów tej opowieści. 
Według Pana Borsuka część rodzin za-
prezentowanych poniżej osób w ogóle 
nie wiedziała o ich działalności. 

Pan Zdzisław Borsuk urodził się 2. 
marca 1934 r. we Lwowie. Po zajęciu 
w 1939 r. miasta przez Rosjan cała ro-
dzina została wywieziona aż na Kołymę 
(Daleki Wschód). Ciekawostką jest fakt, 
że po szczęśliwym powrocie do kraju 
podczas pobytu w Krakowie przyjął on 
I Komunię Świętą z rąk samego ówcze-
snego księdza Karola Wojtyłły. W 1947 
r. rodzina osiedliła się w Kątach By-
strzyckich i wkrótce przeniosła się do 
Lądka-Zdroju.
Zrozumiała zatem była Jego wrogość 

wobec komunistycznej rzeczywistości. 
Postanowił zatem stworzyć jakąś for-
mę oporu. Założył zatem dwie grupy, 
kontynuujące tradycje przedwojenne i 
konspiracyjne „Orląt”, a które organizo-
wane były systemem czwórkowym.
Pierwszą grupę, założoną w kwietniu 
1950 r., tworzyli Zbigniew Łyżnik, Jan 
Łyżnik, Jan Krajewski oraz Zdzisław 
Borsuk. Mój rozmówca określał ją jako 
„mocną grupę”, w pełni zakonspirowa-
ną i nigdy nie zdekonspirowaną. 
Drugą grupę, założoną w 1952 r., stano-
wili Panowie Radecki, Dajczer, Kupiecki 
i również Zdzisław Borsuk.
Działalność obu grup polegała np. na 
wywieszaniu flag na komórkach partyj-
nych, pisania i rozrzucania ulotek, itp. 
Według Z. Borsuka grupy te wchodziły 
w struktury kierowane przez płka Ba-
bińskiego (Kazimierza Bąbińskiego?) z 
Białegostoku dysponującego w całym 
kraju siłami ok. siedmiu tysięcy ludzi.
Radecki, członek drugiej grupy, miał za 
zadanie zorganizowanie wkrótce jesz-
cze jednej, trzeciej grupy i wciągnął 
do niej Panów X, Y i Z. Nie podaję ich 
nazwisk bo przypuszczam, że żyją jesz-
cze rodziny niektórych z nich. Niestety 
wszyscy oni donieśli fakt powstania tej 
konspiracyjnej grupy funkcjonariuszom 
Milicji Obywatelskiej, którzy informacje 
o tym natychmiast przekazali Urzędowi 
Bezpieczeństwa. Stąd też PUBP dowie-
dział się o istnieniu także grupy drugiej.
Jako główny organizator grup kon-
spiracyjnych Zdzisław Borsuk stanął 
przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
oskarżony o to, że „w okresie od maja 
1952 r. do dnia 17 lipca 1952 r. na te-
renie Lądka Zdroju, pow. Bystrzyca, usi-
łował przemocą zmienić ustrój Polskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że 
był inicjatorem założenia kontrrewo-
lucyjnej organizacji…”. Wyrokiem z dn. 
10 listopada 1952 r. skazany został na 
10 lat więzienia i całkowitą konfiskatę 
mienia.
Ze względu na swój młody wiek, ska-
zany odbywał od jesieni 1953 r. karę w 
sławnym Progresywnym Więzieniu dla 
Młodocianych w Jaworznie, w którym 
głównie polityczni więźniowie narażeni 
byli na utratę życia „poprzez zatrudnia-
nia na terenie więzienia oraz w okolicz-
nych kopalniach w warunkach ciężkiej 
wyczerpującej pracy fizycznej wykony-
wanej w systemie akordowym, nie za-
pewniając warunków bezpieczeństwa 
pracy, przy trwałym pod względem ja-
kościowym i ilościowym niedożywieniu 
więźniów”. Sam Z. Borsuk skierowany 
został do pracy w kopalni węgla „So-
bieski”, w której nawet doznał ogólnych 

„Nasi” Żołnierze Wyklęci
potłuczeń po przysypaniu węglem. W 
więzieniu natomiast kilkakrotnie skazy-
wany był na karę ciemnicy, m.in. za po-
skarżenie się matce, że „chodzi głodny”. 
Dzięki amnestii w 1956 r. odzyskał wol-
ność, ale w latach 1956-1957 wcielony 
jeszcze został do zasadniczej służby 
wojskowej. 
Po powrocie do Lądka Zdroju dalsze 
swe losy związał z wieloletnią pracą w 
miejscowym szpitalu, a potem w Cen-
tralnym Wojskowym Zespole Sanato-
ryjnym (obecny 23. Wojskowy Szpital 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny). 
Już w 1991 r. nasz bohater uzyskał za-
świadczenie Prezesa Sądu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu, że po zbadaniu 
akt sprawy wyrok z 1952 r. miał „cha-
rakter polityczny, związany z walką o 
wolność i suwerenność”. Natomiast 
Postanowieniem tego samego Sądu 
Wojewódzkiego z dn. 11 kwietnia 1994 
r. wyrok byłego Wojskowego Sądu Re-
jonowego został „uznany za nieważny”.
Za swą działalność Zdzisław Borsuk 
odznaczony został Kombatanckim 
Krzyżem Pamięci oraz Medalem Za Za-
sługi dla Obronności Kraju. Był człon-
kiem Związku Młodocianych Więźniów 
Politycznych „Jaworzniacy”. W dniu 18 
grudnia 2001 r. został awansowany 
przez Prezydenta RP na stopień pod-
porucznika. Należy wspomnieć, że w 
2002 r. w nr 3(34) Debat Lądeckich za-
mieszczona została krótka notatka o Z. 
Borsuku.
Zdzisław Borsuk - którego bez wątpie-
nia można zaliczyć w poczet Żołnierzy 
Wyklętych - zmarł 5 listopada 2011 r. i 
pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Lądku-Zdroju.

Bez wątpienia znakomitym przykładem 
Żołnierza Wyklętego jest inny mieszka-
niec Lądka-Zdroju – Pan Wiesław Miki-
ta, także czynny uczestnik powojenne-
go podziemia antykomunistycznego. 
Ponieważ pośmiertnie w dn. 30 grud-
nia 2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju 
przyznała Mu tytuł Honorowego Oby-
watela Lądka-Zdroju, a przy tej okazji 
ukazały się w lokalnej prasie szersze 
artykuły prezentujące Jego życiorys i 
osiągnięcia (nr 2/2022 „Debat Lądec-
kich” oraz nr 3/2021 „PrzyLĄDKA histo-
rii”), pozwolę sobie przedstawić tylko w 
skrócie Jego prezentację.
Wiesław Mikita urodził się 21 grudnia 
1921 r. w Skarżysku-Kamiennej. Naukę 
przerwał Mu wybuch II Wojny Świato-
wej. Na początku wojny podjął pracę 
w Zakładach Mechanicznych w Stara-
chowicach. Już w 1940 r. wstąpił do Or-
ganizacji Wojskowej Związek Jaszczur-

Zdzisław Borsuk, fot: archiwum prywat-
ne A. Borsuk
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Wiesław Mikita, fot: archiwum prywatne 
B. Mikity-Gułaj

czy, który w 1942 r. wszedł w skład 
Narodowych Sił Zbrojnych. W 1943 r. 
wstąpił do tworzącej się Armii Krajowej, 
do świętokrzyskich zgrupowań dowo-
dzonych naprzód przez legendarnego 
Cichociemnego Jana Piwnika „Ponure-
go”, a potem Eugeniusza Kaszyńskiego 
„Nurta”, również Cichociemnego. Przy-
jął tu pseudenim „Mścisław”, a w końcu 
został podoficerem dyspozycyjnym w 
oddziale Euzebiusza Domoradzkiego 
„Grota”. Do października 1944 r. brał 
udział w licznych bojowych akcjach, 
które w większości przeszły do historii 
polskiej partyzantki. 
Po rozwiązaniu oddziałów AK i po przej-
ściu frontu Wiesław Mikita już w marcu 
1945 r. zaczął organizować w rejonie 
Starachowic własny oddział partyzanc-
ki nie godząc się z ówczesną rzeczywi-
stością. Oddział ten, liczący początko-
wo 36 osób, został później przejęty na 
rozkaz Narodowych Sił Zbrojnych przez 
Alojzego Sikorskiego „Jaremę”. W maju 
1945 r. „Mścisław” powrócił do Stara-
chowic i odtąd się ukrywał. W Lądku-
-Zdroju znalazł się w lipcu tego roku i 11 
listopada został tu aresztowany przez 
funkcjonariuszy PUBP. Po rozprawie 
sądowej, ale korzystając z warunków 
ówczesnej amnestii, został skazany na 
1,5 roku więzienia. Po wyjściu z niego 
pracował w Sopocie i Starachowicach, 
by w sierpniu 1950 r. powrócić do Ląd-
ka-Zdroju. Tutaj wkrótce się ożenił z 
Wiesławą Holc i wspólnie doczekali się 
trójki dzieci.
Po powrocie miał liczne problemy z 
zatrudnieniem, wynikające z nękania 
przez ówczesne władze. Stabilizacja 
zaczęła się dopiero w 1956 r., kiedy to 
małżeństwo zaczęło wspólnie prowa-

dzić kiosk „Ruchu”, usytuowany naprze-
ciw Zakładu Przyrodoleczniczego „Je-
rzy”. Organy bezpieczeństwa cały czas 

prowadziły jednak rozpracowywanie 
Wiesława Mikity, aż – nie do wiary – do 
1990 r.!!! Z akt znajdujących się w IPN 
wynika, że pracowało nad nim w sumie 
na przestrzeni tych lat aż dwunastu 
tajnych współpracowników, kontaktów 
operacyjnych i innych współpracowni-
ków UB, w tym  - niestety – kilku miesz-
kańców Lądka-Zdroju. Do końca życia 
angażował się w działalność w organi-
zacjach kombatanckich.
Od 1955 r. Wiesław Mikita związał się 
z działalnością w turystyce – był prze-
wodniczącym naprzód Koła PTTK, po-
tem organizatorem samodzielnego Od-
działu PTTK w Lądku-Zdroju w 1961 r. i 

wieloletnim jego Prezesem, prowadząc 
wielozakresową działalność. W szcze-
gólności angażował się w działalność 
przewodnicką. W kadencji 1958-1961 
był radnym ówczesnej Rady Narodowej 
w Lądku-Zdroju, a w latach 1970-1974 
wiceprzewodniczącym Powiatowego 
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Po przejściu na emeryturę czynnie zain-
teresował się wędkarstwem, osiągając 
w tym wiele sukcesów na terenie całe-
go kraju.
Za swą działalność został uhonorowa-
ny wieloma oznaczeniami państwo-
wymi i branżowymi tak krajowymi, jak 
i nadawanymi przez różne organy na 
uchodźctwie.
Wiesław Mikita „Mścisław” zmarł w 
dniu 27.07.2003 r. w Lądku-Zdroju, 
gdzie został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym. Żona przeżyła Go o 11 
lat. Urna z Jego prochami wraz z od-
powiednią tablicą umieszczona została 
także na grobie Jego matki na cmenta-
rzu w Bodzentynie. 
Mam zaszczyt być Jego siostrzeńcem.

Z powyższego tekstu, a także z tytu-
łów inwentarzy akt przechowywanych 
w Instytucie Pamięci Narodowej wy-
nika, że jeszcze innych mieszkańców 
Lądka-Zdroju można zaliczyć w poczet 
Żołnierzy Wyklętych. Wymaga to jed-
nak dalszych prac, a być może sami 
mieszkańcy pomogą wskazać takie 
osoby? – wielką szkodą byłoby o nich 
zapomnieć.

Wojciech Ciężkowski
20.02.2023

Decyzją władz miejskich Lądka-Zdroju i Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju Gmina 
Lądek-Zdrój przekazała strażacki wóz bojowy Star 
266, rocznik 1983. 
- Początkowo zamysł był taki, żebyśmy ten samochód 
sprzedali i pieniądze ze sprzedaży przekazali na do-
posażenie straży – powiedziała wiceburmistrz Alicja 
Piwowar przed kamerą Telewizji Sudeckiej. – Ale w 
związku z tym, że wiemy, jak sytuacja ma miejsce w 
Ukrainie, burmistrz Lądka-Zdroju postanowił przeka-
zać ten wóz strażacki Star do miasta Chmielnicki. Wóz 
jest ubezpieczony, przeszedł wszelkie przeglądy i po-
zostaje w dobrym stanie.
Lądecki Star 266 posłuży ukraińskim strażakom do 
gaszenia pożarów po rosyjskich bombardowaniach, 
ale oby jak najrzadziej musiał wyjeżdżać do akcji. 
Jest to kolejna z pomocy udzielonych mieszkańcom 
Chmielnickiego przez mieszkańców Lądka-Zdroju.

Red.

Lądek-Zdrój oddał Ukraińcom wóz strażacki
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
MARZEC 2023

2 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Ka-
wiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
2 marca, godz. 20.00, Koncert muzy-
ki francuskiej w wykonaniu Trio „Bi-
sou Bisou” (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
3 marca, godz.19.30, Koncert Arek 
Zawiliński solo – blues autorski, Ka-
wiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 
30 zł
4 marca, godz.19.30, Koncert Domina 
Przegina, Kawiarnia „Dom Klahra”, Ry-
nek 1, wstęp 40 zł
5 marca, godz. 15.00, Odsłonięcie ta-
blicy upamiętniającej ppor. Wiesławą 
Mikitę, żołnierza NSZ i AK, twórcę lą-
deckiego oddziału PTTK, Pl. Partyzan-
tów
8 marca, godz. 19.00, Z okazji Dnia 
Kobiet - Koncert na dwie blondynki i 
sanatoryjnego amanta, Sala Widowi-
skowa CKiR , pl. Staromłyński 5, wstęp 
wolny
8 marca, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
9 marca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Ka-
wiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
9 marca, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ki francuskiej w wykonaniu Trio "Bi-
sou Bisou" (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
10 marca, godz. 19.30, Koncert grupy 
"Póki Co" - muzyka autorska, Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
11 marca, godz. 19.00, Koncert "Low 
Fen", Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp 
płatny
11 marca, godz. 19.30, Koncert "Tri-
but to Zaucha", Kawiarnia „Dom Klah-
ra”, Rynek 1, wstęp 50 zł
15 marca, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 

Rynek 1, wstęp 30 zł
16 marca, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Va-
siouty, Kawiarnia „Kaprys”, ul. 
Ostrowicza 2, wstęp wolny
16 marca, godz. 20.00, Koncert 
Muzyki francuskiej w wyko-
naniu Trio "Bisou Bisou" (Julia 
Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć 
akordeon), Kawiarnia Twórczo-
ści „Piwnica Pod Adamem”, ul. 
Wolności 2, wstęp 35 zł
17-19 marca, Lądecka Giełda 
Staroci, Rynek
17 marca, godz. 19.30, Koncert 
Paulina Jeżewska & tricky thin-
gs - blues/soul/jazz, Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 50 
zł
18 marca, godz. 19.30, Koncert 
Adriano Trynidade solo, free 
jazz, Kawiarnia „Dom Klahra”, Ry-
nek 1, wstęp 30 zł
22 marca, godz. 19.00, Kon-
cert muzyki latino, Moises 
Bethencourt (gitara i śpiew) i 
Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom 
Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
23 marca, godz. 15.00, Kon-
cert „Zdrojowe Melodie” Oresta 
Vasiouty, Kawiarnia „Kaprys”, 
ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
23 marca, godz. 20.00, Koncert 
Muzyki francuskiej w wyko-
naniu Trio "Bisou Bisou" (Julia 
Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć 
akordeon), Kawiarnia Twórczo-
ści „Piwnica Pod Adamem”, ul. 
Wolności 2, wstęp 35 zł
24 marca, godz. 19.30, Kon-
cert "Kapeli Bożków", Kawiar-
nia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 40 zł
25 marca, godz. 19.30, Kon-
cert Arek Korolik solo - retro 
blues amerykański, Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
29 marca, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
30 marca, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, 
Kawiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
30 marca, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio "Bi-
sou Bisou" (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-

peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
31 marca, godz. 19.30, Koncert Ged 
rock&roll - rock akustyczny, Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł


