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Szanowni Państwo!

Okiem Wójta

Kiedy ten numer gazetki do-
trze do rąk Państwa będzie-
my już czynić przygotowania
do najpiękniejszych świąt w
nasze tradycji, Świąt Bożego
Narodzenia. Jak zawsze w
tym okresie oglądamy się
wstecz, na miniony rok. Cie-
szymy się z osiągniętych suk-
cesów i martwimy niepowo-
dzeniami.Jako Rada Gminy
oraz Wójt Gminy zakończyli-
śmy 3 rok działalności. Szcze-
gólnej ocenie poddajemy rok
2005. Był to rok realizacji
ważnych zamierzeń gospo-
darczych na naszym terenie.
Szczególnie cieszy nas pozy-
skanie z Unii Europejskiej
środków finansowych na bu-
dowę nowoczesnej sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkół
w Gromadce, w sumie uzy-
skaliśmy kwotę 4 mln 369 tys.
w tym dopłata Unii Europej-
skiej wynosi 3mln 855 tys zł.
Wartość inwestycji wyniesie
5mln 480 tys zł. Udział wła-
sny naszej Gminy wynosi 1
mln 111 tys złotych.
W celu wyłonienia wykonaw-
cy ogłoszono przetarg, który
wygrała firma Hydrobudowa
9 z Poznania. W dniu 4 listo-
pada odbyło się uroczyste pod-
pisanie umowy na budowę sali
sportowej. W chwili obecnej
wykonawca już wszedł na plac
budowy i rozpoczyna swoją
działalność. Jest to najwięk-
sze osiągnięcie naszej gminy
w ostatnich latach. Mam na-
dzieje, że w miesiącu wrze-
śniu 2006r nasza młodzież dys-
ponować będzie najnowocze-
śniejszą salą gimnastyczną w
powiecie.

W 2005 roku zakupiliśmy i
zainstalowaliśmy 14 przystan-
ków. Dzięki tej inwestycji uda-
ło się wymienić wszystkie
przystanki we wsiach (poza
jednym). Obecnie posiadamy
bardzo ładne i estetyczne wia-
ty przystankowe.
Wybudowaliśmy dom przed-
pogrzebowy na Cmentarzu
Komunalnym w Gromadce
oraz wykonaliśmy całą infra-
strukturę tj. chodniki, drogi i
studnie. Obecnie trwają pra-
ce związane z wyposażeniem
kaplicy cmentarnej w nie-
zbędne urządzenia. Zleciliśmy
również opracowanie planu
urządzeniowego cmentarza tj.
podziału na alejki i kwatery.
Udało nam się wykonać i za-
twierdzić plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.
Obecnie mimo przeszkód w
realizacji budownictwa w
gminie wykonaliśmy nowe
drogi na ulicy Wrzosowej oraz
Szkolnej.
Mam nadzieję, że jeszcze w
tym roku rozpoczniemy budo-
wę wodociągu we wsi Róży-
niec wraz z przesyłem wody
ze stacji uzdatniania wody z
Krzyżowej.
Powstają nowe zakłady na
terenie byłego lotniska. W nie-
długim czasie rozpocznie dzia-
łalność produkcyjną niemiec-
ki inwestor produkujący róż-
nego rodzaju drzwi i inne ak-
cesoria dla budownictwa.
Rozpoczął także działalność
inny inwestor francuski w
branży drzewnej. Inwestor ten
zamierza wybudować dużą
fabrykę wyrobów drzewnych
na naszym terenie.

Szanowni Państwo!
Wszystkie nasze inwestycje
i prace zostały wykonane z
własnych środków oraz pie-
niędzy z zewnątrz. Ponadto
informuję, że te wszystkie
prace zostały zapłacone wy-
konawcom i na dzień dzisiej-
szy nie posiadamy żadnych
zadłużeń.

Szanowni Państwo!
Przed nami Święta Bożego
Narodzenia. Są to najpiękniej-
sze święta w tradycji polskiej.
Z okazji tych świąt życzę Pań-
stwu wszelkiego dobra i po-
myślności w życiu każdego z
naszych mieszkańców. Niech
w każdym domu i w każdej
rodzinie panuje szczęście, zgo-
da, pokój i dostatek. Życzmy
sobie wszyscy razem spokoju,
życzliwości wobec siebie, w
naszych domach, w naszej
Gminie i w naszej Ojczyźnie.
Z okazji Nowego Roku 2006
życzę Państwu spełnienia ma-
rzeń, zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Niech nam wszyst-
kim sprzyja los aby w wyniku
naszej wspólnej pracy żyło się
nam wygodniej, lepiej, dostat-
niej i sprawiedliwiej.
Wszystkiego dobrego w 2006
roku!

                   Wójt Gminy
       Tadeusz Gąsiorowski

Podziękowania

Wójtowi i Sekretarzowi
Gminy Gromadka

za zakupienie okien, opału oraz
wykładziny PCV na rzecz Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej
w Różyńcu. Dziękujemy za
bezinteresowną pomoc, życz-
liwość i ofiarność.

Właścicielowi firmy
TECHBOL

w Bolesławcu
za przekazanie na rzecz Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w
Różyńcu środków czystości.

Właścicielowi Fitness
Club Atlas w Bolesławcu
za przekazane materiały papier-
nicze na rzecz Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Różyńcu
składają: uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Wsi
Różyniec.

Orkiestra
znów zagra!

"Nikt na świecie nie żyje wy-
łącznie dla siebie. Jesteśmy tu
także dla innych" (św. Grze-
gorz).
Zwracamy się z serdeczną
prośbą do mieszkańców naszej
gminy o pomoc w zorganizo-
waniu imprezy na rzecz Fun-
dacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy podczas XIV
Finału. Celem tego Finału
WOŚP jest zbiórka pieniędzy
dla ratowania życia dzieci po-
szkodowanych w wypadkach,
w tym na naukę udzielania
pierwszej pomocy.
Zapraszamy ludzi dobrej woli
do współpracy w przygoto-
waniu imprezy, która odbędzie
się 8 stycznia 2006 r. w GO-
KiS w Gromadce.
Sztab XIV Finału WOŚP
w Gromadce, ul. Szkolna 9
tel. 075 73 82 348
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Informacja o pracy Rady Gminy Gromadka.

Budżet i podatki
Koniec roku zawsze jest
związany z pracami nad pro-
jektem budżetu gminy na na-
stępny rok. Radni poświęcili
temu zagadnieniu dwa posie-
dzenia komisji stałych - 18
października i 17 listopada br.
Zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie gminnym (tj. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) Wójt Gminy
przedłożył Radzie Gminy pro-
jekt Budżetu Gminy na 2006
r. - Zarządzenie nr 41 Wójta
Gminy Gromadka z dnia 4 li-
stopada 2005 r. Przygotowa-
ny projekt będzie podstawą
do ostatecznego zatwierdze-
nia planu budżetu gminy na
2006 r. w grudniu b.r. Wpływ
na dochody gminy w 2006 r.
będą miały ustalone stawki po-
datków i opłat lokalnych . Na
XXXV sesji Rady Gminy, od-
bytej w dniu 23 listopada b.r.
radni podjęli uchwały:
1.   nr XXXV/225/05 w spra-
wie określenia wzorów formu-
larzy informacji i deklaracji po-
datkowych (nowe wzory zosta-
ną wprowadzone od l .01.2006
r. w związku z nowelizacją
ustawy- Ordynacja podatkowa
z dn.29.08.1997 r. -tj. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm., polegają-
cą m.in. na zaokrąglaniu do peł-
nych złotych kwot podatków w
ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 gr. po-
mija się, a końcówki kwot wy-
noszące 50 gr. i więcej podwyż-
sza się do pełnych złotych),
2.   nr XXXV/226/05 w spra-
wie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
3.   nr XXXV/227/05 w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanego do podstawy
obliczenia podatku rolnego za
2006 rok na terenie gminy
Gromadka (przyjęta kwota na
2006 r.- 27,85 zł za l q),
4.   nr XXXV/228/05 w spra-

wie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków
transportowych,
5.   nr XXXV/229/05 w spra-
wie ustalenia opłat za dostar-
czanie wody i odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Gro-
madka (przyjęto stawki na
2006 r.: za dostarczanie wody
do mieszkań - l ,78 zł/m + 7 %
podatek VAT, za dostarczanie
wody do celów przemysło-
wych- 3,41 zł/m3 + 7% po-
datku VAT, za przyjmowanie
ścieków do oczyszczalni we
wsi Gromadka- 1,87 zł/m + 7
% podatek VAT),
6.   XXXV/230/05 w sprawie
trybu i szczegółowych warun-
ków zwolnienia od podatku
rolnego użytków rolnych, na
których zaprzestano produk-
cji rolnej.
Stawka podatku za posiada-
nie psa na 2006 r. nie zmieni-
ła się i wynosi - 15 zł za l psa.
Podjęte uchwały w innych
sprawach:
1.   nr XXXV/222/05 w spra-
wie zmian budżetu gminy na
2005 r.
2.   nr XXXV/223/05 w spra-
wie wyrażenia zgody na przy-
jęcia dotacji z Ministerstwa
Kultury na zakup nowości wy-
dawniczych (dotacja dla Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Gro-
madce, w kwocie 5 tys. zł),
3.   nr XXXV/224/05 w spra-
wie zmian budżetu gminy na
2005 r.,
4.   nr XXXV/231/05 w spra-
wie przyjęcia "Programu
współpracy Gminy Gromad-
ka z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2006",
5.   nr XXXV/232/05 w spra-
wie zmiany uchwały nr
XXXIV/212/05 Rady Gminy
Gromadka w sprawie przyję-
cia Statutu Związku Między
gminnego "Unia Gmin Ślą-
skich" w Bolkowie. Uchwały
Rady Gminy są dostępne na
stronie www.bip.gromadka.pl.
W październiku i listopadzie
radni, przy udziale kierowni-
ka GOPS, dyrektorów szkół
rozpatrywali problem doży-
wiania dzieci uczęszczają-
cych do szkół na terenie na-
szej gminy. Ustalono wspól-
nie, że obecnie stosowane
zasady i zakres dożywiania
(bułka z wkładką lub słodka
bułka oraz jogurt, owoce)
będą obowiązywały w tym
roku szkolnym. Temat po-
nownie zostanie przeanalizo-
wany w przyszłym roku pod
kątem możliwości wprowa-
dzenia ciepłych posiłków.
Na wspólnym posiedzeniu
Komisji w listopadzie radni,
sołtysi wsi, goście zaprosze-
ni mieli możliwość uczestni-
czyć w prezentacji "Progra-
mu "Leader+" rozwój obsza-
rów wiejskich we wschodniej
części Borów Dolnośląskich.
Prezentacje przeprowadzili
przedstawiciele Fundacji
"Zielona Akcja" z Legnicy
pan Krzysztof Szustka i pani
Ewa Ortman. Powyższy pro-
gram służy wspieraniu spo-
łeczności, które stawiają na
współpracę partnerską . Na
terenie gmin Gromadka,

Przemków, Chocianów i Ra-
dwanice zawiązała się Gru-
pa Partnerska p.n. "Wrzoso-
wa Kraina". Podejmowane
przez nią przedsięwzięcia
dążą do stworzenia i realiza-
cji wspólnej wizji rozwoju
przy wykorzystaniu wszyst-
kich możliwości, wiedzy i za-
interesowań mieszkańców
oraz bogactwa przyrodniczo-
kulturowego i szans wynika-
jących ze współpracy regio-
nalnej. W tym roku z inicja-
tywy szkół w Gromadce oraz
Wierzbowa była realizowana
"Ścieżka zmysłów" w ramach
projektu "Ścieżki edukacyjne
wschodniej części Borów
Dolnośląskich". Koordynato-
rem projektu był GOKiS Gro-
madka. Pan Szustka stwier-
dził, że "Program Leader+"
jest realizowany w dwóch
etapach. W ramach I Sche-
matu, realizowanego w la-
tach 2005/2006 będzie przy-
gotowywana Zintegrowana
Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla w/w gmin. Jest
to ważny etap, gdyż od ak-
tywności uczestników warsz-
tatów zależy, jakie przedsię-
wzięcia zostaną ujęte w stra-
tegii i będą przewidziane do
realizacji w II Schemacie. II
Schemat polega na realizacji,
od 2006 roku, zapisanych
działań w strategii. Pan
Krzysztof Szustka poinfor-
mował, że chętne osoby do
udziału w warsztatach mogą
kontaktować się poprzez ad-
resy e-mailowe: asmo-
lag@przemków.pl. zielona-
akcja@wp.pl lub pracownika
GOKiS w Gromadce pana
Pawła Wilasa. Fundacja Eko-
logiczna "Zielona Akcja" po-
siada stronę internetową
w w w . z i e l o n a - a k -
cja.eko.org.pl.
                      A.Bednarek
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fot. J. Rozpędowski

"Ale czad, ale czad !
Dziś nowinę dla was

dobrą mam..."

Tymi słowami Katarzyna
Demaj w roli Jennifer Lopez
wyśpiewała wszem, wobec
wieści, które dotarły do
szkoły. Po wielu latach ma-
rzeń i oczekiwań uczniowie
Zespołu Szkół w Gromad-
ce będą mieli nową halę
sportową. W piątek
4.11.2005 r. w obecności
wielu zaproszonych gości,
nauczycieli, rodziców i
uczniów, została podpisana
umowa z przedstawicielami
firmy Hydrobudowa z Po-
znania, która będzie budo-
wała salę w Gromadce.
Na uroczystości witaliśmy
serdecznie przedstawicieli
najwyższych władz oświato-
wych województwa dolno-
śląskiego w osobach: pana
marszałka Pawła Wróblew-
skiego i wicemarszałka pana
Andrzeja Pawluszka, prezy-
denta miasta Bolesławiec
pana Piotra Romana, człon-
ka sejmiku dolnośląskiego
pana Piotra Borysa, przed-
stawiciela firmy "Inwest" z
Legnicy, przedstawiciela fir-
my "Arleg" z Legnicy oraz
radnych i przedstawicieli ro-
dziców. Licznie przybyli go-
ście zaakcentowali swoją
obecnością, że bliskie są im
problemy młodzieży nie tyl-
ko z wielkich miast, ale tak-
że z miasteczek i wsi rozsia-
nych na obszarze Dolnego
Śląska. Uczniowie powitali
przybyłych najlepiej jak
umieli: piosenką, wierszem,
skeczem. Chcieli w ten spo-
sób również podziękować
tym, którzy przyczynili się do
zrealizowania tego przedsię-
wzięcia. Pan wójt Tadeusz
Gąsiorowski skierował go-

rące słowa podziękowania
do wicemarszałka Sejmiku
Dolnośląskiego pana An-
drzeja Pawluszka. Za jego
przyczyną w pierwszej ko-

lejności przyjęto wniosek o
dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w Gromadce.
Może niektórzy powiedzą:
"Po co w Gromadce taka

wielka sala? Czy nie mogła-
by być mniejsza?". Nie, to
jedyna odpowiedź. A dla-
czego? To proste. Pieniądze
na budowę tego obiektu
otrzymaliśmy z Unii Europej-
skiej, a dokładnie ze ZPORR
tzn. Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Finansowana
inwestycja musi odpowiadać
europejskim normom. W in-
nym przypadku środki na ten
cel nie zostałyby przekazane.
Wiążące umowy zostały już
podpisane, złożono poważ-
ne obietnice dotyczące ter-
minu oddania obiektu, więc
jak to powiedzieli "Kargul" i
"Pawlak" w skeczu przygo-
towanym przez młodzież:
"Byśmy za rok się spotkali na
otwarciu naszej sali". Speł-
nione marzenia staną się dla
nas inspiracją do rozwijania
swoich uzdolnień i pomogą w
dalszej edukacji sportowej.
Gorące podziękowania
składamy panu Wójtowi
Tadeuszowi Gąsiorowskie-
mu i Przewodniczącemu
Rady Gminy Gromadka
panu Andrzejowi Koziołowi
za sfinalizowanie planu bu-
dowy sali gimnastycznej bę-
dącej dla nas miejscem do
rozwijania sportu w różnych
dyscyplinach. Przyrzekamy,
że nowoczesna sala gimna-
styczna skupiać będzie ta-
lenty sportowe rozsławiają-
ce nie tylko naszą szkołę, ale
całą gminę.
Słowa uznania i podzięko-
wania za trud włożony w
przygotowanie uroczystości
należą się wielu pracowni-
kom szkoły. Program arty-
styczny przygotowali: Bo-
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gusława Stelmach - Szym-
czak, Wioletta Pieniążek,
Danuta Sypek, Gabriela
Bytner i Ryszard Kawka.
Obsługą techniczną imprezy
tzn. przygotowaniem zapro-
szeń, sali, dekoracji i poczę-
stunku zajęli się: Danuta
Góralewska, Stanisława
Hołowiak, Mirosława Wy-
skup, Renata Wójcik, Elż-
bieta Furman, Zofia Dem-

czar, Renata Gołębiowska,
Anna Wasylko, Kamila Bar-
na - Uliasz, Helena Ble-
charz, Janina Łowicka, Le-
okadia Przykłota, Joanna
Tkaczyk, Bogna Łasica,
Agnieszka Płatek, Grzegorz
Szymczak.
                  W. Pieniążek,
                     J. Łowicka,
                     R. Furman
           zdj. B. Kuchmacz

Zimowe utrzymanie dróg

Nieuchronnie zbliża się zima. Właściwie pierwszy lekki atak
zimy już nastąpił bez większych problemów. Jaka będzie zima
tego roku, nikt nie wie. Wiemy tylko, że w walce z naturą
człowiek stoi na straconej pozycji. Pomimo dysponowania
środkami technicznymi w krótkim czasie nie będziemy mogli
zlikwidować zasp lub lodu występującego na drogach. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że życzeniem mieszkańców jest to,
aby drogi były odśnieżone i posypane na całej długości. Speł-
nienie tych oczekiwań jest właściwie niemożliwe. Z tych też
przyczyn w tym zakresie obowiązujące są "Standardy zimo-
wego utrzymania dróg". Standardy określają zasady odśnie-
żania i usuwania gołoledzi oraz czas, w jakim ma być usunię-
ty śnieg z jezdni po ustaniu opadów.
Na terenie naszej Gminy dopuszcza się zaleganie śniegu i
występowanie zasp na jezdniach do 8 godzin po ustaniu opa-
dów. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami za utrzymanie
przejezdności dróg odpowiadają ich Zarządcy.
Wykaz Zarządców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg
podajemy poniżej. Gmina odpowiedzialna jest za usuwanie
skutków zimy na drogach gminnych. Są to drogi przebiegają-
ce przez wszystkie wsie oraz droga betonowa do LSSE na
byłym lotnisku. Dlatego też w roku bieżącym Gmina zakupiła
samochód ciężarowy Star oraz pług do odśnieżania, które są
na stanie oczyszczalni ścieków. Sprzęt jest sprawdzony i przy-
gotowany do zimy. Jeden z pracowników zostanie oddelego-
wany do odśnieżania w/g opracowanego harmonogramu.
Ponieważ dysponujemy jedynie sprzętem do odśnieżania, nie
będziemy posypywać dróg piaskiem, jedynie w miejscach
szczególnie niebezpiecznych. Mamy w tym celu zgromadzo-
ny piasek z solą. Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu
odpowiedzialny jest za utrzymanie dróg powiatowych. Są to
drogi główne, łączące wszystkie wsie z ościennymi gminami
i powiatem. Do tych dróg zaliczamy n/w drogi:
1. Bolesławiec - Chocianów przez Krzyżową, Gromadkę,
Wierzbową, Pasternik
2. Krzyżowa -Różyniec- Osła
3. Gromadka- Osła
4. Modła - Nowa Kuźnia
5. Gromadka - Modła - Patoka
Apelujemy do kierowców, aby w należytym stanie utrzymy-
wali samochody, którymi jeżdżą, zakładali opony zimowe.
Ponadto wszyscy muszą sobie zdać sprawę z tego, że w na-
szej szerokości geograficznej jest zima i trzeba umieć jeździć
w warunkach zimowych. Wszyscy muszą się do tego przy-
gotować. Jeżeli do umiejętności kierowców dołoży się jesz-
cze prace drogowców, to zimowe warunki drogowe nie będą
takie straszne.
Wykaz Zarządców Dróg i telefonów alarmowych
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu dyżur całodo-
bowy tel. 7343252
2. Urząd Gminy Gromadka - w godzinach pracy Urzędu - tel.
7382452 lub 453, po godzinach pracy - tel. 7382417
                                                     Krystyna Lachowska
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Informacja
GOPS Gromadka

Gmina Gromadka jako jedyna w powiecie uczestniczy w
koordynacji rozdziału żywności w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD.
Pozostali mieszkańcy powiatu po odbiór żywności muszą
jeździć osobiście do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Bolesławcu. W listopadzie 2005 r. najubożsi mieszkańcy
gminy otrzymali kolejny przydział żywności. Pomoc otrzy-
mało 576 osób ze 139 rodzin. Ogółem wydano 3.456 l
mleka pełnotłustego w kartonach, 201,60 kg sera żółtego,
230,40 kg sera topionego, 518 kg ryżu.
Wszystkim, którzy służyli pomocą przy realizacji tego przed-
sięwzięcia, składam serdeczne podziękowania.

Dzień 21 listopada ustanowiony jest Dniem Pracownika So-
cjalnego, jest to święto pracowników pomocy społecznej.
W lipcu br minęło 15 lat od powstania w strukturach samo-
rządowych ośrodków pomocy społecznej.
Z tej podwójnej okazji Starostwo Powiatowe wraz z wój-
tami gmin z terenu powiatu zorganizowało 18 listopada 2005
r. uroczystą akademię dla pracowników pomocy społecz-
nej z terenu całego powiatu.
Uroczystość odbyła się w Starym Teatrze w Bolesławcu,
uczestniczyły w niej władze naszej gminy oraz pracownicy
ośrodka pomocy społecznej.

26 listopada 2005 r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Bolesławcu zorganizował zabawę integra-
cyjną dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu bole-
sławieckiego. Z terenu naszej gminy udział wzięło 10 dzieci.
Były ciekawe gry, zabawy, wróżby andrzejkowe. Dzieci
otrzymały ciepły posiłek, ciasto, napoje oraz paczki ze sło-
dyczami.
Najlepszym podziękowaniem za zorganizowanie zabawy był
uśmiech i radość na ustach dzieci biorących w niej udział.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2006 Roku kierownik oraz pracownicy ośrodka
pomocy życzą wszystkim mieszkańcom gminy: miłości, która
ważniejsza od wszystkich dóbr, zdrowia, które pozwala
przetrwać najgorsze, pracy, która pomaga żyć, uśmiechów
bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać.
                                                   Leokadia Krawiecka
                                                        Kierownik GOPS

Ścieżka zmysłów
"Ścieżka zmysłów" to część
projektu pn. "Ścieżki edukacyj-
ne wschodniej części Borów
Dolnośląskich". Jest to wyty-
czona trasa o długości 30 m i
szerokości l m, która została
wyłożona zróżnicowanym ma-
teriałem pochodzenia naturalne-
go, takim jak szyszki świerko-
we, szyszki sosnowe, igliwie,
kora oraz zrąbki. Materiał ten
został zabezpieczony przed roz-
sypaniem się na boki specjal-
nie do tego celu stworzoną ryn-
ną z sosnowych żerdzi. Rynna

rów Dolnośląskich. Lasy te są
idealnym miejscem do wypo-
czynku i regeneracji sił psy-
chofizycznych podczas spa-
cerów wśród otaczającej zie-
leni. W okolicy znajduje się
kilka stawów rybnych, które
dodają uroku relaksacyjnym
wędrówkom.
Przy wsi Borówki przebiega
południowa granica Prze-
mkowskiego Parku Krajobra-
zowego, a w niedalekiej odle-
głości znajduje się rez. "Tor-
fowisko Borówki".

ta jest podzielona na 5 odcin-
ków, na których znajdują się
wszystkie wyżej wymienione
materiały.
Przejście po niej będzie wy-
magało ściągnięcia obuwia, by
bosymi stopami odczuwać-
charakterystykę podłoża.
"Ścieżkę zmysłów" stworzyły
dzieci z Zespołu Szkół w Gro-
madce i Szkoły Podstawowej
w Wierzbowej przy koordyna-
cji Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Gromadce.
Położenie "Ścieżki zmysłów"
zachęca do dalszego kontaktu
z przyrodą. Znajduje się ona
w malowniczo położonej wsi
Borówki (gmina Gromadka),
która jest otoczona lasami Bo-

Projekt "Ścieżki edukacyjne
wschodniej części Borów Dol-
nośląskich" powstał dzięki
funduszom z programu pn.
"Szkoły dla Ekorozwoju - za-
dbajmy o wspólną przestrzeń"
Program "Szkoły dla Ekoro-
zwoju" jest międzynarodową
inicjatywą "Schools for Susta-
inable Development - Commu-
nity Action Program" realizo-
waną wspólnie przez Groun-
dwork UK, Fundację Partner-
stwo dla Środowiska, jej cze-
ską odpowiedniczkę - Nada-
ce Partnerstvi oraz firmę To-
yota na terenie Wielkiej Bryta-
nii, Republiki Czeskiej oraz
Polski (na Dolnym Śląsku).
                       Paweł Wilas
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Bezpieczne dziecko !

Na dziecko idące do szkoły
czyha na drodze wiele nie-
bezpieczeństw, zwłaszcza
gdy porusza się jezdnią lub
przez nią przechodzi. Kształ-
towanie u dzieci prawidło-
wych nawyków należy nie
tylko do zadań szkoły, ale
również jest to obowiązek
rodziców. Jest to praca żmud-
na, ale się opłaca, gdyż wy-
kształcone nawyki pozostają
do końca życia. Przestrzega-
nie przepisów ruchu drogo-
wego, to element nauki po-
szanowania prawa. Do zadań
rodziców należy rozmowa z
dzieckiem na temat właściwe-
go zachowania się na drodze
do szkoły i z powrotem. To
właśnie rodzice powinni
uświadamiać dzieciom, jakie
niebezpieczne sytuacje mogą
się wydarzyć na jezdni.
Dzieci szybko przejmują za-
chowania od dorosłych. Dla-
tego osoby, które przechodzą
na czerwonym świetle bądź
przebiegają przez jezdnię w
miejscach niedozwolonych,
robią wielką krzywdę małym
przechodniom. Najgorzej, je-
śli tak postępują rodzice na
oczach swoich dzieci. Wcze-
śniej czy później ich pociecha
zrobi to samo, narażając swo-
je życie i zdrowie na niebez-
pieczeństwo.
Zadaniem szkoły jest ciągłe
nie tylko uczenie, ale i przy-
pominanie przepisów "Prawa
o ruchu drogowym" dotyczą-
cych ruchu pieszych.
Przepisy dotyczące dziecka
na drodze znajdują się w
Art.43. Oto niektóre z nich:

1. Dziecko w wieku do 7 lat
może korzystać z drogi tylko
pod opieką osoby, która osią-
gnęła wiek co najmniej 10 lat.
Nie dotyczy to strefy za-
mieszkania.
2. Dziecko w wieku 15 lat,
poruszające się po drodze po
zmierzchu poza obszarem za-
budowanym, jest obowiąza-
ne używać elementów odbla-
skowych w sposób widocz-
ny dla innych uczestników
drogi.
3. Przepisy ust. l i 2 nie doty-
czą drogi przeznaczonej wy-
łącznie dla pieszych.

Jeżeli dziecko w wieku poni-
żej 7 lat znajduje się samo na
drodze, odpowiedzialność za
to ponoszą rodzice lub fak-
tyczny opiekun. Rozmawia-
jąc z dziećmi na temat korzy-
stania z drogi powinniśmy
uczulać je i przypominać im
o zmianach w pogodzie. W
czasie zmierzchu czy deszczu
widoczność znacznie spada,
należy uzmysłowić dziecku,
że staje się mniej widoczne
dla kierowców. Powinniśmy
zachęcać rodziców, aby ku-
powali dzieciom ubrania z ele-
mentami odblaskowymi.
Jednak najważniejsze zna-
czenie ma przestrzeganie za-
sad i obowiązujących przepi-
sów w ruchu drogowym.
Zasada ograniczonego zaufa-
nia przyda się dziecku na całe
życie. Musimy uczulić dziec-
ko, że zanim wykona jakikol-
wiek manewr na drodze,
musi upewnić się, czy jest
bezpieczne.

W czasie lekcji, na których
poruszamy temat bezpiecz-
nego poruszania się po dro-
dze, warto wciągnąć dzieci
do dyskusji. Same mogą opo-
wiedzieć, czy zawsze były
bezpieczne, czy ich opiekuno-
wie myśleli o ich bezpieczeń-
stwie, czy ktoś w ich otocze-
niu zachowywał się nieodpo-
wiedzialnie. Takie opowieści,
dyskusje na długo zapadają w
pamięci, a zwłaszcza pobu-
dzają wyobraźnię.
W szkołach, do których cho-
dzą dzieci z terenów wiej-
skich, powinniśmy poruszyć
problem wypadków z udzia-
łem ciągników i maszyn rol-
niczych. Wypadki te powstają
na skutek przewozu pasaże-
rów w nieprzystosowanej do
tego kabinie ciągnika rolni-
czego lub w przyczepie. Trze-
ba uczyć dzieci zachowywać
szczególną ostrożność, gdy
ciągnik lub inna maszyna rol-
nicza jest w ruchu, nie tylko
na drodze, ale także w polu
czy na podwórku. Dziecko
musi wiedzieć, że nie wolno
mu obsługiwać żadnego urzą-
dzenia rolniczego. Powinno
zdawać sobie sprawę, jakie
będą skutki takiego zachowa-
nia. Rodzicom natomiast po-
winniśmy uświadomić, jakie
konsekwencje ponoszą, gdy
nie zadbają o bezpieczeństwo
dzieci?
Bezpieczeństwo dzieci zale-
ży od nas wszystkich: rodzi-
ców, wychowawców i opie-
kunów.
                        Zofia Żak
                      n-l SP Osła

Aby uniknąć
tragedii

W miejscowości Krzyżowa
przy posesji nr. 56, bezpo-
średnio przy jezdni, znajdu-
je się głęboki kanał betono-
wy. Stwarza zagrożenie dla
dzieci i młodzieży idącej do
i ze szkoły. Tą trasą jeżdżą
samochody ciężarowe. Sam
widziałem, jak podmuch
przejeżdżającego samocho-
du ciężarowego przewrócił
ucznia klasy pierwszej. Cu-
dem uniknął najgorszego!
Czy decydenci i przedstawi-
ciele naszej wsi nie widzą
tego problemu? Oczekuję
szybkich działań zabezpie-
czających, tym bardziej w
okresie jesienno-zimowym,
gdy są trudne warunki, rano
jest ciemno, a młodzież idzie
do szkoły.
         Michał Piskorowski

Uczta
dla ducha...

W niedzielę 11 grudnia  w
Sali Widowiskowej GOKiS
gościliśmy 56 wykonawców
piosenki religijnej z  okolicz-
nych szkół. Był to już VI
Przegląd Piosenki Religijnej
w Gromadce. Była to praw-
dziwa  przedświąteczna
uczta dla ducha . Szerzej o
przebiegu imprezy , zwy-
cięzcach oraz gościach w
następnym numerze gazetki.



Rolniku - przypominamy
Rolnicy, którzy w przyszłym
roku chcą występować o do-
płaty bezpośrednie, muszą do
końca roku zgłosić zmiany
użytkowania gruntów rol-
nych, jeżeli takie miały miej-
sce. Nadmieniam, iż w naszej
gminie korzystamy z ONW i
nie możemy wyłączyć z do-
płat żadnego z pól, ponieważ
na 5 lat podpisaliśmy struk-
turę użytków rolnych. Brak
zgodności ewidencji gruntów
ze stanem faktycznym może
skutkować pozbawieniem
nas rolników dopłat lub nawet
koniecznością zwrotu dopłat
z tytułu ONW. Krótko mó-
wiąc - jeżeli przeoraliśmy
łąkę, a na mapkach wciąż ją
mamy, to musimy przekwali-
fikować ją na grunt orny.
Przekwalifikowanie wiąże się
z dużymi kosztami tj. klasyfi-
kacja pojedynczej działki do
1 ha to około 1000 zł, a każdy
następny rozpoczęty ha to
około 250 zł. W związku z tym
Dolnośląska Izba Rolnicza
podjęła się mediacji z Dolno-

śląskim Biurem Geodezji i
Terenów Rolnych oraz Mar-
szałkiem Województwa w
celu zmniejszenia kosztów
tego zadania. W konsekwen-
cji tych działań doprowadziła
do znacznego obniżenia w
przypadku złożenia przez rol-
ników grupowych wniosków
np. z terenu obrębu (z reguły
jest to jedna wieś). W przy-
padku grupowego złożenia
wniosku wyżej wymienioną
kwotę płaciłoby na spółkę np.
5 rolników z danej wsi.
Informacja została przekaza-
na sołtysom, a bliższe infor-
macje można uzyskać w Biu-
rze Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Bolesławcu tel.
075/ 732 69 17 a także w Dol-
nośląskim Biurze Geodezji i
Terenów Rolnych Oddziale w
Legnicy ul. Fryderyka Skarb-
ka 10 tel. 076/862 80 07.
               Mariusz Salawa
                 Radny Gminy
                   Delegat Biura
            Powiatowego DIR
                  w Bolesławcu

Święto Niepodległości

10 listopada 2005 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji
obchodów Dnia Niepodległości. Głównym tematem uroczy-
stości był montaż poetycko-muzyczny "Droga do wolności".
Akademię przygotowała klasa IIc z wychowawcą Ryszar-
dem Kawką przy współpracy Krzysztofa Maliny. Motywem
przewodnim części artystycznej była rozmowa żołnierzy o
losach Polaków od utraty niepodległości do 11.11.1918 r. W
rolę żołnierzy wcielili się chłopcy z klasy lIc. Wystąpił rów-
nież chór szkolny "Ditonus", do którego dołączyli chłopcy z
klas III, śpiewając piosenki wojskowe: "Piechota", "Marsz I
Brygady", "Przybyli Ułani", "Pierwsza Kadrowa". Na uwagę
zasługiwała ciekawa scenografia (polana, ognisko). Na za-
kończenie uczennica Małgorzata Stasiak z klasy IIIb wyko-
nała utwór "Żeby Polska", gorąco oklaskiwany przez uczest-
ników akademii. Echa tej piosenki rozbrzmiewały jeszcze długo
po apelu, co świadczy, że poruszyła ona serca uczniów.
                                               W. Pieniążek, J. Łowicka

Stypendia dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje od początku
bieżącego roku. Mogą z niej korzystać uczniowie wszyst-
kich szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla
dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia. Pomoc materialna przysłu-
guje również studentom publicznych i niepublicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecz-
nych. Pomoc udzielana jest dla uczniów i studentów
pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty 316 zł. Warunkiem uzyska-
nia tej pomocy jest złożenie wniosku wraz z udokumento-
wanymi dochodami w rodzinie w terminie do 15 września
każdego roku dla uczniów oraz do 15 października dla
studentów do Urzędu Gminy w Gromadce. Wniosek
może złożyć pełnoletni uczeń lub w przypadku uczniów
niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun.
Oprócz stypendiów uczeń, student może skorzystać z
zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom,
studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zda-
rzeniami losowymi kwalifikującymi do otrzymania zasiłku
szkolnego są: pożar, powódź, śmierć rodzica lub opieku-
na lub inna szczególna okoliczność. Jednorazowa pomoc
w formie zasiłku nie może przekroczyć kwoty 280 zł.
Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz
kosztów związanych z dojazdami do szkoły. Gmina
otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości
48.221 zł w miesiącu kwietniu. Środki te zostały podzie-
lone na stypendia - kwota 45.811 zł oraz na zasiłki -
2.410 zł. W listopadzie gmina dostała dodatkowo kwotę
20.851 zł na stypendia. Środki te muszą zostać wykorzy-
stane do końca roku budżetowego. W przypadku niewy-
korzystania tych środków gmina będzie musiała je zwró-
cić do budżetu państwa. W poprzednim roku szkolnym
wpłynęło do gminy 350 wniosków, w roku 2005/2006
wpłynęło do gminy 251 wniosków. Na stypendia wszyst-
kie środki zostały rozdysponowane. Na zasiłki pozostała
jeszcze do wykorzystania kwota 1850 zł.

                                                           H. Białoskórska
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Czy nasze dzieci są głodne?

Jednym z dominujących tematów posie-
dzeń Rady Gminy Gromadka w ostat-
nich tygodniach był sposób dożywiania
dzieci w szkołach na terenie Gminy oraz
środki przeznaczane na ten cel, pocho-
dzące zarówno z kasy gminnej jak i z
budżetu państwa. Meritum omawiane-
go problemu był wybór pomiędzy do-
tychczasowym sposobem dożywiania,
polegającym na dostarczaniu do szkół
suchego prowiantu (bułka, kanapka)
uzupełnianego jogurtem, bądź też zmia-
na obecnego stanu rzeczy i zaoferowa-
nie dzieciom gorących posiłków dowo-
żonych do szkół.
Na chwilę obecną dożywianych w szko-
łach jest 216 dzieci z terenu całej Gmi-
ny. Dzieci, zależnie od szkoły, do której
uczęszczają, otrzymują słodką bułkę
bądź też kanapkę oraz jogurt. Wyjątkiem
do niedawna był Zespół Szkól w Gro-
madce, gdzie dzieci mogły skorzystać z
ciepłego posiłku przygotowywanego i
dowożonego z Gospodarstwa Pomoc-
niczego w Piotrowicach. I tutaj jednak
zdecydowano, że problem rozwiązuje
suchy prowiant. Z informacji przekaza-
nych przez Dyrektorów poszczególnych
Szkól wynikałoby, że podstawowym pro-
blemem stojącym na przeszkodzie zmia-
nie sposobu dożywiania na posiłki cie-
płe jest deklarowany przez uczniów i
rodziców... brak takiej potrzeby. Szacun-
kowo z obiadu w szkole chciałoby ko-
rzystać poniżej 20 procent uczniów da-
nej szkoły. Z prawdziwością i rzetelno-
ścią przedstawionych danych trudno mi
dyskutować i takiej polemiki na pewno
nie chciałbym podejmować - pod roz-
wagę poddaję jedynie fakt, iż taka ilość
dzieci, którym zależałoby na ciepłym
posiłku, jest często nawet poniżej liczby
dzieci pochodzących z rodzin objętych
na danym terenie różnymi formami opie-
ki społecznej. Jednym z podnoszonym
argumentów przeciwko zmianie sposo-
bu dożywiania był brak zaplecza do
wydawania i spożywania posiłków na
terenie Szkół. Stosunkowo najlepsza

sytuacja jest w Zespole Szkół w Gro-
madce, większego problemu z zaple-
czem nie widziałaby również Dyrektor
Szkoły w Osłej, pozostali Dyrektorzy wi-
dzieli więcej problemów logistyczne-
higienicznych, jednak w żadnym przy-
padku Radni nie usłyszeli opinii, iż wy-
dawanie ciepłych posiłków byłoby nie-
możliwe do zorganizowania. Te opinie
należałoby jeszcze uzupełnić informacją
przekazana przez Kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, iż na
zorganizowanie każdego z punktów
wydawania ciepłych posiłków można by
pozyskać około l 0 tysięcy złotych
Kolejnym z poruszonych problemów
była konieczność ewentualnej zmiany
sposobu organizacji zajęć w szkołach,
tak by umożliwić dzieciom spokojne zje-
dzenie obiadu bez obawy spóźnienia na
kolejną lekcję. Tego typu zmiany pozo-
stają jednak w gestii Dyrektorów Szkół,
wspólnie uznano więc, iż to nie powin-
no stanąć na przeszkodzie wydawania
posiłków. W wyniku dyskusji przepro-
wadzonej w gronie Wójta Gminy, Rad-
nych, Kierownika GOPS-u oraz Dyrek-
torów Szkół, po wysłuchaniu opinii
wszystkich stron, znakomita większość
zaproszonych osób optowała za pozo-
staniem przy dotychczasowym sposo-
bie dożywania. Uznano iż ani skala, ani
pilność problemu nie skłania do zmiany
dotychczasowego sposobu oceny przed-
miotowej kwestii. Odpowiadając na py-
tanie postawione w tytule uznano, iż na
terenie Naszej Gminy nie ma głodnych
dzieci, a dotychczasowy sposób rozwią-
zania problemu jest ze wszech miar za-
dowalający.
Jako inicjator dyskusji i wnioskodawca
zmiany sposobu dożywiania dzieci w
szkołach nie uważam tematu za za-
mknięty. Wszystkim Państwu pozosta-
wiam ocenę dotychczasowego sposo-
bu rozwiązania problemu oraz skalę po-
trzeb w zakresie pomocy w dożywianiu
dzieci
                        Tomasz Matyjewicz

D z i eń  S e n i o r a
w  K r z y żo w e j

21 listopada br. w świetlicy wiejskiej w
Krzyżowej odbył się Dzień Seniora zor-
ganizowany przez samorząd wsi, KGW
jak również panie, które pomogły przy
pieczeniu ciast. Pomocy udzielił też
GOKiS w Gromadce.

Zaproszonymi gośćmi byli seniorzy wsi,
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy, kierownik GOZ, ks. Mirosław
Śnieżko.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świę-
ta w intencji seniorów, natomiast spo-
tkanie stało się okazją do podziękowa-
nia naszemu seniorowi, byłemu sołtyso-
wi Józefowi Zawadzie za 30 lat pracy
w samorządzie i zaangażowanie dla nas
wszystkich.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
rozrywkę i występ artystyczny Zespołu
Pieśni i Tańca JUTRZENKA z Bole-
sławca, na czele z jego kierownikiem,
panem Albinem Kuleszą. Artyści zapre-
zentowali pieśni i tańce ludowe z Polski
i byłej Jugosławii. Wszystkich podjęli-
śmy serdecznie kawą, herbatą i ciastem,
a w przyjemnej atmosferze czas szyb-
ko mijał na wspomnieniach i śpiewach.
Szkoda jedynie, że mimo serdecznych
zaproszeń ze strony księdza proboszcza,
przekazywanych w imieniu samorządu
wsi, na to spotkanie przybyła tak mała
ilość mieszkańców.
Wiele zdrowia życzymy tym z seniorów
naszej wsi, którzy z powodu choroby nie
mogli zaszczycić nas swoją obecnością.
Liczymy, że pojawią się za rok, podob-
nie jak ci, którym z różnych przyczyn
nie udało się przyjść tym razem.
                                 Organizatorzy
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Strażackie obozy...

... w Niemczech
W lipcu 2005 młodzież stra-
żacka z powiatu BAUT-
ZEN-NIEMCY zaprosiła na
obóz młodzież z powiatu Bo-
lesławiec. Z naszej gminy w
tym obozie uczestniczyło pię-
cioro dzieci z OSP Gromad-
ka, Krzyżowa, Różyniec,
Wierzbowa. Na miejscu było
bardzo dużo atrakcji. Nawią-
zano kontakty z młodzieżą
niemiecką. Pragnę podzięko-
wać Wójtowi Gminy, który
opłacił dojazd i ubezpieczenie
dzieciom z Naszej Gminy.

... i w Polsce
W sierpniu 2005 w miejsco-
wości Falklandy k/Trzebienia.
Zarząd Powiatowy Ochotni-
czych Straży Pożarnych z
Bolesławca i Bautzen zorga-
nizował obóz dla dzieci Stra-
żackich z Powiatu Bolesła-
wiec i Bautzen. Z Naszej
Gminy uczestniczyło 10 osób,
z każdej OSP po dwie. Ufun-
dowano dla młodzieży pa-
miątki - koszulki, czapki z logo
obozu, była wycieczka do
Sztolni w Kowarach, Zamek
Książ i inne atrakcje. Na ten
obóz pozyskano środki z Unii
Europejskiej, a nasze dzieci
wpłaciły za 5 dni pobytu sym-
boliczne l0 zł.

Zawody
w Krzyżowej
W dniu 15.08.2005. na tere-
nie Gminy Gromadka odbyły
się zawody Sportowo Pożar-
nicze w miejscowości Krzy-
żowa. W tych zawodach
uczestniczyły wszystkiej jed-
nostki OSP. Pierwsze miejsce
zdobyło OSP Nowa Kuźnia, a
drugie OSP Gromadka. Zawo-
dy stały na wysokim poziomie
- dwie jednostki zakwalifiko-
wały się na zawody Sporto-
wo Pożarnicze Powiatu Bole-
sławieckiego. W zawodach

powiatowych nasza jednostka
Nowa Kuźnia zajęła drugie miej-
sce. Zawody obserwował
Wójt Gminy Tadeusz Gąsio-
rowski, Przewodniczący Rady
Gminy Adam Kozioł. Aby dru-
żynę z OSP Nowa Kuźnia wy-
różnić, Komendant Gminny
Stanisław Kozioł wystąpił do
Wójta Gminy o zakup sprzętu
w postaci rozdzielacza, węży
W-52 i prądownicy . W paź-
dziernik ten sprzęt został prze-
kazany jednostce OSP. Na uro-
czystym przekazaniu był Wójt
Gminy Tadeusz Gąsiorowski,
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Kozioł oraz Komendant
OSP Gminy Gromadka Stani-
sław Kozioł.
                Stanisław Kozioł

Rozdano " Jesień  "

W dniu 18 listopada b.r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród
Regionalnego Konkursu Plastycznego pt " Cztery Pory Roku
" część III " Jesień ". W konkursie wzięło udział 300 uczest-
ników z 26 placówek. Konkurs cieszy się dużą popularnością
a uczestnicy i opiekunowie uczniów chwalą Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu za dobry pomysł i inicjatywę. Rozdano
46 nagród i dyplomów. Nasi laureaci to:
Marcel Dul lat 7 - II miejsce
Złotorowicz Olga lat 6 - III m-ce
Kinaj Aleksander lat 9 - III m -ce
Kopeć Patryk lat 11 - wyróżnienie
Hołowiak Dominika - Zespół Szkół w Gromadce - II m-ce
Deberna Ewa - Zespół Szkół w Gromadce - III m -ce
Mrozik Małgorzata - Zespół Szkół w Gromadce - III m-ce
 Wszystkim  laureatom serdecznie gratulujemy.
                                                           Barbara Deberna

Opłatek dla seniora

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu
opłatkowym w dniu 21 stycznia  2006 r. ( sobota ) o godz.
15.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Gromadce.
W programie: dzielenie się opłatkiem,  poczęstunek, zaba-
wa taneczna
Zapisy i składkę 10 zł od osoby na poczęstunek przyjmują
do dnia 15 stycznia 2006 r. członkowie Zarządu Koła nr 4
w Gromadce Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i
Inwalidów: Anna Burdzy,  Stefania Gąsiorowska, Julia
Szymkiewicz,  Paweł Rudzik
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KRONIKA
PAŹDZIERNIKOWYCH

WYDARZEŃ.
Czyli o czym wspominać będzie

młodzież Gimnazjum w Gromadce

Otrzęsiny
Gimnazjum w Gromadce to
nie tylko miejsce zdobywania
wiedzy, lecz również placów-
ka kulturalna, w której orga-
nizowane są różne uroczysto-
ści i imprezy z okazji ważnych
świąt i wydarzeń.

Na początku października b.r.
odbył się w Ośrodku Wodno
- Wypoczynkowym Falklan-
dy w Trzebieniu dwudniowy
biwak dla uczniów klas I i II
w celu integracji młodzieży
rozpoczynającej naukę w
gimnazjum. Spotkanie to
przygotowały panie: Janina
Łowicka, Wioletta Pieniążek
i Renata Wójcik. Pod ich
opieką odbyły się tam
"OTRZĘSINY" pierwsza-
ków. Uczniowie klasy II przy-
gotowali różne zadania dla
swych młodszych kolegów,
m. in. układanie wizerunku
kota z darów jesieni, bieg na
orientację, chodzenie boso po
szyszkach, musztra, malowa-
nie pierwszaków. Wieczorem
odbyła się dyskoteka. W dru-
gim dniu były rozgrywki spor-
towe i wspólne ognisko. Bi-
wak pozostanie na pewno
miłym wspomnieniem z poby-
tu w nowej szkole.
Te wyjazdowe zmagania
były jednak pierwszym eta-
pem na drodze do przyjęcia
uczniów kl. I w poczet gim-
nazjalistów.

03. 10. 20005 r. uczniowie kl.
III d pod kierunkiem pani
Bożeny Boguckiej przygoto-
wali uroczystość Pasowania
na Gimnazjalistę. Wydarze-
nie to było następnym etapem
zmagań PIERWSZAKÓW .
Musieli oni wykazać swe
zdolności intelektualne, wo-
kalne i sprawnościowe.
Przygotowany program arty-
styczny wprowadził wszyst-
kich w atmosferę  wesołej
zabawy. Uwieńczeniem wie-
lu zmagań był uroczysty mo-
ment pasowania, którego do-
konał dyrektor szkoły pan
Robert Furman. Uroczystość
uwieczniona została na pa-
miątkowej fotografii. Gimna-

zjaliści klas I zaprezentowali
się w tradycyjnych czapkach.

Dzień Edukacji
Narodowej
14. 10.2005 r. w Dniu Edu-
kacji Narodowej odbył się
uroczysty apel przygotowany
przez uczniów kl. III c pod
kierunkiem pani Magdaleny
Maliny. Młodzież przygoto-
wała montaż poetycko- mu-
zyczny poświęcony trudnej i
pięknej pracy nauczyciela.
Trzy tygodnie przed uroczy-
stością uczniowie przepro-
wadzili wśród pedagogów
podchwytliwą ankietę na te-
mat ich marzeń. W Dniu
Nauczyciela marzenia te były
spełniane w sposób humory-
styczny. Obdarowani otrzy-
mali symboliczne przedmioty,
które mogą pomóc w reali-
zacji tych marzeń. Na zakoń-
czenie odbyło się spotkanie
towarzyskie grona pedago-
gicznego z dyrekcją szkoły.

Dzień Papieski
16. 10. 2005 r. odbył się w
Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Gromadce V Dzień

Papieski pod hasłem "To, co
we mnie niezniszczalne, trwa
- Jan Paweł II". Organizato-
rami tej uroczystości byli: pani
Maria Prokopczak, pan Ry-
szard Kawka i pani Józefa
Stępniak. Uczniowie Zespo-
łu Szkół w Gromadce zapre-
zentowali montaż słowno-
muzyczny przybliżający po-
stać papieża - Polaka i jego
niezniszczalne dzieło "odno-
wy oblicza ziemi". Modlitwa
o szybką beatyfikację Jana
Pawła II i wspólny różaniec
to wyraz hołdu nauczycieli i
młodzieży największemu au-
torytetowi XX w.
Dzień Papieski uświadomił
młodzieży, jakie ponadczaso-
we wartości powinny kształ-
tować ich dalsze życie: Papież
"Wołał o sumienność, prosił o
uczciwość, wzywał o rozsą-
dek i o sprawiedliwość...".
Żałujemy tylko, że tak niewiele
osób zechciało wspólnie z nami
wspominać naszego rodaka.
              Janina Łowicka
         i Wioletta Pieniążek
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Piłkarski bilans

W listopadzie 2003 r. w
gminie Gromadka powstało
Stowarzyszenie Gminnego
Klubu Sportowego w Gro-
madce (GKS Gromadka). Z
członków Stowarzyszenia
powołano Zarząd, w skład
którego wchodzą: Prezes -
Dariusz Pawliszczy, Z-ca
Prezesa - Piotr Członka,
Skarbnik - Marian Słoński,
Sekretarz - Dariusz Sasiela.
Celem Stowarzyszenia jest
krzewienie piłki nożnej w
gminie oraz poszerzanie
działalności o inne dyscypli-
ny sportowe. W rundzie je-
siennej sezonu 2005/2006
zawodnicy klubu GKS Gro-
madka uzyskali następujące
wyniki. Seniorzy strzelili 40
bramek, stracili ich 18, co
dało 28 punktów i pozwoli-
ło zająć 4 miejsce w grupie.
Juniorzy strzelili 33 bramki,
stracili 6. Dało im to 24
punkty i 2 miejsce w grupie.
Zarząd GKS Gromadka
składa w imieniu całego Sto-
warzyszenia gorące podzię-
kowania wszystkim zawod-
nikom za wysiłek włożony w
osiągnięcie powyższych re-
zultatów. Dziękujemy też
darczyńcom, bez pomocy
których nie byłoby możliwe
uzyskanie takich wyników.
Dziękujemy: Tadeuszowi
Gąsiorowskiemu, Henryko-
wi Wilkielowi, Dariuszowi
Pawliszczemu, Janowi
Skrzypkowi, Adamowi
Skrzypkowi, Kazimierzowi
Gortychowi oraz firmie
"Młynpol" Krzyżowa.
               Dariusz Sasiela

Sportowcy na medal

05.10.2005r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w Bole-
sławcu na dystansie 10 x 1200m. dla chłopców szkół gimna-
zjalnych. Nasza reprezentacja okazała się najlepsza w rywali-
zacji powiatowej i zajęła I miejsce, zdobywając złoty medal.
Chłopcy biegli w składzie: Przemysław Fila, Przemysław Słoń-
ski, Tomasz Król, Łukasz Posiewała, Radosław Nizioł, Krzysz-
tof i Grzegorz Lewandowscy, Piotr Wróbel, Mateusz Zapała,
Mateusz Janik, Kamil Rudzik. Chłopcy reprezentowali powiat
bolesławiecki na zawodach wojewódzkich, które odbyły się
12.10.2005 r. w Olszynie Lubańskiej i tam także nie zawiedli.
W Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych bra-
ło udział 27 reprezentacji powiatów z całego Dolnego Śląska.
Nasza reprezentacja chłopców po zaciętej walce, zajęła za-
szczytne 5 miejsce w województwie, które można uznać za
ogromny sukces, ponieważ trasa biegu była wytyczona po
górach, gdzie różnica wzniesień przekraczała 25 m. Nasza
reprezentacja występowała w identycznym składzie jak na
zawodach powiatowych.
W związku z sukcesem naszych gimnazjalistów dyrekcja i
Rada Pedagogiczna Gimnazjum składa podziękowania
wszystkim naszym reprezentantom, a w szczególności ich
rodzicom za wspaniałych synów.
                              Opiekun sportowy Krzysztof Malina

Brąz dla Tomka!

22-25.09 2005r. odbyły się w Kielcach Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w lekkiej atletyce, tzw Mały Memoriał Janusza
Kusocińskiego, w którym startował nasz uczeń Tomasz Król,
zdobywając dla naszego Gimnazjum pierwszy medal Mi-
strzostw Polski -brązowy w biegu na 300m przez płotki! - i
ustanawiając nowy rekord województwa młodzików do lat
15 wynikiem 39,93s.
Gratulujemy pierwszego ogromnego sukcesu sportowego i
życzymy Tomkowi dalszych rekordowych rezultatów i wy-
stępów na olimpiadzie w Londynie (2012 rok)
Obecnie Tomek Król otrzymał nominację do reprezentacji
województwa dolnośląskiego w lekkiej atletyce.
Sukcesów pogratulował Tomkowi Wójt Gminy i obiecał za-
kupić mu buty biegowe tzw. "kolce". Przydałby się także dres
sportowy...
Tomek Król po ukończeniu gimnazjum w Gromadce zostanie
przyjęty do SMS we Wrocławiu (Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego), gdzie będzie kontynuował naukę i treningi sportowe.
Życzymy powodzenia !!!
                               Opiekun sportowy Krzysztof Malina

I miejsce
dla Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu
w Gromadce

Programu
Szkoły dla Ekorozwoju

na Dolnym Ślasku

Za tworzenie aktywnego śro-
dowiska wychowawczego
dla młodzieży przez:
wdrażanie modelowych in-
westycji ekologicznych po-
dejmowanie praktycznych
działań, które pobudzają i sku-
piają aktywność społeczną
mieszkańców wdrażanie au-
torskich programów naucza-
nia odzwierciedlających reali-
zowane inicjatywy lokalne i
związane z nimi zasady
Zrównoważonego Rozwoju i
w efekcie budowanie w re-
gionie roli szkoły jako Lokal-
nego Centrum Aktywności
Ekologicznej w roku 2005.

GOKiS
najlepszy!

Dyrektor  Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu składa
podziękowania panu Pawło-
wi Wilasowi, który dzięki pro-
jektowi  " Ścieżki edukacyj-
ne wschodniej części Borów
Dolnośląskich " składanemu
jako wniosek o dotacje do
Fundacji Partnerstwo dla Śro-
dowiska  przyczynił się do
uzyskania dotacji w wysoko-
ści 2450 zł na ścieżkę eduka-
cyjną w Borówkach oraz
komputera dla GOKiS.
Bardzo serdecznie dziękuje-
my  panu wójtowi Tadeuszo-
wi Gąsiorowskiemu oraz pra-
cownikom Urzędu Gminy za
życzliwą pomoc potrzebną w
wykonaniu ścieżki.
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JAK SIĘ MARTWIĆ ?
"NOCĄ GDY W WYOBRAŹNI JAKIŚ

LĘK POWSTAJE,  JAKŻE ŁATWO KRZAK
ZWYKŁY NIEDŹWIEDZIA UDAJE".

W. Shakespear

W życiu naszym coraz
częściej towarzyszą nam ja-
kieś lęki. Związane są one z
różnymi sprawami i sytuacja-
mi. Bez względu na wiek,
pozycję, płeć martwimy się o
coś. Jest to naturalne  i wręcz
nieuniknione. Niepokoić może
jednak sytuacja, w której
martwienie się stało się nało-
giem  i obsesją. Wieczne
umartwianie się i utyskiwa-
nie staje się wtedy sposobem
na życie do tego stopnia, że
może to przyczyniać się do
powstawania wielu chorób.

Ogólnie przyjęło się, że
to kobiety są specjalistkami  w
martwieniu się. Wynika to za-
pewne z faktu, że częściej o
tym mówią. Jednak to mężczyź-
ni biją rekordy.  Ludzie w chwi-
li wystąpienia jakiegoś zdarze-
nia zamiast podjąć działanie za-
pobiegające tym niepomyślnym
faktom,  wyobrażają sobie prze-
rażające i nieprawdopodobne
wręcz sytuacje, tworząc w wy-
obraźni katastrofę. Taki czło-
wiek bez przerwy wszystko
analizuje, a nawet dąży do ab-
solutnej perfekcji we własnym
działaniu, a  stawiając sobie po-
przeczkę bardzo wysoko, wie-
le uwagi poświęca drobnym
niedociągnięciom. Ma trudno-
ści z rozpoczęciem czegoś no-
wego, ponieważ obawia się nie-
powodzenia. Ludzie ci mówią
sprzecznie z obrazem rzeczy-
wistości, tworzą uogólnienia,
ujmując przy tym zjawiska nie-
elastycznie i jednostronnie. Dla-
tego zdarza im się bezkrytycz-
nie zgadzać na irracjonalne kon-
cepcje innych. Nawyki te moż-
na i należy zmieniać...

Bywają w życiu pro-
blemy tak trudne i złożone, że
nie zawsze możemy je roz-
wiązać, gdyż nie wszystko od
nas zależy. Jednak powinni-
śmy nauczyć się martwić
bardziej inteligentnie niż do tej
pory to czyniliśmy. Jest wie-
le metod i ćwiczeń pomoc-

nych w nabyciu tej umiejęt-
ności. Oto najprostsze:
1) GŁĘBOKIE ODDY-
CHANIE
Kiedy czujemy niepokój, za-
cznijmy głęboko oddychać.
Oddech powinien być powol-
ny, miarowy, spokojny i głę-
boki. Wdychać powietrze
przez 4 sekundy i wypusz-
czać w ciągu następnych
4 sekund. Powinno to trwać
ok.10 min.
2) SPACER
 Znakomicie rozładowuje na-
pięcie psychiczne. Idąc na spa-
cer kierujmy wzrok jak najda-
lej - wyprostowanie tułowia i
podniesienie głowy pogłębia
oddech. Słuchajmy dźwięków,
analizujmy zapachy, czujmy
ziemię pod stopami.
3) ŚMIECH I UŚMIECH
Uśmiechy podobnie jak gło-
śny śmiech uwalniają wielkie
ilości nagromadzonych emo-
cji, pozwalają odzyskać rów-
nowagę i co najważniejsze:
rozpraszają zmartwienia.
Radosny uśmiech łączy ze
sobą ludzi. Śmiech afirmuje
miłość, a miłość wzmaga
śmiech. Uśmiech likwiduje
różnice między ludźmi.
4) CIEPŁA KĄPIEL
Ma w sobie coś kojącego.
Rozluźnia mięśnie i odpręża, co
powoduje, że siedząc w wan-
nie oddalamy się od trosk i
zmartwień. Wskazane jest pod-
czas kąpieli włączenie spokoj-
nej muzyki o powolnym rytmie.
5) JEDZENIE SŁODYCZY
Pokarmy zawierające cukier
oprócz miłego smaku  bioche-
micznie działają kojąco na

mózg, obniżając przy tym po-
ziom wewnętrznego niepoko-
ju. Cukier odpowiada za se-
rotoninę, nazywaną neuro-
transmiterem dobrego samo-
poczucia. U ludzi starszych
zauważyć można skłonność
do niezadowolenia. Jedną z
przyczyn jest niski poziom
seratoniny. U ludzi młodych
niemądrze się odchudzają-
cych lub słabo się odżywia-
jących zauważa się podobne
objawy.
6) UNIKANIE PICIA DU-
ŻEJ ILOŚCI KAWY
Kofeina silnie pobudza, dla-
tego podnosi poziom niepoko-
ju. W pewnych przypadkach
może doprowadzić do ata-
ków paniki.
7) UKOŁYSANIE SIEBIE
Kołysanie jest dobre nie tylko
dla dzieci. Ma potężny uspo-
kojający wpływ i na dorosłych.
Podobne działanie ma pod-
skakiwanie na skakance,
wchodzenie na stopień i scho-
dzenie z niego. Najlepsze na-
rzędzie to fotel na biegunach.
Sprawdza się również zapo-
mniane szydełkowanie czy
robienie na drutach.
Sumując zachęcam - zatrzy-
majmy się na chwilę, pomyśl-
my, przestańmy w końcu da-
remnie się martwić, a zoba-
czymy, jak wiele zmieni się w
naszym życiu. Ile będzie w
nas energii do życia.
Opracowała w oparciu o po-
rady kącika psychologiczne-
go  Adama Krawczyka

                Ewa Potyszka

Nie dajmy się
zastraszyć !

Przed kilku laty karierę zrobi-
ła choroba " szalonych krów".
Wielka akcja medialna podzia-
łała na wyobraźnię wielu ludzi.
Spadło spożycie mięsa woło-
wego, wybito ogromne stada
bydła. Potem okazało się, że
było to na wyrost, a choroba
zagraża jednostkom predyspo-
nowanym genetycznie.
Obecnie media usiłują nas stra-
szyć kolejną chorobą - ptasią
grypą. Jest to choroba znana
od stu lat, a jej wirusa wyizo-
lowano przed pięćdziesięciu
laty. Wiadomo, że na przeło-
mie lata i jesieni odbywają się
wędrówki ptaków wodnych,
które są naturalnym rezerwu-
arem "groźnych" wirusów
(same nie chorują, ale mogą
zarażać ptactwo hodowlane, a
to może być źródłem zakaże-
nia dla człowieka). Niebez-
pieczne są wielkie fermy dro-
biu, na których wirus ptasiej
grypy może się przekształcić
w formę zjadliwą dla człowie-
ka. Wirusy ptasiej grypy giną
w temp. 60° - 70°C (gotowa-
nie). Niszczą je także rutyno-
we środki dezynfekcyjne.
Nie ma dostatecznych dowo-
dów, że leki p/wirusowe są
skuteczne. Również skutecz-
nych szczepionek jak na razie
nie wyprodukowano i jest to
trudne zadanie. Nie udowod-
niono również, że szczepion-
ka przeciw "zwykłej grypie"
pomoże w zwalczaniu "pta-
siej". Tak więc zyskały tylko
firmy farmaceutyczne produ-
kujące tę szczepionkę, a dla
grupy ludzi, którzy powinni
być co roku szczepieni (oso-
by starsze i z przewlekłymi
chorobami układu krążenia i
oddechowego oraz z cukrzy-
cą) zabrakło jej. Zachorowa-
nie na grypę u tych osób gro-
zi licznymi powikłaniami i
wzrostem potrzeby leczenia
szpitalnego. Dlatego corocznie
powtarzane szczepienie p/gry-
pie u tych osób nie tylko chro-
ni je przed infekcją, ale pobu-
dza układ obronny organizmu
do skuteczniejszego działania.

Barbara Andrzejewska-Kozik
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Andrzejki w GOKiS

Andrzejki to tradycyjny wie-
czór wróżb i czarów. Ci, któ-
rzy chcieli poznać swą przy-
szłość, mogli ją sobie wywró-
żyć w sali GOKiS w Gromad-
ce. Tajemnicza wróżka lała
wosk i odczytywała z cieni
wróżbę. Poza tym były też
różne tajemnicze wróżby, ta-
kie jak wróżba z butelką, an-

drzejkowe puzzle, wróżby z
kostką do gry, z zapałkami i
kartami, zaczarowane pudeł-
ko, czyli kim będę w przyszło-
ści, wróżby z sercami i buta-
mi.
Andrzejki 2005 były tajemni-
cze i czarodziejskie. Imprezę
poprowadziła Barbara De-
berna - instruktor GOKiS.

Bawiliśmy się doskonale...
Stało się już tradycją organi-
zowanie  listopadowego Dnia
Seniora  w  Gromadce. 12 li-
stopada  Sala Widowiskowa
Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu  zapełniła się
uśmiechniętymi starszymi
ludźmi chcącymi ze sobą po-
rozmawiać i pobawić się.
Czas umiliły nam członkinie
zespołu " Niezapominajki " z
Osłej , Marta Małolepsza z
Gromadki, która niezapo-
mnianie grała na skrzypcach
oraz zespół muzyczny " Istria
" z Bolesławca. Swoją bez-
interesowną pomoc w zorga-
nizowaniu uroczystości ofia-
rowały  panie : Dorota De-
berna z Gromadki oraz Wie-
sława Członka z Warty Bol.
. Na uroczystość przybyli

przedstawiciele Polskiego
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Zarządu
Oddziału Rejonowego w Bo-
lesławcu na czele z przewod-
niczącym panem Józefem
Bałdyką.
A wszystko stało się za spra-
wą ogromnego zaangażowa-
nia pani Anny Burdzy nieza-
wodnej   przewodniczącej za-
rządu koła nr 4 w Gromadce.

Sukces
w lekkoatletycznej lidze

W dniu 26.09.05r. odbyły się lek-
koatletyczne zawody sportowe
szkół gimnazjalnych w Bole-
sławcu, w których startowało
siedem gimnazjów z całego po-
wiatu ( Gimnazjum nr 1,2,3 i l pry-
watne z Bolesławca, gimnazjum
z Nowogrodźca oraz z Osieczni-
cy). Nasze gimnazjum reprezen-
towały drużyna chłopców i
dziewcząt w składzie:
Chłopcy: Mateusz Zapała -
l00m, Przemek Słoński - l00m,
Tomasz Król - 300m, Łukasz Po-
siewała - 300m, Mateusz Gor-
tych - 300m, Przemek Fila - l000m,
Krzysztof Lewandowski l000m,
Piotr Wróbel - l000m, Mateusz
Janik - skok w dal, Grzegorz Le-
wandowski - skok w dal, Adian
Bomba - skok w dal, Radek Ni-
zioł - kula, Jacek Górski - kula,
Adrian Puzio - oszczep, Marcel
Rzepa - oszczep, Sztafeta chłop-
ców - 4xl00m
Dziewczęta: Monika Skrzypek -
100m, Marta Małolepszy - 100m,
Magda Paluszczyszyn - 100m,
Paulina Wilas - 300m, Justyna
Ferlewicz - 300m, Paulina Kwiat-
kowska - 300m, Katarzyna Bary-
luk - 600m, Renata Woźna - 600m,
Iwona Uhrynowska - 600m, Ali-
cja Słońska - skok w dal, Karoli-
na Pawlus - skok w dal, Klaudia
Hołowiak - skok wzwyż, Domi-
nika Hołowiak - skok wzwyż,
Paulina Stolp - kula, Marta Po-
lak - kula, sztafeta dziewcząt
4x100m.
Najlepsze wyniki naszych
chłopców:
III miejsce w biegu na l00m zajął
Mateusz Zapała z wynikiem l l,9s

( nowy rekord życiowy)
II miejsce w biegu na 300m zajął
Tomasz Krół z wynikiem 38,ls (
nowy rekord gimnazjum)
I miejsce w biegu na l000m zajął
Przemek Fila z wynikiem 3,02,3
min.
III miejsce w pchnięciu kulą
(5kg) zajął Radek Nizioł z wyni-
kiem 9,73m.
III miejsce w rzucie oszczepem
zajął Adrian Puzio z wynikiem
38,08m (nowy rekord gimnazjum),
II miejsce zajęła sztafeta 4xl00m
chłopców z wynikiem 48,8s
(nowy rekord gimnazjum)
Sztafeta: Mateusz Zapała, Łu-
kasz Posiewała, Przemek Słoński,
Tomek Król.
Chłopcy zajęli w lekkoatletycz-
nej lidze gimnazjalnej II miejsce
Najlepsze wyniki naszych
dziewcząt:
II miejsce w biegu na l00m zajęła
Monika Skrzypek z wynikiem 14, l s
I miejsce w biegu na 600m zajęła
Katarzyna Baryluk z wynikiem
2,02,5min.(nowy rekord gimna-
zjum)
III miejsce w biegu na 600m zajęła
Renata Woźna z wynikiem 2,07,6
min.(nowy rekord życiowy)
III miejsce w skoku wzwyż zaję-
ła Klaudia Hołowiak z wynikiem
130 cm.
III miejsce zajęła sztafeta dziew-
cząt 4xl00m.z wynikiem 59,8s
(nowy rekord gimnazjum)
Sztafeta: Marta Małolepsza,
Magda Paluszczyszyn, Klaudia
Hołowiak, Monika Skrzypek.
Dziewczęta zajęły w lekkoatle-
tycznej lidze gimnazjalnej IV
miejsce
W związku z odniesionym suk-
cesem dyrekcja i rada pedago-
giczna składa podziękowanie za
godną postawę reprezentanta
naszego gimnazjum i życzymy
wszystkim sportowcom dal-
szych sukcesów w następnych
zawodach sportowych.

Opiekun sportowców
Krzysztof Malina


