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fot. B. Kuchmacz
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Okiem Wójta

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Gromadka

Oddajemy dziś w ręce Pań-
stwa kolejny numer naszej
gazetki. Zakończył się okres
letni, czas urlopów i wypo-
czynku, ale również okres
ciężkiej pracy, szczególnie na
wsi. Okres letni był również
w naszym Urzędzie okresem
realizacji bardzo ważnych i
potrzebnych działań gospo-
darczych. Chcę z przyjemno-
ścią poinformować Państwa,
że wszystkie założone zada-
nia gospodarcze i inwestycyj-
ne zostały w pełni zrealizo-
wane. Wybudowaliśmy na
terenie Basenu Kąpielowe-
go studnię głębinową na po-
trzeby basenu. Rozbudowa-
liśmy kanalizację w Gromad-
ce, wybudowaliśmy podłą-
czenie cieplne do Ośrodka
Zdrowia z ciepłowni Wspól-
noty Mieszkaniowej. Wybu-
dowaliśmy drogę o na-
wierzchni asfaltowej we wsi
Wierzbowa oraz drogę o na-
wierzchni utwardzonej we
wsi Pasternik. Realizowane
jest zadanie budowy drogi
we wsi Modła o długości po-
nad 2 km. Są to ważne dla
mieszkańców inwestycje po-
prawiające ich standard ży-
cia. Na te wszystkie zadania
otrzymaliśmy dotacje i po-
moc finansową Urzędu Mar-
szałkowskiego. W czasie lata
odbyło się wiele imprez kul-
turalnych takich jak festyny,
spotkania towarzyskie, do-
żynki oraz inne uroczystości.
W dniu 5 września br.
mieszkańcy wsi Różyniec
zorganizowali Dożynki
Gminne, na które zaprosili
mieszkańców z całej Gminy.

W naszych uroczystościach
dożynkowych uczestniczyli
znakomici goście: minister
obrony narodowej, Poseł na
Sejm Jerzy Szmajdziński,
Generał Paweł Lamla -
dowódca dywizji Kawalerii
Pancernej w Świętoszowie,
Posłowie Tadeusz Samborski
oraz Michał Turkiewicz,
Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego
Jan Cołokidzi i wielu, wielu
innych znakomitych gości. W
czasie uroczystości dożynko-
wych była piękna, słoneczna
pogoda. Zorganizowaliśmy
Spotkanie Czterech Kultur, w
którym udział wzięło kilka-
naście zespołów arty-
stycznych z terenu naszego
województwa. Myślę, że te
imprezy, tzn. Dożynki Gmin-
ne, Spotkanie Czterech
Kultur oraz DNI GROMAD-
KI będą w latach przyszłych
najważniejszymi imprezami
kulturalnymi w Gminie.
Oczywiście, nie ustrzegliśmy
się błędów w organizacji tych
spotkań, ale równocześnie
zdobyliśmy niezbędne doś-
wiadczenie, które pozwoli w
przyszłości poprawić organi-
zację. Za pracę i pomoc w
organizacji wymienionych
spotkań składam serdeczne
podziękowania wszystkim
mieszkańcom naszej Gminy.
Szanowni Państwo!
W chwili obecnej w naszym
Urzędzie trwają prace nad
planem rozwoju naszej gmi-
ny na 2005 rok. Podstawo-
wym zadaniem naszego Sa-
morządu jest budowa sali
gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Gromadce. Na ten
ceł, obok dotacji z funduszy
Unii Europejskiej, będziemy

musieli zaciągnąć kredyt
bankowy. W zamierzeniach
naszych jest budowa no-
wych dróg w Gromadce i
Patoce, uzyskanie środków
na budowę wodociągów we
wsiach Różyniec - Osła oraz
przygotowanie dokumentacji
na wodociąg Motyle - Pa-
sternik. Zamierzamy wybu-
dować dom przedpogrzebo-
wy na Cmentarzu Komunal-
nym w Gromadce. Obok tych
zadań będziemy dalej promo-
wać naszą gminę w celu po-
zyskania inwestorów na te-
renie strefy oraz na byłym
lotnisku. Są już pierwsze
owoce naszych starań, są
nowi inwestorzy, ale o tych
sprawach poinformuję Sza-
nownych Państwa w następ-
nym odcinku.
Jako Wójt i Rada Gminy
mamy świadomość, że nie
wszystkim jest na rękę nasze
dynamiczne działania inwe-
stycyjne w gminie. Mamy
przykłady przeszkadzania w
realizacji niektórych inicja-
tyw. Ale nic nie jest w stanie
zniechęcić nas do działania
na rzecz poprawy poziomu
życia naszych mieszkańców.
Dziękuję Państwu za co-
dzienną życzliwość. Życzę
równocześnie wszelkiej po-
myślności w Waszych rodzi-
nach i życiu osobistym.

Tadeusz Gąsiorowski
Wójt Gminy Gromadka

Znów zagra
Orkiestra!

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Gromadce za-
prasza wszystkich chęt-
nych do udziału w organi-
zacji XIII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
Pierwsze spotkanie sztabu
organizacyjnego odbyło się
5 października br. Osoby
chętne do pomocy w or-
ganizacji mogą kontakto-
wać się z dyrektor GOKiS,
panią Bożeną Kuchmacz,
pod numerem telefonu 81
72 348.
Nie bądź bierny. Pomóż
Orkiestrze!

Patron
dla szkoły

W 2005 roku minie 10 lat
od chwili przeniesienia
szkoły w Gromadce do
nowego budynku. Jest to
chyba dobry moment, by
zastanowić się nad wybo-
rem patrona placówki.
Zespół Szkół w Gromad-
ce zwraca się do miesz-
kańców gminy z prośbą o
sugestie w tej sprawie.
Kto - zdaniem Państwa -
byłby najodpowiedniej-
szym kandydatem? Pro-
pozycje można składać na
adres szkoły:
tel. 81 73 088 lub e-mail:
zsgromadka@vp.pl
Dyrekcja Zespołu Szkół
w Gromadce
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Z prac rady
Informacja o pracy Rady Gminy ( VII-IX br.)

    W okresie trzech miesię-
cy radni odbyli 3 posiedzenia
Komisji stałych i dwie sesje
Rady Gminy. Pomimo że były
wakacje, radni obradowali na
XXII sesji w dniu 19.07. br.
Nadzwyczajna sesja była
zwołana w celu przyjęcia
Wieloletniego Programu In-
westycyjnego Gminy Gro-
madka na lata 2005-2008
(WPI) oraz dokonania zmian
w budżecie gminy na 2004 r.
polegających na opracowa-
niu limitu wydatków na reali-
zację WPI przez dwa lata.
Uchwały te były niezbędne
do złożenia wniosku o środki
finansowe z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego na gminne zadania in-
westycyjne. Pozostałe trzy
uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2004 r.
dotyczyły przesunięcia środ-
ków finansowych na: zakła-
dowy fundusz świadczeń so-
cjalnych, zakup materiałów,
wyposażenia oraz delegacje
w oświacie, ochotnicze stra-
że pożarne, a także przezna-
czenia środków ze sprzeda-
ży płyt na remont świetlicy
wiejskiej w Nowej Kuźni
    W dniu 20.08.br. odbyło
się wspólne posiedzenie Ko-
misji: Budżetu, Rozwoju Go-
spodarczego, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Finan-
sów oraz Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Porządku Publicznego i
Ochrony ppoż.. Komisje oce-
niły stan przygotowania pla-
cówek szkolno-wychowaw-
czych do rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego 2004/
2005. Na posiedzeniu gościli
dyrektorzy szkół i przedszko-
la, którzy przedstawili potrze-
by gospodarcze, dydaktycz-
ne, opiekuńczo-wychowaw-
cze. Dyrektorzy zapewnili
radnych, że na dzień l wrze-

śnia obiekty szkolne będą
gotowe do rozpoczęcia roku
szkolnego. Kierownik sekcji
wodno-kanalizacyjnej Zenon
Oblej przedstawił aktualny
stan realizacji zadań w zakre-
sie ochrony środowiska na
terenie gminy. Zgodnie z
ustawą na gminie spoczywa
opracowanie Planów Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Odpadami. Zostały one opra-
cowane do końca września
br. przez Agencję Rozwoju
Regionalnego ARLEG S.A.
W celu zwiększenia konku-
rencyjności w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych z
terenu gminy Gromadka pod-
jęto decyzję o świadczeniu
usług przez Spółkę SIMET-
EKO, która także będzie od-
bierać segregowane odpady.
Kierownik stwierdził, że
zwiększyło się zapotrzebo-
wanie na usługi wywozu
ścieków komunalnych sprzę-
tem gminnym ( beczką ase-
nizacyjną).
   Na posiedzeniu radni
przeanalizowali, a następnie
pozytywnie zaopiniowali
projekty uchwał przygoto-
wane na XXIII sesję.
    W dniu 31.08. br. Rada
Gminy wysłuchała informacji
Wójta Gminy Tadeusza
Gąsiorowskiego o stanie
zaawansowania inwestycji
gminnych: budowy dróg, sieci
kanalizacyjnej, przyłącza
centralnego ogrzewania do
GOZ. Gmina pozyskała
środki finansowe z Funduszu
Aktywizacji Obszarów
Wiejskich na wyposażenie
oddziałów przedszkolnych i
wymianę okien w szkole w

Osłej. Wójt stwierdził, że jest
coraz większe zaintere-
sowanie inwestorów wyku-
pem gruntów komunalnych
przy LSSE obszar „Krzywa”.
Wpłynie to niewątpliwie na
powstanie nowych miejsc
pracy. Na zakończenie
swojego wystąpienia zaprosił
obecne osoby na gminne
dożynki i „Spotkania czterech
kultur”. Rada podjęła również
uchwały: nr XXIII/140/04 w
sprawie zmian w budżecie
gminy na 2004r.,  nr XXIII/
141/04 w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie dotacji z
WFOŚiGW we Wrocławiu
(budowa kanalizacji sani-
tarnej w Gromadce ul.
Okrężna, Osiedlowa i
Sikorskiego),  nr XXIII/142/
04 w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie dotacji z
WFOŚiGW we Wrocławiu
(budowa przyłącza cieplnego
do GOZ),  nr XXIII/143/04
w sprawie określenia zasad
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki czę-
ściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak
również tryb ich pobierania,
nr XXII/144/04 w sprawie
przyznawania i zasad zwrotu
zasiłków celowych i okre-
sowych, pomocy rzeczowej
oraz zasiłków na ekono-
miczne usamodzielnienie,  nr
XXIII/145/04 w sprawie
zmian w budżecie gminy na
2004 rok.,  nr XXIII/146/04
w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2004 rok.
   W miesiącu wrześniu ko-
misje stałe analizowały tema-
ty z zakresu: realizacji budże-

tu gminy za I półrocze 2004
r.; opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą dojeżdżającą do szkół
na terenie gminy Gromadka;
bezrobocia, rozwoju działal-
ności gospodarczej; wyko-
rzystania środków finanso-
wych w oświacie w I półro-
czu 2004 r.; realizacji remon-
tów obiektów i inwestycji
oświatowych; konkursów na
kierowników jednostek orga-
nizacyjnych gminy; udziela-
nych ulg i zwolnień podatko-
wych (w okresie 1.01.2004 r.
- 31.08.2004 r.)
    W dniu 28 września Rada
Gminy podjęła uchwały: nr
XXIV/147/04 w sprawie
zmiany uchwały nr XVII/
109/04 Rady Gminy Gromad-
ka z dnia 26 lutego 2004 r. w
sprawie likwidacji szkół:
Szkoły Filialnej w Krzyżowej
i Szkoły Filialnej w Wierzbo-
wej; nr XXIV/148/04 w spra-
wie zmiany uchwały nr III/
20/2002 Rady Gminy w Gro-
madce w sprawie zasad
otrzymywania i wysokości
diet przysługujących radnym
oraz zwrotu kosztów podró-
ży; nr XXIV/149/04 w spra-
wie zmian w budżecie gminy
na 2004 r.; nr XXIV/150/04
w sprawie wniesienia wkła-
dów do Banku Spółdzielcze-
go w Gromadce; nr XXIV/
151/04 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2004 r.; nr
XXIV/152/04 w sprawie
określenia zasad przyznawa-
nia i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowe
warunki częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia od opłat
jak również tryb ich pobiera-
nia; nr XXIV/152/04 w spra-
wie przyznawania i zasad
zwrotu zasiłków celowych i
okresowych, pomocy rzeczo-
wej oraz zasiłków na ekono-
miczne usamodzielnienie.

A. Bednarek
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fot. J. Rozpędowski

Po 9 miesiącach 2004 roku...   Okres ten przyniósł naszej
gminie kilka nowych, waż-
nych dla mieszkańców, zre-
alizowanych inwestycji.
Największym, ukończonym
we wrześniu br. zadaniem,
było wykonanie 1.100 metro-
wej drogi asfaltowej w
Wierzbowej. O tę budowę
mieszkańcy zabiegali od dzie-
sięcioleci, a obiecywana była
przez każdą z poprzednich
władz gminy. Budowa kosz-
towała 344,8 tys. zł. Gmina
wystarała się o dotację z
Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu, który zasilił tę
inwestycję kwotą 86,4 tys. zł.
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia oddano do użytku 2 ka-
nalizacje w Gromadce, włą-
czające do systemu odpro-
wadzania nowobudowane
domki przy ul. Okrężnej i Si-
korskiego. Kosztowało to
budżet gminy 116,5 tys. zł, z
czego 64,0 tys. „dołożył”
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
(WFOŚGiW). W owych 64
tys. znajduje się pożyczka,
rozpisana na 5 lat, w kwocie
32,0 tys. zł.

W tym samym okresie przy-
łączono obiekty mieszkalne
przy Ośrodku Zdrowia w
Gromadce i sam Ośrodek -
do systemu centralnego

ogrzewania Wspólnoty
Mieszkaniowej w Gromadce.
Ta inwestycja kosztowała
48,3 tys. zł., z czego 25,3 tys.
zł w formie dotacji dofinan-
suje gminie WFOŚGiW.
Przyłącze to zmniejszy kosz-
ty ogrzewania zarówno
mieszkańcom przy Ośrodku

ną skarg mieszkańców pobli-
skiego osiedla.
Zadaniem mniej kosztownym
(tylko 5,0 tys. zł), ale ważnym
dla mieszkańców gminy, było
przeniesienie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
do wolnego pomieszczenia w
Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Zdrowia, Ośrodkowi Zdro-
wia, jak i samej Gminie. Przy-
niesie także korzyści Wspól-
nocie, czego jeszcze jej człon-
kowie się nie doliczyli, bo sta-
nowczo protestowali prze-
ciwko temu przedsięwzięciu.
Przy okazji zlikwidowano ko-

nieczność palenia w sezonie
zimowym w lokalnej kotłow-
ni Ośrodka Zdrowia, a więc
także - zadymianie okolicy. A
zadymianie to było przyczy-

Ułatwiło to interesantom za-
łatwianie swoich spraw do-
tyczących pomocy. Wszyscy
pamiętamy strome schody,
wiodące do „Pomocy” w
dawnym miejscu. Nawet
sprawny fizycznie młodzie-
niec mógł tam sobie połamać
nogi, a co dopiero starszy
wiekiem, niejednokrotnie
schorowany człowiek.
Tak na marginesie - niech ten
aspekt wezmą pod uwagę ci,
którym nie na rękę były owe
przenosiny...
P.S. Z końcem września w
Modle zaczęła prace firma z
Jeleniej Góry, która położy
asfalt na drodze gminnej o
długości 2400 m, wcześniej
wygrywając przetarg na tę
pracę. Koszt budowy wynie-
sie w br. 252,5 tys. zł. Firma
zobowiązała się wykonać
pierwszy etap (nawierznia
„na gładko”) do końca paź-
dziernika br.

A... E.

Olimpiada
w Pekinie?

      Uczennica Gimna-
zjum w Gromadce Marce-
la Urda została zakwalifi-
kowana do szerokiej kadry
sportowców w podnosze-
niu ciężarów, przygotowu-
jącej się do olimpiady spor-
towej „Pekin 2008”. W
czerwcu tego roku na-
uczyciel wychowania fi-
zycznego Krzysztof Mali-
na wraz z trenerami kadry
narodowej, którzy wykre-
owali i przygotowali takie
zawodniczki jak Katarzy-
nę Kleinowską i Agatę
Wróbel - olimpijki - prze-
prowadzili weryfikację
dziewcząt, które mogą tre-
nować podnoszenie cięża-
rów. Wśród kilku propozy-
cji znalazła się Marcela
Urda, która od 29.09.2004
roku przeniosła się do
Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Siedlcach, aby
uczyć się i trenować pod
okiem fachowców.
Życzymy Jej dużo szczę-
ścia i zdrowia oraz sukce-
sów w sporcie.
Marcela - chcemy Cię zo-
baczyć na olimpiadzie w
Pekinie !!!
 Do zobaczenia !

Siatkówka
dla dziewcząt

Od 21 września br. rozpoczę-
ły się zajęcia sekcji siatków-
ki dla dziewcząt. Wszystkie
chętne mogą jeszcze skorzy-
stać z zaproszenia i przyjść
na zajęcia, które o godz.
16.00 rozpoczynają się w Sali
Widowiskowej GOKiS w
Gromadce.

fot. G. Włodarski

fot. G. Włodarski
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Wieści z GOPS-u

    Z dniem l lipca 2004 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gromadce rozpoczął dzia-
łalność w nowej siedzibie
przy ul. Szkolnej 18 - budy-
nek Gminnego Ośrodka
Zdrowia.
    Z dniem l października
2004 r. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Gromad-
ce rozpoczął akcję dożywia-
nia dzieci w szkołach. Ogó-
łem akcją objętych zostało 87
dzieci w 7 szkołach:
1. Gimnazjum w Gromadce -
14 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w
Gromadce - 7 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w
Krzyżowej - 3 dzieci
4. Szkoła Podstawowa w
Modłej - 17 dzieci
5. Szkoła Podstawowa w
Osłej - 20 dzieci
6. Szkoła Podstawowa w
Wierzbowej - 21 dzieci
7. Szkoła Podstawowa w
Starym Łomie - 5 dzieci
   Ponadto dożywianiem
objęte są dzieci z terenu
gminy uczęszczające do
szkół specjalnych. Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Gromadce zauważył fakt
małego zainteresowania
rodziców tą formą pomocy
dla dzieci. Wnioski o
przyznanie pomocy w formie
dożywiania nadal można
składać w siedzibie Ośrodka
codziennie w godz. 8,00 -
10,30.
  Gmina Gromadka
otrzymała produkty w
ramach programu „Dostar-
czania żywności dla
najuboższej ludności Unii
Europejskiej 2003/2004”. W
ramach tej żywności

otrzymaliśmy następujące
asortymenty: mleko w
proszku, makaron, ryż.
Dystrybucją produktów do
powiatu zajmował się Zarząd
Powiatowy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w
Bolesławcu, rozprowadze-
niem żywności na teren
gminy zajął się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
we współpracy z Urzędem
Gminy oraz Dyrektorami
Szkół. Bezpłatnego transpor-
tu użyczył Pan Darek
Pawliszczy. Wszystkim,
którzy pomogli w realizacji
tego zadania, serdecznie
dziękuję.
    Ustawa o świadczeniach
rodzinnych, którą od 1 maja
2004 r. realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, okazała się niedoskona-
ła, rząd wprowadza kolejne
nowelizacje ustawy. Osoby
korzystające ze świadczeń
rodzinnych muszą być przy-
gotowane na to. że ośrodek
może zażądać dodatkowych
dokumentów lub złożenia
dodatkowych wyjaśnień w
sprawie, może być również
przeprowadzony wywiad w
miejscu zamieszkania na po-
trzeby tej ustawy.

Leokadia Krawiecka
Kierownik GOPS

Zadbaj o zdrowie!

Jeśli chcesz poprawić kondycję fizyczną i ogólne samopo-
czucie, jeśli chcesz wysmuklić ciało - przyjdź koniecznie na
zajęcia aerobiku! Spotkania odbywają się w poniedziałki, śro-
dy i piątki o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Gromadce
(wejście od „zerówki”). Kontakt: tel. 0 600 602 612.

Marta Chylak

Sportowy sukces
gimnazjalistów!

     Reprezentacja sportowa chłopców Gimnazjum w Gro-
madce wygrała po raz pierwszy Drużynowy Lekkoatle-
tyczny Puchar Juana Humberta i została najlepszą druży-
ną gimnazjalną w powiecie bolesławieckim. W zawodach
startowały zespoły sportowe z siedmiu gimnazjów  w po-
wiecie. Teraz drużynę z naszego gimnazjum czeka wy-
stęp w zawodach wojewódzkich na stadionie olimpijskim
we Wrocławiu. Będziemy tam reprezentować Powiat
Bolesławiec i Gminę Gromadka. Sukces sportowy za-
wdzięczamy głównie utalentowanej młodzieży z naszej
gminy, a także doskonałej pracy z młodzieżą nauczyciela
wychowania fizycznego Krzysztofa Maliny.
      „Mimo mało-komfortowych warunków do uprawia-
nia sportów w naszej szkole udowodniłem, że można osią-
gnąć sukces, jeżeli się tylko tego chce” - powiedział  wy-
chowawca sportowców Krzysztof Malina.

MISTRZOWIE POWIATU BOLESŁAWIECKIE-
KO W LEKKIEJ ATLETYCE: GIMNAZJUM
W GROMADCE

1. Marek Stępień   skok w dal - 5,96 m;            100m - 11,7s
2. Tomasz Król  300mppł - 47,5 s;        skok w dal - 4,70 m
3. Przemysław Fila  1500m - 4,51,00 min. pch. kulą - 8,52m
4.Krzysztof Drozdek skok wzwyż - 160 cm.

1500m - 5,14,6 min.
5. Mateusz Zapała  100m - 12,6 s        skok w dal - 4,92 m
6. Lukasz Posiewała   200m - 27,1 s       pch. kulą - 6,97 m

Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Malina

Piłka nożna
dla chłopców

Poszukujemy chłopców chęt-
nych do gry w pilkę nożną w
drużynie juniorów Gminnego
Klubu Sportowego „Gromad-
ka”. Drużynę prowadzi pan
Krzysztof Czachara, a treningi
odbywają się we wtorki i
czwartki o godz. 17.00 na sta-
dionie sportowym w Gromadce.
Przyjdź - czekamy na Ciebie!
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W Gromadce
spotkały się

CZTERY KULTURY

   „Kto próbował przesadzać
zakorzenione drzewo, ten
wie. Inna ziemia, inne powie-
trze, inny świat. Drzewo niby
to samo, a jednak nie to samo.
Może umrzeć z tęsknoty,
może przestać owocować, a
może też przetrwać dumnie,

Kultur” w Gromadce. W sali
widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu 12
września b.r. zamieszkały jak
w swoim domu cztery kultu-
ry: polska, kresowa, ukraiń-
ska i bałkańska. Od ponad
półwiecza żyją one w zgodzie
obok siebie w gminie Gro-
madka i dobrze im ze sobą.
Dzisiaj rozgościły się na sce-
nie z piosenką, wspomnienia-
mi, tradycjami, żartami, cza-
sami łezką w oku, pokazały
się w przepysznych, tradycyj-
nych potrawach regional-
nych. Około 250 osób repre-
zentujących 23 zespoły i so-
listów.
   Chór środowiskowy „Har-
monia” z Nowogrodźca
pieśniami patriotycznymi
uroczyście rozpoczął blok
polski spotkania. Młodzi
soliści z gminy Gromadka
(Ewa Serkies, Marta
Małolepsza, Grzegorz

  W drugiej części
„Zabużanie”, w naszej
gminie zasiedlający w
większości wieś Wierzbową,
na scenie pokazali się jako
zespół dziecięcy „Wierzbo-
wiacy” oraz zespół fol-
klorystyczny „Wierzbo-
wianki”. Naszymi gośćmi
byli: zespół „Nad Kwisą” z

czując jednak swoje okalecze-
nie, a później nawet powoli
obrastać w nowe liście, nową
siłę, nową nadzieję.
Ile czasu jednak potrzeba na
to, żeby wymościć dla siebie
wygodne miejsce, na nowej
ziemi poczuć się znowu sobą
i u siebie, ile bólu i upokorzeń
trzeba doświadczyć, wie tyl-
ko ten wyrwany kiedyś z ko-
rzeniami. Pamięć dawnego
miejsca pozostaje gdzieś we-
wnątrz. I choć po latach
przycicha, pokrywa się ku-
rzem, to jednak tli się, czasa-
mi nawet rozbłyska małymi
iskierkami albo zmienia się w
salwy śmiechu czy fontanny
płaczu” - tymi, jakże praw-
dziwymi słowami opracowa-
nia Małgorzaty Laskowskiej
z Różyńca, rozpoczęło się
drugie spotkanie „Czterech

Lewandowski) zaprezen-
towali polskie utwory
ludowe.

Osiecznicy, zespół dziecięcy
„Batiary” z Zagajnika, zespół
folkloru lwowskiego „Zaga-

jnik”. Na scenie, oprócz
kresowych piosenek, snuły
się wspomnienia kulina-
rne.Wiemy już, że pod
niespotykanymi obecnie
nazwami potraw np.
ścieranka, mamałyga kryją
się przepyszne, zdrowe zupy
mleczne.
    Po kresowiakach przy-
szedł czas na kulturę ukraiń-
ską. Charakterystyczne stro-
je, melodyjne, wesołe utwo-
ry opiewające piękno i czar
zielonej łemkowszczyzny w
wykonaniu Natalii Pawlisz-
czy, Kasi Demaj z Gromad-
ki, Zespołu muzycznego

„AXEL” z Gromadki, Folk-
lorystycznego Zespołu Pieśni
i Tańca „Smerek” Społecz-
ności Łemkowskiej z Rudnej,
Zespołu Folklorystycznego
„OKMEL” z Przemkowa
bardzo się wszystkim podo-
bały. Oklaskom nie było koń-
ca. Ale czas nieubłaganie
przesuwał się do przodu.
    Po krótkiej przerwie roz-
począł się blok czwarty - bał-
kański - słoneczny, sentymen-
talny, wyciszony. Pani Anna
Burdzy z Borówek piosenką
„Wędrownik - ja” rozpoczę-
ła wspomnienia. Zespoły
Folklorystyczne: „Ale-Bab-
ki” z Różyńca, „Ocice” z
Ocic, „Niezapominajki” z
Osłej, „Niespodzianki” z To-
maszowa, „Podgrodzianki” z
Raciborowic, „Czernianki” z
Czernej oraz obsypana na-
grodami na konkursach „Ju-
trzenka” z Bolesławca - za-
kończyły maraton II Spotkań

Marta Małolepsza

Brawurowy występ „Jutrzenki” z Bolesławca

„Smerek” z Rudnej
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Czterech Kultur.
    Wytrwale wraz z nami aż
do 22.00 wspominali: Prze-
wodniczący Rady Gminy w
Gromadce, pan Adam Kozioł,
Wójt Gminy Gromadka, pan
Tadeusz Gąsiorowski, Wójt
Gminy Bolesławiec, pan Ka-
zimierz Gawron, Przewodni-
czący Rady Powiatu w Bo-
lesławcu, pan Jan Cołokidzi i
wicestarosta powiatu bole-

sławieckiego, pan Cezary
Przybylski. Do końca dopisa-
ła też przemiła, doskonale
bawiąca się publiczność z
Gminy Gromadka, która nie
szczędziła rzęsistych braw
ani artystom, ani też prowa-
dzącej cały program, bardzo
sympatycznej pani Wandzie
Sobol.

tekst i zdjęcia:
Bożena Kuchmacz

Plon niesiemy, plon...
Moje wrażenia z tegorocznych

Dożynek Gminnych w Różyńcu.

Święto tegorocznych plonów
jest już za nami. Całą uroczy-
stość uświetniła na początku
uroczysta Msza Św., odpra-
wiona o godz. 12.00 przez
Księdza Proboszcza z Osłej.
Ołtarz polowy ustrojono prze-
pięknie, równie dobrze zagra-
ła młodzieżowa orkiestra dęta
z Nowogrodźca.

Dzięki gospodarzom cała im-
preza została zorganizowana
wspaniale. Fikuśnie udekoro-
wane dwie bramy, przez któ-
re przechodził korowód z
wieńcami, wydzielone miej-
sca dla pojazdów mechanicz-
nych i konnych, wspaniały,
żołnierski bigos (nie mogło
być inaczej, skoro zaszczycił
nas swą obecnością sam Mi-
nister Obrony Narodowej,
pan Jerzy Szmajdziński)...
Mogłabym wymieniać jesz-
cze wiele tych wspaniałości,
o jakie zadbano w czasie te-
gorocznego święta plonów.
Ślicznych było 9 wieńców z
tegorocznych plonów, pięknie

też je „ośpiewano” w trakcie
prezentacji. Na wysokości
zadania stanął nasz wójt, pan
Tadeusz Gąsiorowski. Umiał
znaleźć wiele pięknych i cie-
płych słów, którymi wszyst-
kich gości potrafił serdecznie
powitać, ugościć, a na końcu
imprezy - pożegnać. Ponie-
waż czynił to w naszym

wspólnym imieniu - serdecz-
nie mu dziękujemy.
W części artystycznej mogli-
śmy podziwiać i oklaskiwać
panie z Różyńca, Osłej, Krzy-
żowej i Wierzbowej. Słowa
uznania należą się pani Wan-
dzie Sobol, która wspaniale
sprawdziła się w roli wodzi-
reja. O godz. 18.00 pan po-
seł Tadeusz Samborski spra-
wił nam kolejną niespodzian-
kę, przywożąc z sobą wspa-
niały zespół z Lwowa. Jed-
nym słowem - atrakcji i wspa-
niałości tego dnia było tyle, że
trudno wszystkie spamiętać i
wymienić.
Podziękowania za piękne do-

„Wierzbowiacy” z Wierzbowej

„Niezapominajki” z Osłej

„Okmel” z Przemkowa

Minister J. Szmajdziński wręczył medale
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
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żynki należą się wielu oso-
bom. Panu Sołtysowi i całe-
mu sołectwu Różyniec - za
wspaniałą organizację tego-
rocznego święta plonów.
Panu Wójtowi za godne re-
prezentowanie naszej Gminy
wśród tylu wspaniałych go-
ści. Miłej i eleganckiej pani
dyrektor GOKiS Bożenie
Kuchmacz - za perfekcyjnie
wykonaną pracę Ośrodka i
jego pracowników. Sołtysowi
z Gromadki, panu Mariano-

wi Słońskiemu, który pamię-
tał nawet o tym, by zabrać z
sobą koce, na których pod
wspaniałą liściastą topolą
mogliśmy usiąść i spożyć po-
siłek. Panu Heniowi Dema-
jowi z Gromadki, którego ze-
spół tak pięknie przygrywał

do tańca na zabawie ludo-
wej... Jeśli kogoś nie wspo-
mniałam, to przepraszam go
bardzo. Trudno czasem do-
strzec wszystkich, którzy
przyłożyli ręki do zbożnego
dzieła. Ale wszystkim orga-
nizatorom - dziękuję.

Delegacja wieńcowa
z Gromadki

„Ale-Babki” z Różyńca

Delegacja wieńcowa z Wierzbowej

Delegacja wieńcowa z Nowej Kuźni

Delegacja wieńcowa z Osłej

Delegacja wieńcowa z Modłej
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Na zakończenie wy-
pada nam się modlić o
zdrowie, aby doczekać
szczęśliwie dożynek w
przyszłym roku. Za-
praszać nas specjalnie
nie trzeba - zbudowa-
ni tegorocznym przy-
kładem, na pewno się
stawimy!
Weronika Głuszko z
Gromadki
(od redakcji: obszerny
tekst pani Weroniki
musieliśmy nieco, ze
względów technicz-
nych, skrócić).

Delegacja wieńcowa z Krzyżowej

Delegacja wieńcowa z Borówek

Delegacja wieńcowa
z Patoki

Darowanie chleba

zajęcia sportowe
Wtorek        Środa        Czwartek        Piątek

piłka
siatkowa
dziewcząt

zajęcia
sportowe

piłka
siatkowa
dziewcząt

zajęcia
sportowe

Godz.

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

Tygodniowy Rozkład
Zajęć Sportowych

za
ję

ci
a s

po
rto

w
e

za
ję

ci
a s

po
rto

w
e

Godz.

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

Sobota

piłka
siatkowa
dziewcząt

zajęcia
sportowe

Zajęcia w piątki i soboty

będą się odbywały tylko

w następujące dni:

08-09.10.2004

22-23.10.2004

05-06.11.2004

19-20.11.2004

03-04.12.2004

17-18.12.2004

14-15.01.2005

Zapraszamy!
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czalnią ścieków oraz wieloma
innymi przedsięwzięciami.
Wszystko to mamy dzięki lu-
dziom. Dzięki ludziom, którzy
chcieli coś zmienić, coś ulep-
szyć. Niestety, coraz częściej
starania tych ludzi idą na mar-
ne. Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego w naszej gminie po-
jawia się wandalizm? Czemu
idąc do nowo wybudowane-
go placu zabaw, by pobawić
się z młodszym rodzeństwem,
jesteśmy rozczarowani? Bo
plac jest zniszczony. Już pra-
wie nic tam nie ma. Gdzie są

prostu udaje, że nic nie widzi.
Większość mieszkańców to
osoby wierzące. Piąte przyka-
zanie mówi nam: Nie zabijaj!
Czemu ciągle łamiemy to przy-
kazanie? Każdy rzucony papie-
rek, jakiekolwiek zanieczysz-
czenia zabijają ziemię! Czy lu-
dzie nie zdają sobie sprawy, że
dążymy do samozagłady?
Przecież wszystko, co zosta-
ło stworzone i przez naturę, i
przez ludzi, jest dla nas. Dla
naszego pożytku.
Lato to czas, w którym dużo
ludzi może sobie zarobić, zbie-

Powstaje
zespół!

Zapraszamy młodzież do
nowo powstającego zespołu
wokalno-instrumentalnego.
Zespół będzie działał przy
GOKiS w Gromadce, a jego
spotkania zaplanowano w
każdą sobotę w godz. 11.00-
13.00 (I piętro). Zespół po-
prowadzi pan mgr Leszek
Żyzny.

rając jagody. Jesienią również
grzyby. Wspaniale jest space-
rować po lesie. Co zrobimy,
kiedy ich zabraknie?
Szkoła, basen, Dom Kultury,
park - to wszystko zostało
stworzone dla ludzi, aby mo-
gli z tego korzystać. Nie
niszczmy! To nie jest wła-
sność urzędu gminy lub ko-
gokolwiek innego. To jest
moje, twoje, nasze. Dbajmy
więc o to, co mamy i staraj-
my się o więcej. Nie wzbudzi-
my w ludziach podziwu nisz-
cząc, lecz budując.

M. Nowak
(tytuły pochodzą od redakcji)

Listy do redakcji

W sprawie
Dni Gromadki

W numerze lipcowym (nr 5)
Wójt Gminy w artykule
„Okiem Wójta” zwraca się z
propozycją do mieszkańców,
aby zorganizować i wprowa-
dzić do kalendarza imprez
kulturalnych „Dni Gromad-
ki”. Uważam to za bardzo
dobry pomysł. Takie lokalne
święto integruje ludzi i pobu-
dza do działania na rzecz wsi.
Moją propozycją jest, aby
„Dni Gromadki” obchodzić w
maju, w dniach od 1 do 8
maja. W tych dniach miały
miejsce ważne wydarzenia
historyczne, m.in. 3 maja
1791 r. - proklamowanie Kon-
stytucji 3 maja, 8 maja 1945
r. - kapitulacja Niemiec hitle-
rowskich. Poza tym maj jest
pięknym miesiącem wiosen-
nym, co też jest istotne, bo
mobilizuje wszystkich do po-
rządków we własnym po-
dwórku.

Z poważaniem
Irena Góralewska

Gromadka

Zacznijmy
od siebie

Spora część ludzi mieszka w
naszej gminie z wyboru, a nie
z konieczności. Coraz więcej
ludzi osiedla się właśnie tutaj,
ponieważ urzeka ich ładna
okolica oraz piękno naszej
przyrody.
Możemy się pochwalić dużą,
nowo wybudowaną szkołą,
basenem (bo przecież rzadko-
ścią jest posiadanie basenu
przez wiejską gminę), oczysz-

te huśtawki, które tak wielką
sprawiały radość małym dzie-
ciom? A ławki? Dlaczego
wszystko jest popisane sprey-
ami lub markerami? Przecież
do parku chodzą przeważnie
tutejsi mieszkańcy. Więc kto
to robi? Gdybyśmy kogokol-
wiek zapytali, to nikt nic nie
wie.
Czemu idąc na spacer do lasu
potykamy się o sterty śmieci?
Czy nikt nie widzi dzikich
wysypisk? Przecież ktoś musi
wywozić te śmieci do lasu. Na
pytanie, kto to robi, nikt nie
potrafi odpowiedzieć. Każdy
nabiera wody w usta albo po

V Przegląd
Piosenki
Religijnej

Już po raz piąty w dniu 12
grudnia br. w sali widowisko-
wej GOKiS w Gromadce
odbędzie się Przegląd Pio-
senki Religijnej Gromadka
2004.
Celem imprezy, podobnie jak
w latach ubiegłych, jest pre-
zentacja dorobku artystycz-
nego solistów, duetów dzie-
cięcych i zespołów wokal-
nych wykonujących współ-
czesne piosenki religijne
(uwaga: nie mogą to być ko-
lędy). Uczestnicy w wieku od
5 do 15 lat mogą zgłaszać
chęć udziału do 1 grudnia br.
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Sportu w Gromadce, ul.
Szkolna 9, tel. 81 72 348.
Zapraszamy!

Wrzosowiska i okoliczna przyroda - to nasz wspólny skarb


