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   Po długich obradach ko-
misja postanowiła przyznać
I miejsce pani Helenie Pie-
cyk z Osłej 40 a. Docenio-
no duży i zadbany ogród,
porządek w obejściu i
obiektach sanitarnych, sad,
jagodnik i kąciki wypoczyn-
kowe. Łącznie zagroda p.
Heleny otrzymała 66 pkt., a
nagrodą stała się kosiarka
elektryczna.
Zaledwie o 1 pkt. mniej (65)
komisja przyznała pani Jó-
zefie Fili z Osłej 39. Do-
strzeżono i doceniono ład i
porządek obejścia, jego es-
tetykę i czystość. Nagrodą

za II miejsce był hamak
ogrodowy.
63 pkt. zgromadziła pani
Irena Słońska z Gromadki
(ul. 11 listopada 55), zajmu-
jąc tym samym III miejsce.
Komisji podobało się za-
drzewienie terenu, skalne
ogródki, ukwiecenie, plac i
kącik wypoczynkowy, a
także ogród i sad. Nagrodę
stanowiła podkosiarka
ogrodnicza.
Wyróżnieniem (61 przyzna-
nych pkt.) uhonorowano za-
dbane i czyste obejście pani
Janiny Kwiatkowskiej z
Wierzbowej 92. Komisji

podobały się kwiaty, kąciki
wypoczynkowe i bardzo
dobre zagospodarowanie
całości. Nagrodą była pod-
kosiarka elektryczna.
Maksymalna ilość możliwych
do zdobycia pkt. wynosiła
70, więc wszystkie uzyska-
ne w tegorocznej edycji kon-
kursu wyniki uznać należy za
bardzo dobre. Uroczyste
ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród miało miejsce
w trakcie Nocy Świętojań-
skiej w dniu 19 czerwca br.
w Gromadce.

B. Kuchmacz

Wieści z GOKiS
str. 9-10

16 czerwca br. komisja w składzie: Małgorzata Rucińska, Maria Dudziak i Barbara De-
berna oceniła zgłoszone w konkursie na piękną i czystą zagrodę obejścia.

Najładniej u Piecyków

fot. J. Góralewski
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Okiem Wójta

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Gromadka

Wybierzemy senatora
W związku ze śmier-

cią senatora Jerzego Cieśla-
ka w okręgu wyborczym
nr 1, a więc naszym, wygasł
jego mandat. Postanowie-
niem Prezydenta RP z 4
maja 2004 zarządzone zo-
stały więc wybory uzupeł-
niające.

Termin utworzenia
obwodów głosowania minął
27 maja br.. Sygnalizujemy
mieszkańcom gminyGro-
madka, że głosować będzie
można dokładnie w tych sa-
mych lokalach, do których

udawaliśmy się w czerwcu,
by oddać głos na polskich
eurodeputowanych.

Datę wyborów uzu-
pełniających do senatu Pre-
zydent RP wyznaczył na 11
lipca 2004  r.

Do 1 lipca br. można
było składać wnioski o do-
pisanie do spisu wyborców,
o wpisanie (to - osoby nie-
pełnosprawne) do spisu wy-
borców w lokalu przystoso-
wanym dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Do tego
dnia Okręgowa Komisja

Wyborcza musiała też w for-
mie obwieszczenia przedsta-
wić informację o zarejestro-
wanych na senatora kandy-
datach (zgłoszono 7 osób).
Od 26 czerwca do 9 lipca,
do godz. 24.00 potrwa
kampania wyborcza, a gło-
sować będziemy - przypo-
mnijmy - 11 lipca od godz.
6.00 do 20.00., stawiając
tylko jeden „X” w kratce
obok nazwiska wybranego
kandydata.

S.H.

   Rozpoczęły się wakacje.
Dla dzieci, młodzieży i części
dorosłych czas zasłużonego
wypoczynku. I choć synop-
tycy nie wróżą nam w tym
roku zbyt słonecznej aury, ja
mimo tego życzę wszystkim
korzystającym z wakacji i
urlopów udanego wypoczyn-
ku. Wracajcie odprężeni i zre-
laksowani, pełni sił do no-
wych wyzwań, jakie po wa-
kacjach postawi przed Wami
praca czy szkoła.
   Dobiega końca możliwość
składania przez rolników
wniosków o dopłaty bezpo-
średnie ze środków Unii Eu-
ropejskiej. To już napraw-
dę ostatni dzwonek, by się-
gnąć po pieniądze, które nie
są żadną jałmużną, które -

Drodzy Rolnicy - po prostu
się Wam należą. Jeśli więc
ktoś jeszcze nie złożył wnio-
sku, niech uczyni to jak naj-
prędzej.
   Od jakiegoś czasu zasta-
nawiam się nad wprowadze-
niem do gminnego kalenda-
rza imprez kulturalnych Dni
Gromadki. Mają swoje
święta duże miasta, mają też
mniejsze samorządy. Sądzę,
że to dobry pomysł, by i na-
sza gmina raz do roku mo-
gła spotkać się z okazji ta-
kiego lokalnego święta. By-
łaby okazja do zaprezento-
wania rodzimych twórców,
pochwalenia się dokonania-
mi i osiągnięciami mijające-
go roku, byłaby też możli-
wość zaproszenia na występ

któregoś ze znanych i uzna-
nych przez mieszkańców
gminy artystów. Rozważcie
- Drodzy Państwo - ten po-
mysł, a swoje uwagi i prze-
myślenia skierujcie na adres
redakcji. Jeśli uznacie ideę za
trafny zamiar, w projekcie
przyszłorocznego budżetu
postaramy się zarezerwo-
wać środki na ten cel.
   Już za kilka dni wybory
uzupełniające do senatu.
Weźmy w nich udział. Dla
dobra Polski. Dla naszego
dobra. Pozdrawiam.

Tadeusz Gąsiorowski

O puchar
Wójta

   Od 26 czerwca do 11
lipca br. (każda niedzie-
la) potrwają rozgrywki w
Gminnym Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Gromadka. Po-
czątek zawsze o godz.
15.00 na stadionie w Gro-
madce. Rywalizują z
sobą drużyny z: Gromad-
ki, Krzyżowej, Wierzbo-
wej, Borówek i Nowej
Kuźni.

Basen już
czynny

   Od 26 czerwca czyn-
ny jest basen w Gromad-
ce. Ceny biletów: dzieci i
młodzież - 2,5 zł, dorośli -
3 zł. Dla wszystkich ko-
rzystających organizato-
rzy planują niespodzianki.

G.K.S.
Gromadka

czwarty

   Okręgowy Związek
Piłki Nożnej z Jeleniej
Góry nadesłał komunikat
zawierający tabelę roz-
grywek po rundzie wio-
sennej. Miło nam poin-
formować, że w grupie
III klasy terenowej junio-
rów G.K.S. Gromadka
uplasował się na IV po-
zycji. Brawo.
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Co nowego
w Radzie ?

   W okresie od maja do czerwca bieżą-
cego roku radni obradowali na czterech
posiedzeniach Komisji i dwóch sesjach.
    W maju Komisje stałe wysłuchały pro-
pozycji dyrektorów i kierowników jedno-
stek gminnych dotyczących organizacji
„Międzynarodowego Dnia Dziecka”.
Dyrektorzy placówek wychowawczo-
oświatowych zaplanowali zajęcia spor-
towe, gry i zabawy połączone z poczę-
stunkiem. Dyrektor GOKiS w Gromad-
ce zadeklarowała współpracę ze szkoła-
mi w Osłej i Modłej oraz sołectwem Bo-
rówki przy organizacji zabaw integracyj-
nych, konkursów, meczu piłki siatkowej .
Tradycyjnie przygotowano koncert pt.
„Dzieci -Dzieciom”.
    Insp. ds zamówień publicznych Grze-
gorz Włodarski przybliżył radnym tema-
tykę pozyskiwania funduszy struktural-
nych przez Polskę w latach 2004-2006.
Przedstawił zadania gminy i mieszkań-
ców w tym zakresie. Omówił wytycz-
ne dotyczące zgłaszania do finansowa-
nia projektów w ramach funduszy UE.
Wójt Gminy złożył radnym informację z
działalności gospodarczej Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar
„Krzywa”.
   Obie Komisje analizowały i opiniowały
projekty uchwał przygotowane na XX se-
sję. Rady Gminy w dniu 28 maja br. podję-
ła uchwały w następujących sprawach:
- nr XX/129/04 dotyczącą ustalenia
wysokości czynszu dzierżawy nieru-
chomości gruntowych rolnych wy-
dzierżawianych na okres dłuższy niż
trzy lata (uchwała została uchylona
przez Wojewodę Dolnośląskiego - roz-
strzygnięcie nadzorcze z dnia
14.06.2004 r.),
- nr XX/128/04 upoważniającą Wójta
Gminy Gromadka do przeprowadze-
nia postępowania przetargowego w
celu wyboru banku prowadzącego
obsługę budżetu gminy Gromadka,
- nr XXI/127/04 w sprawie zmian
budżetu gminy na 2004 rok.
   Na wniosek radnej Ireny Góralewskiej
Komisja Rewizyjna zbadała w dniu

7.06.2004 r. wydatkowanie dotacji z
krajowego systemu ratownictwa
gaśniczego na działalność jednostek
OSP w Różyńcu i Gromadce.
Członkowie Komisji mieli wgląd do
dokumentacji, tj. faktur na zakup sprzętu
oraz księgi inwentarzowej Gromadki. Po
wysłuchaniu informacji prezesów
jednostek w sprawie pozyskania i
wydatkowania środków w 2003 roku
Komisja stwierdziła, że środki finansowe
są przeznaczane wyłącznie na
działalność statutową. Ponadto
wnioskowała o ubezpieczenie remiz
strażackich przed kradzieżą, w związku
z włamaniem do obiektu w Różyńcu.
    Na wspólnym posiedzeniu w dniu 14
czerwca br. Komisje przyjęły informację
z działalności Ośrodka Doradztwa
Rolniczego-Rejon Powiatu
Bolesławieckiego za I półrocze 2004 r.
Pani Małgorzata Rucińska -
przedstawiciel ODR na teren gminy
Gromadka - stwierdziła, że praca
doradcza w tym okresie była skupiona
głównie na szkoleniach o tematyce
pozyskiwania środków finansowych na
rozwój gospodarstw rolnych,
alternatywnych produkcji. Plan Rozwoju
Obszarów Wiejskich obejmuje środki na:
renty strukturalne, gospodarowanie na
obszarach o niekorzystnych warunkach

gospodarowania, programy rolno-
środowiskowe, dopłaty do gospodarstw
niskotowarowych, wyrównywanie
standardów jakościowych, zalesienie. W
Planie Sektorowego Programu
Operacyjnego ulokowano środki na
inwestycje w gospodarstwach oraz
kredyty dla młodych rolników.
    Radni wysłuchali także propozycji
dyrektorów i kierowników jednostek
gminnych dotyczących spędzenia wakacji.
Jak co roku będą dostępne boiska szkolne,
basen kąpielowy. Szkoła w Gromadce
będzie prowadzić zajęcia informatyczne
oraz zorganizuje 2 wycieczki. Ze szkoły
w Wierzbowej wyjedzie 14 dzieci na
kolonie letnie do Zagórza. GOKiS
wspólnie z samorządami wiejskimi będzie
organizował festyny. Na wniosek
dyrektorów szkół w przyszłym roku
budżetowym będą zaplanowane środki na
dowóz dzieci na imprezy szkolne i
kulturalne-olimpiady, zawody sportowe itp.
    Na XXI nadzwyczajnej sesji odbytej
w dniu 17.06. br. Rada Gminy podjęła
uchwały:
- nr XXI/130/04 w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2004 r. ,
- nr XXI/131 /04 w sprawie zmiany
uchwały nr XXI/167/04 Rady Gminy w
Gromadce z dnia 14 września 2001 r.,
- nr XXI/132/04 w sprawie przystąpie-
nia gminy Gromadka do Związku Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr XXI/133/04 w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gromadce,
- nr XXI/134/04 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na sesji gościli Starosta Powiatu
Bolesławieckiego Krzystzof Konopka
oraz Wicestarosta Cezary Przybylski.
Wnioskowali do Rady Gminy Gromad-
ka o rozpatrzenie możliwości dofinan-
sowania szpitala w Bolesławcu poprzez
przystąpienie do spółki.

A. Bednarek

Radni na XX sesji

fot. B. Kuchmacz
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Chronos, tempus,
time, Zeit, czas. Różnie na-
zywany w poszczególnych
językach jest nieodłącznie
związany z życiem ludzkim na
ziemi. Dlatego na ogół dużo
mówi się o czasie - człowiek
zna jego wartość, wie bardzo
dobrze o tym, że trzeba go
wykorzystywać, bo przemija-
jąca chwila już nigdy nie wra-
ca. Stąd już starożytni powia-
dali w formie przestrogi: „Me-
mento, tempus fugit.” (Pa-
miętaj, czas ucieka). I jedno-
cześnie nawoływali za
uczniami Epikura: „Carpe
diem!” (Chwytaj dzień, ko-
rzystaj z każdej chwili!).

Z drugiej zaś strony
niejednokrotnie na przestrzeni
dziejów starano się wyjaśnić,
czym właściwie czas jest.
Nawet dzisiaj, jeżeli usiłuje-
my określić bliżej to pojęcie,
przekonujemy się, że dziwnie
trudno je zdefiniować, mimo
że słowo „czas” jest tak czę-
sto stosowane. Co więcej,
wszyscy wokoło wiemy do-
kładnie, co ono oznacza, tyl-
ko nie możemy go w sposób
precyzyjny określić.

 I nic w tym dziwne-
go, w istocie bowiem pojęcie
czasu jest poważnym zagad-
nieniem filozoficznym. Jeden
z największych filozofów V
w., św. Augustyn, w swoich
słynnych Wyznaniach szero-
ko się rozwodzi nad pojęciem
i sposobem mierzenia czasu.
Nad tym zagadnieniem po-
chylają się do dzisiaj nie tyl-
ko filozofowie, ale i różni
uczeni, definiując czas z psy-
chicznego albo technicznego
punktu widzenia lub też uka-
zując jego względność ( Car-
rel, Einstein). Jest to całkiem
zrozumiałe, bowiem nawet
najprymitywniejsze objawy
życia społecznego są nie do
pomyślenia bez pojęcia cza-
su. Obserwowany przez nas

w przyrodzie, nie ma jednak
przedmiotu i nie jest ani wi-
doczny, ani słyszalny, ani też
poznawalny innymi ludzkimi
zmysłami. Jest tylko sposo-
bem istnienia. Dlatego też
wymyślone przez człowieka
czasomierze są tak urządzo-
ne, aby swymi wskazówka-
mi lub dźwiękami uzmysła-
wiały nam przepływanie tego
czasu.

Należy przy tym jed-
nak pamiętać też o tym, że
wszystkimi czasomierzami
obliczamy czas tylko na pod-
stawie wzajemnej umowy,
czyli metodą konwencjonal-
ną. Mierzymy czas nie dba-
jąc o to, czym on jest; czy
przepływa obok nas, czy z
nami, czy życie nasze prze-
biega w czasie, czy też czas
jest tylko naszym sposobem
ujmowania życia.

Podobnie jak rozwija-
ły się i ulepszały różne jed-
nostki miernicze, tak samo i
jednostki miary czasu stawa-
ły się coraz to dokładniejsze.
U ludów pierwotnych naj-
ważniejszymi i najłatwiej po-
znawalnymi odcinkami czasu
były - dzięki Słońcu - dni i
noce, a następnie zmieniają-
ce się pory roku, a wreszcie
okresy roczne. Fazy Księży-
ca również były podstawą do
oznaczania okresów czasu.
W miarę rozwoju cywilizacji
człowiek nauczył się obser-
wować coraz to dokładniej
położenie Słońca w czasie
dnia oraz  rozmieszczenie
gwiazd w nocy, co umożliwi-
ło już podział doby na mniej-
sze odcinki.

Pierwsze wiadomości
o czasomiernictwie sięgają
czterech-pięciu tysięcy lat

przed narodzeniem Chrystu-
sa. Pochodzą one z Azji, kraju
położonego między Tygrysem
i Eufratem oraz z Babilonu
(dzisiejszy Irak).Tam to roz-
kwitała już w czwartym i
trzecim tysiącleciu p.n.e.
wysoka technika czasomier-
nicza. Najstarsze pisemne
wiadomości o mierzeniu cza-
su pochodzą z trzeciego ty-
siąclecia p.n.e. Są to teksty
pisane hieroglifami lub pi-
smem klinowym.

Najstarszym przyrzą-
dem do mierzenia czasu był
tzw. gnomon, tj. wetknięty
pionowo w ziemię pręt, który
później przekształcił się w
zegar słoneczny. Wynalezie-
nie go przypisuje się Berozo-
sowi żyjącemu w VI w. p.n.e.
Następnymi czasomierzami
były klepsydry piaskowe i
wodne, później zegary ognio-
we, świecowe i dopiero przy
końcu pierwszego tysiąclecia
naszej ery zrodziły się dąże-
nia do skonstruowania zega-
ra mechanicznego. Wynala-
zek tego zadziwiającego me-
chanizmu, który zamienia
ruch obrotowy zespołu kół w
ruch jednostajnie przerywa-
ny, jest jednym z najgenialniej-
szych w historii sztuki zegar-
mistrzowskiej. Jego wynalaz-
cą był zakonnik benedyktyn
z Aurillac, późniejszy papież
Sylwester II, około roku 1000.
Od tego czasu rozpoczyna się
triumfalny pochód zegarów
mechanicznych, coraz to do-
skonalszych w formie i tre-
ści. A obecnie czasomierze
są najbardziej rozpowszech-
nionymi mechanizmami na
świecie.

Czasy, w których
przyszło nam żyć, są epoką
narodzin i szalonego rozwoju
elektroniki. Wkracza ona w
różne dziedziny naszego
życia: nie ominęła również i
czasomiernictwa. Tak więc

Stary zegar znów odmierza czas

fot. J. Rozpędowski



   nr 5(9) LIPIEC  2004 ¯ycie  gminnegminnegminnegminnegminneINFORMACJE

5

obecna epoka to zmierzch
zegara mechanicznego.
Zmierzch ten - po sześciu
stuleciach nieustannego
triumfu - jest jednak jeszcze
pełen świetności. Zegar
mechaniczny nadal nas
zdumiewa swoją  niezwykłą
konstrukcją i precyzją oraz
tym czymś, co sprawia, że
mawiamy o nim, że posiada
„duszę”.

Zegary mechaniczne
umieszczano najczęściej na
eksponowanych miejscach;
były to różnego rodzaju
wieże, czy to zamkowe,
ratuszowe, czy też wieże
kościelne. Szczególnie te
mocowane na kościołach
przypominały i nadal przy-
pominają nam o przemijaniu
doczesnego życia. Są jak
memento: „Czas ucieka,
wieczność czeka”. Niejedno-
krotnie jednak, przez różne
koleje losu, zegary te są zde-
wastowane, straszą przerdze-
wiałymi tarczami, powygi-
nanymi wskazówkami i
niszczejącymi mechaniz-
mami. Dobrze, gdy znajdują
się zapaleńcy, którzy posta-
nawiają na nowo je ożywić i
przywrócić im dawną
świetność.

Dzięki takim ludziom
w Modle zaczął na nowo
chodzić zegar znajdujący się
na wieży kościoła p.w. Matki
Bożej Różańcowej. Od 3
czerwca  2004 roku miesz-
kańcy tej miejscowości,
położonej w gminie Gromad-
ka, mogą cieszyć się odno-
wionym zegarem mechanicz-
nym. Prace renowacyjne
trwały ponad dwa lata i nie
była to sprawa prosta.
Nieoceniona okazała się
pomoc pana Jana Maksym-
czaka ze Szprotawy, który
cierpliwie i z wielkim
zaangażowaniem dokonywał
renowacji poszczególnych

elementów starego mecha-
nizmu.

Jak wiekowy jest to
zegar, świadczy mosiężna
tabliczka, na której znajduje
się wygrawerowana nastę-
pująca informacja:
              No 1094
             C. Weiss
             Gr. Glogau
                1877
      Możemy z niej wywnio-
skować, że mechanizm ten
został wykonany przez zegar-
mistrza z Głogowa, o nazwi-
sku C. Weiss, w roku 1877.
Cyfry na samej górze przed-
stawiają zapewne numer se-
ryjny tego urządzenia.
       Bardzo wiele dodatko-
wych i niezwykle ciekawych
wiadomości na temat historii
kościoła i zegara dostarczył
rodowity mieszkaniec Modły,
pan H. Tilgner. Jego wspo-
mnienia oraz kolekcja starych
dokumentów i  fotografii  nie-
zwykle sugestywnie przybliży-
ły zatrzymany w kadrze czas
sprzed ponad stu laty.
        Prawdopodobnie zegar
został zamówiony przez ów-
czesnego właściciela Modły,
hrabiego von Rittberg. Został
on umieszczony na wieży od-
budowanego po pożarze w
1874 roku kościoła. Wszyst-
ko wskazuje na to, że był to
zegar czterotarczowy, który
przyłączono do dzwonu ko-
ścielnego, dzięki czemu mógł
wybijać kwadranse oraz po-
szczególne godziny. Pan Til-
gner wspomina, że do obsłu-
gi tego mechanizmu był wy-
znaczony przez hrabiego spe-
cjalny pracownik, który mu-
siał codziennie wychodzić na
wieżę i nakręcać zegar za
pomocą korby. Poza tym miał
za zadanie czuwać nad pra-
widłową pracą całego me-
chanizmu oraz co jakiś czas
odpowiednio konserwować
poszczególne jego elementy.

         Niestety, różne wypad-
ki dziejowe sprawiły, że do
naszych czasów przetrwały
jedynie dwie tarcze, a pozo-
stawiony mechanizm pozwolił
jedynie na umożliwienie pra-
cy jedynie samych wskazó-
wek, bez możliwości dzwo-
nienia. Nie pomniejsza to jed-
nak w żadnym stopniu ogro-
mu pracy, jaki został włożo-
ny w jego renowację. Co wię-
cej, mechanizm ten został
ulepszony i teraz może się
samoczynnie nakręcać, bez
potrzeby wchodzenia na wie-
żę i ręcznego kręcenia kor-
bą. A być może w najbliższej
przyszłości będzie także da-
wał sygnały akustyczne.
       Nie można pominąć
wkładu włożonego przez lu-
dzi dobrej woli, dzięki którym
zegar  mechaniczny na wie-
ży kościoła w Modle zaczął
na nowo funkcjonować.
Wszystkim należą się słowa
uznania oraz podziękowania:
księdzu proboszczowi Ry-
szardowi Kukulskiemu za
życzliwe patronowanie całe-
mu przedsięwzięciu, panu
Maksymczakowi za cierpli-
wość i rzetelną pracę oraz
wszystkim ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać!
      Dedykujemy im frag-
ment Boskiej komedii Dan-
tego, będący najstarszym opi-
sem  pracy zegara mecha-
nicznego:
  A jak najmniejsze kółecz-
ka w zegarze
 rzekłbyś, że w ruchu udzia-
łu nie biorą,
  jedno największe cały pęd
ukaże,
  tak rozmaitym ruchom one
  korowody taneczne o swej
zasobności
 świadczyły, krążąc mniej
lub więcej skoro...

           Jacek Rozpędowski

III  FIII  FIII  FIII  FIII  Festynestynestynestynestyn

7 sierpnia br., w Sali Wi-
dowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Gromadce, odbędzie
się trzeci już festyn bez-
alkoholowy pn. „Radość
życia”.
Imprezę rozpocznie (o
godz. 14.00) Msza św. w
intencji osób uzależnio-
nych i ich rodzin w ko-
ściele p.w. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w
Gromadce. Później, o
godz. 16.00, w Sali Wi-
dowiskowej GOKiS na-
stąpi uroczyste otwarcie
Festynu. Organizatorzy,
tradycyjnie już, zaplano-
wali szereg atrakcji. Bę-
dzie konkurs plastyczny
(„Moje wymarzone wa-
kacje”), zabawy i tańce
dla dzieci, blok sportowo-
rekreacyjny, wreszcie
Wieczorynka - bajka opo-
wiadana dzieciom przez
aktora.
Nie zapomniano o doro-
słych. Po występach
„Ale-Babek” z Różyńca
i „Niezapominajek” z
Osłej będzie można plą-
sać na bezalkoholowej
zabawie z udziałem wo-
dzireja. Całość (dla do-
rosłych) zakończy o pół-
nocy „świetlisty walc”.
Organizatorzy, czyli GO-
KiS i Gminna Komisja
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w
Gromadce serdecznie
zapraszają wszystkich
chętnych.
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pomocy dla tych dzieci przed-
stawia s. Nicole Shoombo: „
Od września 2003 r. jestem
odpowiedzialna za Centrum
Fundacji im. Bp. Plumeya.
Jedną z głównych akcji naszej
Fundacji jest pomoc dzieciom,
których rodzice zmarli na
AIDS. Aktualnie wspieramy
15 dzieci, które mieszkają u
swoich krewnych (wujków
lub ciotek), a jedna dziewczy-
na mieszka obecnie w naszym
Centrum Formacyjnym.
Wszystkie te dzieci mają teraz
zapewnioną opiekę i dach nad
głową, wyżywienie oraz
odzież i mogą w normalnych
warunkach żyć i uczyć się. Za
to wszystko okazują niesamo-
witą wręcz wdzięczność, bo-
wiem wiele z nich doświad-
czyło wcześniej w swym mło-
dym życiu wiele cierpienia”.
     Przykładem może być hi-
storia  młodej dziewczyny,
która pewnego dnia pojawiła
się przed drzwiami fundacji z
dwójką małych dzieci: jedno
miała zwyczajem afrykańskim
na plecach, a około dwuletnia
dziewczynka trzymała ją za
rękę. Przedstawiła się i opo-
wiedziała siostrze Nicole swoje
przeżycia: „Nazywam się He-
lene Hawa, jestem urodzona w
tej wiosce i także moich trzech
braci (chodzi o wioskę Marza
w północnym Kamerunie -
przyp. autora). Moi rodzice
nie żyją, umarli na AIDS. Przy-
byli tu kilka lat temu z dalekiej
północy Kamerunu, aby się
kształcić w tutejszym Cen-
trum Rolnym. Już jest trzy lata
jak rodzice umarli, a dom jest
w ruinie niedaleko stąd. My-
śmy zostali sami, bo tu nie
mamy żadnej rodziny, gdyż
wszyscy krewni zostali dale-
ko na północy i my ich nawet
nie znamy. Dlatego byłam zmu-
szona wyjść za mąż za  poli-
gama (mężczyznę posiadają-
cego kilka żon - przyp. auto-
ra). Miał on wiele dzieci, a ja
miałam wtedy 15 lat. Pozwo-
lił mi jednak zabrać moich bra-
ci. Jednak nie byliśmy tam do-
brze traktowani, od razu zo-
staliśmy wysłani do pracy w

polu i musieliśmy codziennie
pracować od rana do wieczo-
ra, nawet w pełnym słońcu bez
jedzenia, a wracając z poranio-
nymi stopami i rękami musia-
łam wieczorem przygotować
dla nich posiłek. Rok później
urodziłam córkę o imieniu Fa-
tima, a na końcu drugiego
roku byłam fizycznie i psy-
chicznie wyczerpana. Czułam
się jak niewolnica, wzrastał we
mnie smutek, a myśląc o przy-
szłości moich braci, widziałam

blem Fundacji im. Bp. Plu-
meya i zaproponowała, aby
przy pomocy ludzi dobrej woli
odbudować dom rodzinny
Heleny, aby cała rodzina mo-
gła tam zamieszkać. Projekt
ten został zaakceptowany i zre-
alizowany przy współudziale
samej dziewczyny i jej braci.
Wszyscy mogli znowu za-
mieszkać w odbudowanym
domu rodzinnym, co było dla
nich ogromną radością. Na
nowo odzyskali nadzieję i mo-
gli cieszyć się swoją blisko-
ścią. Po kilku tygodniach zo-
stali zaproszeni przez Funda-
cję na spotkanie modlitewne,
co zaowocowało częstymi
kontaktami. Parę miesięcy
potem Helene sama zapropo-
nowała, że chętnie podejmie
pracę w Fundacji na rzecz po-
trzebujących dzieci. Co wię-
cej, zachęciła także swoich
braci, aby włączyli się w dzia-
łalność grupy Dzieci Misyj-
nych, działającej przy szkole
św. Józefa. Aktualnie wszyscy
biorą udział w spotkaniach
formacyjnych, modlitewnych
i w akcjach organizowanych
przez fundację.
     Takich przykładów, jak ten
powyższy, jest bardzo wiele.
Potrzeby są bardzo duże, bo-
wiem AIDS zbiera coraz
większe żniwo w tych rejo-
nach Afryki i bardzo wiele
dzieci staje się z dnia na dzień
sierotami. W miarę swoich
możliwości Fundacja im. Bp.
Plumeya stara się temu zara-
dzić, organizując tzw. „małe
projekty”, w ramach których
jest udzielana pomoc takim
dzieciom. Obejmuje ona za-
pewnienie sierotom podstawo-
wej opieki medycznej, zdoby-
cie wykształcenia, wyżywie-
nia oraz ubrania. Jednak rze-
czą najważniejszą, którą fun-
dacja ma na uwadze, jest to,
aby dzieci te  czuły, że nie są
odrzucone, że komuś na nich
zależy, że ktoś pragnie dać im
miłość i troskę. Aby mogły na
nowo z nadzieją spojrzeć w
przyszłość.
    o. Władysław Kozioł OMI

ją fatalnie. Pewnego dnia wy-
buchła kłótnia między mną a
pierwszą żoną mężczyzny, u
którego przebywałam. Wtedy
zdecydowałam się pójść w
świat razem z córką i braćmi.
Znalazłam dla braci rodziny,
które ich przyjęły do siebie. Ja
jednak nie mogłam znaleźć ni-
gdzie miejsca, nikt nie chciał
mnie przyjąć. Próbowałam
wynająć pokój, ale nie miałam
pieniędzy, aby za niego zapła-
cić i znalazłam się na ulicy.
Pewien mężczyzna przyjął
mnie do swego domu i za-
mieszkałam z nim, ale kiedy
po 10-ciu miesiącach urodzi-
łam chłopca Remiego, zosta-
wił mnie i ponownie nie mia-
łam gdzie się podziać. Nie
wiem teraz, co mam robić
dalej. Proszę bardzo o po-
moc.”
     Siostra Nicole Shoombo
po wysłuchaniu tej historii po-
stanowiła uczynić co tylko w
jej mocy, aby ta biedna dziew-
czyna na nowo odzyskała na-
dzieję. Przedstawiła jej pro-

DziecDziecDziecDziecDzieckkkkkooooo
w potrzebiew potrzebiew potrzebiew potrzebiew potrzebie

     Każdy chrześcijanin po-
winien co jakiś czas skłonić się
do refleksji i zadumy nad tym,
na ile pomógł drugiemu czło-
wiekowi, który znajdował się
w potrzebie, czy to duchowej,
czy też materialnej. W tego-
rocznym orędziu wielkopost-
nym Jan Paweł II proponuje
nam zastanowić się nad frag-
mentem Ewangelii dotyczą-
cym dzieci: „A kto by jedno
takie dziecko przyjął w Imię
Moje, Mnie przyjmuje” (Mt
18, 5). Papież przypomina o
chrześcijańskiej odpowiedzial-
ności za wszystkie dzieci -
szczególnie te w krajach naj-
uboższych. Dramatyczne py-
tanie Ojca Świętego: „Cóż złe-
go uczyniły te dzieci, że za-
służyły na takie cierpienia?”
jest dla wszystkich chrześci-
jan swoistym rachunkiem su-
mienia. Na szczęście nie brak
ludzi dobrej woli, którzy są
gotowi do niesienia pomocy,
nawet jeśli sami żyją w trud-
nych warunkach. Przykładem
może być działalność kame-
ruńskiej Fundacji im. Bp. Plu-
meya (czyt. Plimeja) oraz gru-
py Dzieci Misyjnych z tego
kraju.
     Kilkoro dzieci ze szkoły
św. Józefa z Marza, miejsco-
wości położonej w północnym
Kamerunie, na płaskowyżu
Adamawa, postanowiło utwo-
rzyć grupę dzieci misyjnych,
która miałaby za zadanie po-
magać dzieciom osieroconym
przez rodziców, którzy zmarli
na AIDS. Ci młodzi ludzie o
wrażliwych sercach zapragnęli
nieść pomoc i nadzieję tym,
którzy ją utracili wskutek tra-
gedii w rodzinach. Grupa ści-
śle współpracuje z Fundacją
im. Bp. Plumeya, organizacją
charytatywną, która w szcze-
gólności zajmuje się dziećmi -
sierotami. Mocne świadectwo
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Dziennik Ustaw nr 93 poz. 887 prezentuje Ustawę z dnia
16 kwietnia 2004 r. „o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych”. Zainteresowanych odsyłamy do
pełnego tekstu przedstawionych tam zmian, my prezentuje-
my jedynie te, naszym zdaniem, najistotniejsze.

ZmianyZmianyZmianyZmianyZmiany
w dow dow dow dow dowwwwwodacodacodacodacodachhhhh

 Od 1 maja br., wraz z naszym wejściem do UE, dowód oso-
bisty jest nie tylko dokumentem: „stwierdzającym tożsamość
osoby” i „poświadczającym obywatelstwo polskie”, ale także:
„uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej” (art. 1 ust.
3). Co prawda w początkowym okresie ten ostatni zapis może
nam sprawiać nieco trudności w poruszaniu się po wspólnym
już terytorium, gdyż nie wszędzie przyzwyczajone do polskich
paszportów służby, np. policja, będą właściciwie reagować na
ten „nowy paszport”, ale po jakimś czasie ten właśnie doku-
ment wystarczy nam w zupełności do podróżowania po UE.
Art. 14 dotyczy zmian wprowadzanych w naszych danych oso-
bowych. Ust. 1 brzmi następująco: „Dane dotyczące zmiany
stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych zmian w
aktach stanu cywilnego urząd stanu cywilnego przekazuje nie-
zwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku bra-
ku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze
względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwa-
jącego ponad 2 miesiące.” Ust. 2 dotyczy narodzin dziecka:
„Zgłoszenie urodzin dziecka dokonane we właściwym urzędzie
stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania
dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania
dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu
stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko
faktycznie przebywa”. Kolejny ust. 3 dotyczy zgłoszenia o
zmianie imienia lub nazwiska. Ponieważ decyzję o zmianie wy-
daje starosta, na nim też spoczywa obowiązek poinformowa-
nia odpowiedniego organu. Wreszcie ust. 4 traktuje o zmianie
obywatelstwa. Ponieważ zmian dokonuje wojewoda, to na nim
z kolei spoczywa też obowiązek poinformowania właściwego
organu gminy o tym fakcie. Krótko mówiąc art. 14 powinien
ułatwić życie tzw. „szaremu obywatelowi”, składając na barki
odpowiednich urzędów załatwianie tak przecież uciążliwej „pa-
pierkowej roboty”.
Cóż jeszcze nowego „w dowodach”? W art. 34 dodano ust. 3,
który brzmi: „Na uzasadniony wniosek rodziców lub opieku-
nów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukoń-
czyła 13 roku życia”.
Najwięcej chyba zmian dotyczy cudzoziemców, ale członków
UE, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 2 miesiące lub też
chcą zamieszkać tu na stałe. Nie będziemy ich tu jednak oma-
wiać. Jest ich zbyt wiele. Zainteresowanych odsyłamy do tek-
stu ustawy.

Stanisław Horodecki

KKKKKomomomomom unikaun ikaun ikaun ikaun ikattttt
d lad lad lad lad la

rrrrr o ln ikówoln ikówoln ikówoln ikówoln ików
    Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa in-
formuje, że:  Zbiórką padłych
zwierząt z terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego zajmuje
się przedsiębiorstwo utyliza-
cji odpadów zwierzęcych
PROFET Sp. Z o.o. „Oset-
nica” 59-225 Chojnów Tel.
076-81-88-643    Fax. 076-
81-77-229 Zbiórka padłych
zwierząt dotyczy wyłącznie
bydła, owiec, kóz i trzody
chlewnej. Zryczałtowana
cena za usługę dla rolnika (w
tym również transport) wy-
nosi 50 zł za Sztukę Dużą
(bydło) oraz l0 zł za Sztukę
Małą (cielę, owca, koza i
trzoda chlewna).
Nie wypalać łąk, pastwisk
i ściernisk - Aby nie utra-
cić dopłat bezpośrednich.
Podstawa : Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wy-
magań utrzymywania grun-
tów rolnych w dobrej kultu-
rze rolnej . /Dz.U.Nr
65.poz.600/.
Od dnia l sierpnia 2004 r.
obowiązuje Rozporządze-
nie Rady Ministrów w spra-
wie rent strukturalnych:
Rentę strukturalną przyzna-
je się rolnikowi, jeżeli łącznie
spełnia następujące warunki:
1. ma ukończone 55 lat, lecz
nie osiągnął wieku emerytal-
nego i nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty z
ubezpieczenia społecznego,
lub zaopatrzenia emerytalne-
go, lub ubezpieczenia spo-
łecznego rolników;
2. prowadził nieprzerwanie
działalność rolniczą w

gospodarstwie rolnym w
okresie co najmniej 10 lat
poprzedzających złożenie
wniosku o rentę strukturalną
i w tym okresie podlegał
ubezpieczeniu emerytalno -
rentowemu, określonymi w
przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników, przez
okres co najmniej 5 lat
3. w dniu złożenia
wniosku o rentę
Strukturalną podlegał
u b e z p i e c z e n i u
e m e r y t a l n o -
rentowemu;
4. przekazał gospodarstwo
rolne o łącznej powierzchni
użytków rolnych wynoszącej
co najmniej l ha;
5. zaprzestał prowadzenia
działalności rolniczej;
6. wpisany został do ewi-
dencji producentów, stano-
wiącej część krajowego
systemu ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie
płatności;
7. nie posiada zaległości z
tytułu opłacania składek na
ubezpieczenia rolników .

Zasady przyznawania
rent strukturalnych określa
Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 30 kwietnia 2004
r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na uzys-
kiwanie rent strukturalnych
objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz.U.
Nr 114 poz.l 191). Informacje
uzyskać można w Biurze
Powiatowym Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
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Bujakiewicz najlepszy
wybrano najpiękniejszą
„Okładkę mojej książki”

   Znamy już wyniki konkursu pt. „Okładka mojej książki”
ogłoszonego 23 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich przez GBP Filia w Krzyżowej. Komisja
konkursowa w składzie: Zofia Żak, Władysława Laskowska-
Mosiądz, Gabriela Zawada, Bożena Rokoszna, Małgorzata
Laskowska uznała jednomyślnie, iż najwięcej pozytywnych
emocji i doznań estetycznych wzbudza praca Krzysztofa
Bujakiewicza (12 lat, SP w Osłej), zapewniając tym samym
I miejsce w konkursie. Niewiele ustępowały jej dwie kolejne
prace autorstwa Konrada Hawro (12 lat, SP w Osłej) i Grze-
gorza Piroga (12 lat, SP w Osłej), które wymościły sobie ex
aequo II miejsce na podium. Wyróżnione zostały natomiast
projekty okładek Roksany Pawlus (12 lat, SP w Gromadce)
oraz Natalii Potockiej (9 lat, SP w Krzyżowej). Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i
odwagę. Gratulujemy zwycięzcom.

Małgorzata Laskowska
Bibliotekarz GBP Filia w Krzyżowej

IV Festiwal Kultury
Bałkańskiej w Bolesławcu

ALE-BABKI z Różyńca

NIEZAPOMINAJKI z Osłej

Wędkarski
Dzień Dziecka

   l .06.2004 r. Zarząd Koła Nr 9 „Karaś” Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Gromadce zorganizował dla dzieci i mło-
dzieży festyn, w którym najważniejszym punktem programu
były zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej dla dzieci
do lat 16. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.00 na stawie
w Modłej. W rywalizacji wzięło udział 35 chłopców i 2 dziew-
czynki. Ponadto w roli obserwatorów uczestniczyło około 15
dzieci wraz z opiekunami. Zwycięzcą okazał się Dawid Cza-
chara, lat 11. Drugie miejsce zajął Piotr Krawiec, lat 13, a
trzecie, także trzynastoletni, Przemysław Słoński. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zawo-

dów czekolady, wafle, cukierki, batony, słonecznik oraz ze-
stawy drobnego sprzętu wędkarskiego (haczyki, spławiki, cię-
żarki ołowiane i żyłki). Aby impreza przebiegała w miłej at-
mosferze, wszystkie dzieci uczestniczące w festynie często-
wane były paczkami, cukierkami, gumami do żucia i napoja-
mi. Wszystko to było możliwe dzięki pozyskanym sponso-
rom, którzy wsparli naszą inicjatywę, i którym serdecznie
dziękujemy. Oto oni: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LANT” w Krzyżowej, PPHU„Młynpol”, ŻEL-GROM w
Gromadce, Bank Spółdzielczy w Chojnowie o/ Gromadka,
Urząd Gminy w Gromadce, Sklep „ Graf’ w Krzyżowej, Sklep
Zoologiczno-Wędkarski „REKIN” w Bolesławcu, GROMEN
- Henryk Demaj, „Carpio” Janusz Pilarski, Piotr i Halina Mi-
kołajczakowie, Katarzyna Konik, Halina i Kazimierz Gorty-
chowie, Teresa i Julian Warcholikowie, Jan Kopeć, Jan Skrzy-
pek i Dariusz Pawliszczy.
Festyn zakończono wspólną degustacją wspaniałej grochówki
ufundowanej przez pana Dariusza Pawliszczego. Widząc
zadowolenie i dużą aktywność uczestników festynu,
postanowiliśmy w przyszłości kontynuować organizowanie
takich imprez

Zbigniew Kozłowski, Skarbnik Zarządu
Koła PZW nr 9 „Karaś” w Gromadce

fot. B. Kuchmacz
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Noc Świętojańska

  19 czerwca br. o godz.
19.00 na basenie w Gro-
madce rozpoczął się festyn
związany z obrzędami i zwy-
czajami Nocy Świętojań-
skiej. Pleciono wianki, wspi-
nano się po palu po kwiat
paproci, a przy blasku pło-
nącego ogniska uczestnicy
mogli podziwiać występy
„Ale-Babek” z Różyńca,
„Niezapominajek” z Osłej
czy „Iskry” - młodzieżowe-
go zespołu tańca disco ze
Zgorzelca. Prezentowali się
również soliści i uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w
Krzyżowej i Modle.

W trakcie imprezy ogłoszo-
no wyniki konkursu „Pięk-
na i czysta zagroda”, a na-
grody ufundowane przez
Wójta Gminy Gromadka
wręczyła zwycięzcom p. B.
Kuchmacz (piszemy o tym
na stronie 1).
Zwieńczeniem tej ze wszech
miar udanej, przygotowanej
przez GOKiS imprezy, była
zabawa taneczna z zespołem
„Rubens”.
Kto w tym roku nie zdążył
po kwiat paproci, niech już
dziś zaplanuje sobie czas w
przyszłym roku. Warto!

S.H.

Tańczy „Iskra”

Wianki - nieodłączna część imprezy

Rozstrzygnięto wyniki konkursu plastycznego „Rok polski
w tradycji - LATO”. Tym razem wpłynęło 71 prac.

„LATO” za nami

   Komisja w składzie: Ma-
ria Matyjewicz - przewod-
nicząca, Bożena Kuchmacz
i Barbara Deberna - człon-
kowie przyznawała nagrody
i wyróżnienia w kilku kate-
goriach wiekowych. Miło
nam poinformować, że
wśród nagrodzonych i wy-
różnionych znaleźli się także
autorzy z gminy Gromadka.
W kategorii 9-10 lat wyróż-
nieniami uhonorowano Mar-
tę Gortych z SP w Osłej i
Gabrysię Zawadę z GO-
KiS w Gromadce.
W kategorii 11-12 lat wy-
różnienia przyznano m.in.
Przemkowi Bondziorowi z
SP w Modłej i Annie Gor-
tych z SP w Osłej.
W kategorii 13-15 lat bar-
dzo podobała się praca
Pawła Rudnickiego z Gim-
nazjum w Gromadce. Na-
grodzono ją I miejscem. W
tej kategorii przyznano też
wyróżnienia Jackowi Wil-

czyńskiemu i Krzysztofo-
wi Czacharze - obaj z Gim-
nazjum w Gromadce, repre-
zentowali też Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu.
Wreszcie w kategorii 16 lat i
więcej bezkonkurencyjna oka-
zała się praca Kamili Deber-
nej z GOKiS w Gromadce.
Nagrodzonym i wyróżnio-
nym serdecznie gratulujemy.

B. Kuchmacz.

Maria Matyjewicz z jedną
z laureatek konkursu

Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu z mało używaną odzieżą

i artykułami różnymi.
Sklep czynny:

pn. - pt. 9.00 - 16.00
so. 9.00 - 13.00

Gromadka, ul. Lubińska 2d
Atrakcyjne ceny!!!

fot. B. Kuchmacz
fot. B. Kuchmacz
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Dzieci - DzieciomDzieci - DzieciomDzieci - DzieciomDzieci - DzieciomDzieci - Dzieciom

   Pierwszego czerwca Pani
Dyrektor Teofila Broszkie-
wicz z pomocą Pana Dariu-
sza Pawliszczego zorganizo-
wała w naszej szkole „odloto-
wy” festyn.
Tę fantastyczną zabawę roz-
począł mecz piłki nożnej Mo-
dła - Gromadka. Sądzę, że
kibice tak samo jak i gracze
przeżywali ten mecz, bo gło-
śno ich dopingowali. Nieste-
ty, ten mecz skończył się dla
nas porażką (2:4), ale trzeba
się także nauczyć przegry-
wać. Przegrana nie zepsuła
nikomu humoru, bo czekało
na nas dużo niesamowitych

atrakcji. Szczególnie młod-
szym dzieciom spodobała się
duża ślizgawka „Gigant”, na
której spędzały dużo czasu,
między innymi zakopując się
w kolorowych piłeczkach. U
chłopców dużym powodze-
niem cieszyły się pistolety na
farbę, z których najchętniej
strzelaliby w dziewczyny,
gdyby tylko mogli. Były to nie-

Dzień Dziecka w Modłej

Kolejny numer
„Życia gminnego”
ukaże się dopiero

we wrześniu.

samowite atrakcje, lecz i tak
nie dorównywały wojsko-
wym motocyklom, które zja-
wiły się w połowie zabawy.
Kolejka do przejazdu była

bardzo długa, ale i tak warto
było czekać. Smażyliśmy
także na ognisku kiełbaski i
kosztowaliśmy ciasta, które
przygotowały dla nas nasze

mamy. Na naszej imprezie
śpiewał i grał Pan Julian Ja-
nicki.
Uważam, że zabawa była
udana. Nie pamiętam, żebym
kiedykolwiek tak dobrze się
bawiła. Na pewno nie zapo-
mnę tej zabawy do końca
życia.

A. Krupka

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osłej fot. B. Kuchmacz


