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Kandydatka
na Miss Polski

Jednodniowy pobyt w Ostrowie Wlkp. zobrazował mi
wszystkie zasady panujące w świecie modelingu i wzbogacił
o wiele nowych doświadczeń. Nie mając wcześniej do czy-
nienia z takiego typu wyborami, początkowo czułam się tam
nieswojo. W wyborach brały udział 53 dziewczyny z całej
Polski, więc nie spodziewałam się szybkiej i łatwej integracji.
Na początku panowała między nami rywalizacja i nieufność,
lecz w miarę upływu czasu atmosfera coraz bardziej rozluź-
niała się. Poznałam wiele ciekawych i przesympatycznych
dziewczyn, z którymi wciąż utrzymuję kontakt. Kilka z nich
razem ze mną będzie brać udział w finale Miss Polski. Przez
cały tydzień pobytu w Ostrowie Wlkp. trwały przygotowania
do Gali. Całe dnie spędzałyśmy na próbach, przymiarkach,
wizytach u fryzjerów i wizażystek. Harmonogram dnia wy-
pełniony miałyśmy od godz. 7.30 do 22.00.
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Kamila Turecka
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Szanowni Państwo!

Okiem Wójta

Drodzy mieszkańcy
Gminy Gromadka!

Przedostatni raz będziemy dziś
rozmawiali ze sobą za pomo-
cą naszej Gazety w obecnej
kadencji. Czas nieubłaganie
biegnie do przodu. Powoli
kończy się kadencja moja jako
Wójta tej Gminy, jak również
wszystkich radnych naszej
Rady. Nadszedł czas podsu-
mowań, rozliczeń tego, co się
udało z naszych planów i za-
mierzeń, z czego jesteśmy
dumni, a z czego niezadowo-
leni. Na pewno ostatnie lata
były okresem ciężkiej, co-
dziennej pracy wszystkich lu-
dzi odpowiedzialnych za naszą
gminę. Przypomnijcie sobie
Państwo koniec roku 2002.
Pierwszym poważnym sukce-
sem było uporządkowanie te-
renu wokół szkoły, budowa
nowego ogrodzenia szkoły,
zatoczki dla autobusów oraz
pozyskanie na potrzeby mło-
dzieży nowego autokaru
szkolnego. Na tym nie poprze-
staliśmy. Przez cały czas czy-
niliśmy starania o pozyskanie
środków na budowę sali gim-
nastycznej dla Szkoły w Gro-
madce. Jak Państwo wiecie,
plan ten w pełni został zreali-
zowany. Uzyskaliśmy środki
zewnętrzne na realizację tego
zadania i rozpoczęliśmy budo-
wę sali sportowej za 5,5 mln
zł. Sala zostanie oddana do
użytku we wrześniu 2006 r.
Jest to uwieńczenie moich sta-
rań o wsparcie w Urzędzie
Marszałkowskim, u parlamen-
tarzystów, u Wojewody. Ści-
śle ze mną w pozyskaniu przy-
chylności władz współdziałali
Radni Rady Gminy w Gro-
madce. Drugą dziedziną, w

której widziałem największe
potrzeby, była konieczność
rozbudowy infrastruktury dro-
gowej i komunikacyjnej w
Gminie. W minionych trzech
latach położyliśmy nową na-
wierzchnię bitumiczną na dro-
dze w Borówkach o długości
1100 mb, od podstaw wybu-
dowaliśmy drogi: we wsi
Wierzbowa o długości 1360
mb, we wsi Modła o długości
2500 mb oraz dwie drogi w

że wszystkie zadania, których
realizację obiecywałem w
trakcie poprzedniej kampanii
wyborczej, w pełni zostały
wykonane, a dziś posiadamy
bardzo precyzyjne plany na
lata 2006 - 2010. Rozwój na-
szej Gminy w tych latach
opierać będziemy na pozyski-
waniu środków zewnętrz-
nych. Zadań będzie wiele, ale
porozmawiamy o nich w cza-
sie kampanii wyborczej.

Szanowni Państwo!
Najbardziej cenię sobie w swo-
jej działalności wyposażenie
Urzędu Gminy w nowoczesne
programy, które pozwalają na
lepszą obsługę naszych miesz-
kańców w Urzędzie. Posiada-
my dziś sprawny Urząd, nie
odstępujemy od przyzwoitych
standardów tego typu urzę-
dów.

Szanowni Państwo!
Jest to tylko zarys naszej -
mojej i Radnych Rady Gminy
- działalności w ostatnich la-
tach. Uważam, że zdaliśmy ten
trudny i odpowiedzialny egza-
min.
Wielu z nas zdecyduje się na
kandydowanie w nadchodzą-
cych wyborach samorządo-
wych. W tym gronie jestem
także i ja. Kandydując ponow-
nie na urząd Wójta, poddaję się
jednocześnie Państwa ocenie.
Wiem, że moje dokonania i
sukcesy świadczą o mnie, w
związku z tym proszę o rze-
telną ocenę moich działań oraz
życzliwość i poparcie.

Zagłosuj -
Wyślij -
Wygraj

Wyślij sms-a o treści "PRW
KAPELA NIEZAPOMI-
NAJKI" pod nr 7160 (opłata
- 1,22 zł z VAT). Dziękują
NIEZAPOMINAJKI

Punkt
Konsultacyjny
ds. Uzależnień

W okresie wakacji Punkt
Konsultacyjny ds. Uzależnień
będzie nieczynny. Pani Danu-
ta Bartczak oraz Pani Cecy-
lia Wujczyk będą na urlopie.
Dorosłych członków rodziny
mieszkających wspólnie z
osobami nadużywającymi
alkoholu zaprasza na spotka-
nia Grupa rodzinna - Al.-
Anon. Spotkania odbywają
się w każdy poniedziałek w
godzinach od 17°°do 19°° w
Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Gromadce ul.
Szkolna 9 przez całe waka-
cje. Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Gromadce
organizuje wyjazd na piel-
grzymkę do Lichenia dla ro-
dzin z problemem alkoholo-
wym w dniach 29-30 lipca
2006 r. W Licheniu będą całą
noc spotkania grup AA, Al.-
Anon oraz Al.-Ateen.
Wszystkich chętnych prosi-
my o zgłaszanie się do Urzę-
du Gminy w Gromadce po-
kój nr 7 - celem zapisania.
Ilość miejsc ograniczona!

H. Białoskórska

Gromadce o długości 750 mb.
Ponadto budujemy aktualnie
bardzo potrzebną drogę w
Krzyżowej o wartości 300 tyś.
zł oraz nawieźliśmy tłucznia na
drogę we wsi Pasternik. Wy-
mieniliśmy 16 wiat przystan-
kowych we wszystkich
wsiach (poza Wierzbową).
Wybudowaliśmy nową Kapli-
ce Cmentarną na Cmentarzu
Komunalnym w Gromadce
oraz dokonaliśmy utwardzenia
drogi do tego budynku. Roz-
poczęliśmy budowę wodocią-
gu dla wsi Różyniec. Uwa-
żam, że już w miesiącu lipcu
br. popłynie woda z kranów
w tej miejscowości. Po rozli-
czeniu tego zadania rozpocz-
niemy jeszcze w tym roku
budowę tranzytu wody dla wsi
Osła. Ponadto opracowujemy
dokumentację na wodociągo-
wanie wsi Motyle, Pasternik i
Nowa Kuźnia.
Chcę podkreślić z całą mocą,

„Rośnie” sala gimnastyczna
w Gromadce
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Informacja o pracy Rady Gminy Gromadka.

OSP i inne
Przedmiotem obrad Komisji
Rewizyjnej od kwietnia do
czerwca  b.r. były sprawy
związane z funkcjonowaniem
Ochotniczych  Straży Pożar-
nych na terenie Gminy. Komi-
sja zapoznała się z informacją
dotyczącą wysokości dotacji
dla gminnych jednostek będą-
cych w Krajowym Systemie
Ratowniczo Gaśniczym
(KSRG w latach 2003-2005),
a także z protokołem pokon-
trolnym Biura Finansów Pu-
blicznych "BFP". Komisja
uznała wyniki powyższej kon-
troli finansowej za niezadowa-
lające, gdyż nie odzwierciedla-
ją one w całości  problemów i
zastrzeżeń zgłoszonych przez
Komisję. W dniu 8 czerwca
b.r. Komisja Rewizyjna doko-
nała posumowania kontroli fi-
nansowej - wydatków budże-
towych na funkcjonowanie
jednostek OSP za 2005 rok.
Określiła przyczyny wykaza-
nych nieprawidłowości. Ko-
misja oczekuje od Wójta Gmi-
ny decyzji w sprawie określe-
nia osób winnych nadużyć,
przedstawionych w czasie
kontroli.
Także na nadzwyczajnej sesji,
w dniu 31 maja b.r., na wnio-
sek radnego Tomasza Maty-
jewicza radni dyskutowali nad
potrzebą utrzymywania jedno-
stek OSP Różyniec i OSP Gro-
madka w KSRG. Rada Gmi-
ny zdecydowała w głosowa-
niu (większością głosów), że
jednostki OSP Różyniec i OSP
Gromadka pozostają w KRSG.
W XXXIX sesji udział wzięła
również przedstawicielka Za-
kładu Ceramicznego "Bolesła-
wiec" Sp. z o.o. pani Ewa Mi-
chalak. Zaproponowała Ra-
dzie, w imieniu Zarządu Spół-
ki, ponowne rozpatrzenie
wniosku w sprawie nieodpłat-
nego przejęcia do zasobów
gminnych nieruchomości za-
budowanej we wsi Osła o
łącznej powierzchni 6.900 m2.

Jak stwierdziła, Spółka zaprze-
stała produkcji w tym obiek-
cie w 1996 roku. Do obecnej
chwili nie udało się jej sprze-
dać nieruchomości, pomimo
wielokrotnego ogłaszania prze-
targów.  Ceramika jako Spół-
ka Skarbu Państwa nie może
obniżać kwoty wyceny nieru-
chomości, w przeciwieństwie
do gminy. Oświadczyła, że
zgłaszają się osoby z terenu
gminy Gromadka zaintereso-
wane kupnem tej nieruchomo-
ści, jednak za niższą cenę.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Kozioł zapewnił panią
Michalak, że radni na posie-
dzeniach Komisji przeanalizu-
ją ponownie propozycję Za-
rządu Ceramicznego "Bolesła-
wiec". W miesiącu czerwcu
Wójt Gminy Tadeusz Gąsio-
rowski przygotował informa-
cję dla Komisji, zawierającą
możliwe, negatywne dla gmi-
ny,  następstwa, jakie mogą
wyniknąć z nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości poło-
żonej w Osłej . Na nadzwy-
czajnej sesji w dniu 12 czerw-
ca b.r. Rada Gminy podjęła
uchwałę wyrażającą zgodę na
nieodpłatne przejęcie powyż-
szej nieruchomość.
W okresie ostatnich trzech
miesięcy, dwie Komisje,  Kul-
tury …. i Budżetu… odbyły  5
posiedzeń. Przedmiotem ob-
rad była m.in. organizacja
"Dnia Dziecka" "Dni Gromad-
ki" wakacyjnego wypoczynku
dzieci, działalność Klubu
Sportowego  GKS "Gromad-
ka" , gospodarka mieniem
gminnym, pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych na budo-
wę infrastruktury gminy. Jak
wynikało z informacji dyrek-
torów placówek oświatowo-

wychowawczych i jednostek
organizacyjnych gminy, a tak-
że Zarządu Koła Wędkarskie-
go  zostały przygotowane dla
dzieci  na "Dzień Dziecka" :
wycieczki , konkursy z nagro-
dami oraz poczęstunek, zawo-
dy sportowe, zawody węd-
karskie. Dyrektor GOKiS  za-
pewniła, że basen kąpielowy
w Gromadce będzie przygo-
towany do sezonu wakacyjne-
go. Pan Zbigniew Kozłowski
- członek Zarządu Gminnego
Klubu Sportowego GKS,
wnioskował do radnych o "za-
chowanie" środków zaplano-
wanych w budżecie gminy
przeznaczonych na moderni-
zację stadionu w Gromadce,
ponieważ przyczyni się ona do
poprawy bezpieczeństwa
obiektu. Zwrócił uwagę rad-
nych na problemy finansowe
Klubu. Na terenie gminy nie
ma zbyt wielu firm,  które
wspierałyby rozwój sportu -
piłki nożnej. Stwierdził, że
istotnymi problemami  Klubu
są brak sprzętu sportowego
oraz  zły stan techniczny bo-
iska sportowego. Jako przed-
stawiciel Stowarzyszenia GKS
w Gromadce zapewnił, że ce-

lem Stowarzyszenia jest koor-
dynacja działań sportowych,
jakie mają miejsce na terenie
gminy. Zaoferował pomoc w
organizacji imprez sportowych
w szkołach i innych obiek-
tach.
Komisja Budżetu… po wysłu-
chaniu informacji nt. " gospo-
darki mieniem komunalnym"
wnioskowała o przekazywanie
na utrzymanie świetlic wiej-
skich części środków budże-
towych przyznawanych sa-
morządom na dany rok. Tak-
że zwróciła uwagę na kwestię
uregulowania użytkowania
pomieszczeń świetlic we
wsiach Osła i Pasternik.
Na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji Kultury….dyrektorzy
szkół, przedszkola  oraz kie-
rownik GOPS przedstawili
propozycje organizacji letnie-
go wypoczynku . W tym roku
dzieci będą wypoczywały
m.in. na koloniach w Jastrzę-
biej Górze i Rewalu . Wyjazdy
kolonijne zostały sfinansowa-
ne przez Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu, Caritas, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gromadce, Gminną
Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Szklarach
Górnych.

Opracowała A. Bednarek

Basen kąpielowy w Gromadce
czynny codziennie

w godz. 11.00 - 19.00
cena biletów:

dzieci do lat 7 pod opieką
dorosłych - wstęp wolny
dzieci i młodzież - 2,50 zł

dorośli - 3 zł
Serdecznie zapraszamy
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fot. J. Rozpędowski

DROGOWNICTWO
Drogi gminne
Informuję, że dnia l czerwca 2006r. podpisano umowę na
budowę drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa do zakła-
dów "Młynpol" i "Lant" z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Drogowego Sp. z o o z siedzibą w Głogowie. Wartość brutto
budowanej drogi - 306.151.05 zł. Roboty już zostały rozpo-
częte. Termin zakończenia robót - 30.08.2006 r.

Drogi powiatowe
Stan dróg powiatowych na terenie gminy jest zły. Częściowo
dziury zostały załatane, lecz roboty zostały przerwane. W
najgorszym stanie technicznym jest droga Gromadka - Osła
biegnąca przez teren leśny. Tutaj łatanie dziur mało pomoże,
konieczna jest nowa nakładka asfaltowa.
Dlatego też wspólnie z radnymi uchwaliliśmy przekazanie dla
Starostwa Powiatowego w Bolesławcu kwotę 70.800 zł /słow-
nie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych/ na odnowę znisz-
czonej nawierzchni. Wskazaliśmy nawet odcinek, który ma
być naszym zdaniem wykonany tj. od ostrego zakrętu w lesie
do skrzyżowania z drogą Krzyżowa - Osła. W tej sprawie
wystosowano pismo do Starosty Powiatu Bolesławieckiego
dniu 16 maja br. i do chwili pisania artykułu nie było odpowie-
dzi. Jesteśmy gotowi wykonać tę drogę wspólnie ze Staro-
stwem poprzez dołożenie w/w środków finansowych, lecz
czekamy na propozycje i sposób załatwienia.

Krystyna Lachowska

POSEŁ ZDROJEWSKI
W GROMADCE

13.06.2006 r. odwiedził naszą
gminę poseł Platformy Oby-
watelskiej Bogdan Zdrojew-
ski. Na spotkanie zorganizo-
wane w sali lustrzanej GO-
KiS w Gromadce przybyło kil-
kunastu młodych ludzi oraz
działacze Platformy z terenu
gminy i powiatu. Młodzi lu-
dzie zadawali pytania posło-
wi w związku z sytuacją, jaka
została stworzona przez
obecny rząd, a także byli za-
interesowani tym, w jakich
dziedzinach gospodarki moż-
na by było pomóc naszej
gminie. Głównie interesowali
się funduszami europejskimi
i strukturalnym. Radzili się,
jak je pozyskiwać, pytali o to,

jakie są szansę małych gmin
na uzyskanie pieniędzy z tych
funduszy. Bardzo ciekawe
pytania kierowali do posła
przedstawiciele rady gminy i
powiatu, którzy byli obecni na
zebraniu. Spotkanie zaczęło
się o godzinie 19.10 i trwało
do 21.00 . Mimo tak znacz-
nego czasu nie wyczerpano
wszystkich tematów poruszo-
nych na spotkaniu. Poseł Plat-
formy Obywatelskiej Bogdan
Zdrojewski zapewnił, że znaj-
dzie jeszcze czas, aby odwie-
dzić naszą gminę i w szerszym
stopniu porozmawiać na te-
maty nurtujące nasze społe-
czeństwo.

J. Górny i K. Malina

Odszedł do wieczności nasz drogi
Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

Józef Szczepanowski
Wszystkim, którzy wzięli udział w Jego

ostatnim pożegnaniu, serdeczne
podziękowania składają:

Żona, Dzieci, Wnuki i Prawnuki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce bardzo ser-
decznie zaprasza na IV "Spotkanie Czterech Kultur".
Miejsce: budynek i teren GOKiS przy ul. Szkolnej 9 w Gro-
madce. Data: 29 lipiec 2006 r. ( sobota ) godz.14.00
W programie:
- tradycje czterech kultur: polskiej, kresowej, ukraińskiej, bał
  kańskiej
- występy artystyczne zespołów z regionu dolnośląskiego i z
   Ukrainy
- stoiska z potrawami regionalnymi - degustacja potraw
- ekspozycja prac twórców ludowych.

Tegoroczna impreza kulturalna wykonywana jest w ramach
programu operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" ze środ-
ków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Spotkanie Czterech Kultur
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Altruizm czy prywata?
Jednym z tematów dyskutowanych na majowej sesji
Rady Gminy Gromadka był problem funkcjonowania jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy.
Podstawą do dyskusji było zestawienie kosztów pono-
szonych na utrzymanie straży ze szczególnym uwzględ-
nieniem wydatków związanych z włączeniem OSP Ró-
żyniec i  OSP Gromadka do Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego

Podstawą do dyskusji były
wyliczenia przedstawione
przez Skarbnika Gminy odno-
śnie wydatków związanych z
zapewnieniem właściwego
poziomu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w gmi-
nie w latach 2003-2005. Ana-
liza kosztów uwzględniała
również wydatki i wpływy po
stronie gminy wynikające z
uczestnictwa w KSRG.
Udział jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Różyńcu i
Gromadce w KSRG obliguje
wymienione jednostki do wy-
jazdu do akcji gaśniczych
poza terenem gminy (głów-
nie na terenie powiatu, ale i
poza nim) na każde żądanie
właściwego Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej.
Należy przyznać, że z uczest-
nictwem w KSRG prócz
oczywistych wydatków, któ-
re nie są wydatkami niezbęd-
nymi (prawo samorządowe a
przede wszystkim dbałość o
życie i mienie własnych
mieszkańców nakłada na
gminę obowiązek dbania o
bezpieczeństwo ppoż. na te-
renie gminy, a nie na teryto-
rium całego powiatu) związa-
ne są również profity wyni-
kające z dotacji przyznawa-
nych przez KG Państwowej
Straży Pożarnej. I tak w oma-
wianym trzyletnim okresie na
koszta związane z bezpie-
czeństwem ppoż. gmina wy-
dała blisko 360 tyś. złotych, z
tego na wyjazdy poza teren
gminy (związane z uczestnic-
twem w KSRG) blisko 133

tyś. złotych. W tym samym
okresie wyjazdy poza gminę
miała zrekompensować nam
dotacja w wysokości  nie-
spełna 70 tyś. złotych. Trzy-
letni bilans uczestnictwa w
KSRG zamyka się wynikiem
ujemnym rzędu ponad 62 ty-
sięcy złotych. Kwota, którą
nasza gmina dołożyła do wy-
jazdów do akcji gaśniczych
poza terenem gminy jest pra-
wie równa kwocie, jaką na
tychże wyjazdach zarobili
strażacy z obydwu OSP
(około 55 tyś złotych) Tyle
suchych danych statystycz-
nych. Zauważycie pewnie
Państwo, że nie można altru-
istycznej (altruizm- postawa
przeciwna do egoizmu} po-
stawy strażaków przeliczać
wyłącznie na pieniądze. Liczy
się przede wszystkim bezpie-
czeństwo ludzi i troska o za-
grożone mienie mieszkań-
ców. Kilka słów więc na te-
mat tego, jak z problemem
właściwego zabezpieczenia
ppoż. radzą sobie inne gminy
naszego powiatu. Otóż na 5
jednostek straży pożarnej ob-
jętych systemem KSRG w
naszym wcale niemałym po-
wiecie, aż dwie znajdują się
na terenie naszej gminy-
skądinąd najuboższej z gmin
naszego powiatu. Inne gmi-
ny posiadają po jednej jedno-
stce włączonej do KSRG lub
jak gmina Warta Bolesła-
wiecka zdecydowały, że żad-
na z ich jednostek nie będzie
zobowiązaną do wyjazdów do
akcji poza teren własnej gmi-

ny. W konsekwencji większa
i bogatsza Warta Bolesła-
wiecka ponosi wydatki na
bezpieczeństwo ppoż. około
1/3 mniejsze niż nasza altru-
istyczna gmina.
Na koniec jeszcze kilka uwag
obrazujących fakt, jak w na-
szym powiecie altruizm zde-
rza się z brutalną troską o
własne interesy. Stosunkowo
niedawno rozstrzygała się
kwestia powstania na terenie
Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o. Krzywa no-
wej inwestycji planowanej
przez firmę Impel. Podstawo-
wym problemem, który sta-
nął na drodze powstania in-
westycji, był brak zgody
władz gminy Warta Bolesła-
wiecka na odbiór ścieków
przemysłowych planowanej
inwestycji przez oczyszczal-
nię ścieków w Tomaszowie

Bolesławieckim. Włodarze
sąsiedniej gminy, nie kryjąc
zresztą motywów własnej
decyzji, argumentowali, że
ewentualna zgoda na odbiór
ścieków naraża gminę War-
ta na ryzyko kar ekologicz-
nych, natomiast profity wy-
nikające z podatków lokal-
nych czerpać będzie wszak
gmina Gromadka, bo to na jej
terenie położona jest plano-
wana inwestycja.
Decyzją Rady Gminy Gro-
madka podjętą na sesji 31
maja postanowiono nie doko-
nywać żadnych zmian w spo-
sobie funkcjonowania OSP
na terenie gminy. Kto pozo-
stanie beneficjentem, a kto
nadal będzie tracił na takim
rozwiązaniu, pozostawiam
Państwa ocenie

Tomasz Matyjewicz

HÖRMANN otworzył podwoje

5 maja 2006r. nastąpiło uroczyste otwarcie zakładu
"HÖRMANN" na terenie LSSE - Podstrefa Krzywa. Zakład
specjalizuje się w produkcji: bram, drzwi, ościeżnic i napędów.
Obecnie zatrudnia 78 osób w tym 12 osób z terenu gminy Gro-
madka. W uroczystym otwarciu zakładu uczestniczyli: Staro-
sta Bolesławiecki - Krzysztof Konopka, Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego - Jan Cołokidzi, Prezydent Miasta
Bolesławiec - Piotr Roman, Przewodniczący Rady Gminy Gro-
madka - Adam Kozioł, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka - Mi-
rosław Haniszewski.
Po zwiedzeniu zakładu i zapoznaniu się z przebiegiem produk-
cji odbyła się część oficjalna, którą otworzył syn właściciela
zakładu. Firma prowadzona jest przez ojca i jego dwu synów.
Kierownik zakładu Markus Gabrysch omówił perspektywy
rozwoju zakładu oraz bieżące problemy jego funkcjonowania.
Proboszcz parafii w Osłej ksiądz Andrzej Tomaszewski doko-
nał aktu poświęcenia zakładu, a część oficjalną zakończyło
wypicie lampki szampana i spotkanie z załogą
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Kandydatka na Miss Polski

Jednodniowy pobyt w Ostro-
wie Wlkp. zobrazował mi
wszystkie zasady panujące w
świecie modelingu i wzboga-
cił o wiele nowych doświad-
czeń. Nie mając wcześniej do
czynienia z takiego typu wy-
borami, początkowo czułam
się tam nieswojo. W wybo-
rach brały udział 53 dziewczy-
ny z całej Polski, więc nie spo-
dziewałam się szybkiej i łatwej
integracji. Na początku pano-
wała między nami rywalizacja
i nieufność, lecz w miarę upły-
wu czasu atmosfera coraz
bardziej rozluźniała się. Pozna-
łam wiele ciekawych i prze-
sympatycznych dziewczyn, z
którymi wciąż utrzymuję kon-
takt. Kilka z nich razem ze
mną będzie brać udział w fi-
nale Miss Polski. Przez cały
tydzień pobytu w Ostrowie
Wlkp. trwały przygotowania
do Gali. Całe dnie spędzały-
śmy na próbach, przymiar-
kach, wizytach u fryzjerów i
wizażystek. Harmonogram
dnia wypełniony miałyśmy od
godz. 7.30 do 22.00. Próby z
choreografem trwały czasami
po 10 h. i były naprawdę mę-
czące, lecz skuteczne. Opła-
cało się. Wspomnienia, jakie

zostały w mojej pamięci, są
warte tego trudu. Było na-
prawdę wspaniale. Nawet
stres przed samą Galą i w cza-
sie jej trwania wspominam
miło.. Uspakajałyśmy się wza-
jemnie, opowiadając dowcipy.
Najbardziej stresujące mo-
menty to przerwy między jed-
nym wyjściem a drugim - mia-
łyśmy wtedy tylko 2 minuty na
przebranie - niełatwo było
zdążyć. Jadąc tam byłam
wręcz pewna, że nie zostanę
wybrana do Finału. Moje prze-
konanie było tym większe,
gdy zobaczyłam wszystkie
kandydatki piękne, zgrabne i
wysokie. Dlatego naprawdę
wielkie było moje zaskocze-
nie, gdy prowadzący wyczy-
tał mój numerek i takim to spo-
sobem stałam się jedną z 30
finalistek Miss Polski 2006 r.

Kamila Turecka

"Życie Gminne" gratuluje Ka-
mili tego sukcesu. Nasza (chy-
ba możemy tak powiedzieć o
dziewczynie z Gromadki) kan-
dydatka jest nie tylko śliczna,
ale też bardzo skromna i sym-
patyczna. Mocno trzymamy
kciuki za Miss Polski z Gro-
madki

B.Kuchmacz

WIOSNA i LATO rozstrzygnięte

W I części II Regionalnego
Konkursu Plastycznego "Rok
Polski w tradycji" - WIO-
SNA"  wzięło udział 354
uczestników. 28 kwietnia br.
odbyło się rozdanie nagród i
dyplomów. Na drugą część-
LATO wpłynęło 78 prac. Cie-
szy, że wśród nagrodzonych
(wręczenie nagród odbyło się
w czasie Dnia Gromadki)
znaleźli się również młodzi
twórcy z naszej gminy.
W WIOŚNIE wyróżnienie
zdobył siedmioletni Marcel
Wołkowicz, a I miejsce pięt-
nastoletni Krzysztof Drozdek
(obaj reprezentowali GO-
KiS). W LECIE wśród naj-
młodszych aż dwa I miejsca
przypadły sześciolatkom z
PSP w Różyńcu. Jury nagro-
dziło Annę Klich i Emila Ni-
zioła. Wśród nieco tylko star-
szych (9 lat) wyróżnienie zdo-
był Aleksander Kinaj (rów-
nież z Różyńca). Reprezen-
tujący GOKiS w Gromadce
piętnastoletni Krzysztof
Drozdek też sięgnął po naj-
wyższe laury - zdobył w swej
kategorii I miejsce. Wszyst-
kim - gratulujemy!

Barbara Deberna
Instruktor plastyki

Wyżej - Laureaci WIOSNY,
niżej - wręczanie nagród

za LATO

Nie niszcz!

Od jakiegoś czasu nasila się
dewastacja ogrodzeń i urzą-
dzeń basenu w Gromadce.
Jak przekonać sprawców
tych czynów? Może tak -
każda naprawa powoduje, że
środki zaplanowane na im-
prezy kulturalne czy sporto-
we musimy przeznaczać na
naprawy. Czy o to wam cho-
dzi? Żeby było ich mniej?
Żeby potem narzekać, że nic
się nie dzieje?

B. Kuchmacz
dyr. GOKiS

Fot. B. Kuchmacz

Fot. P. Wilas
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Kultura ludowa - tradycje i zwyczaje
Od 24 kwietnia do 28 maja br.
można było oglądać w Sali
Lustrzanej wystawę pt. "Kul-
tura ludowa - tradycje i zwy-
czaje". Jej celem była prezen-
tacja twórczości ludowej po-
wstającej w naszej gminie.
Okazało się, że piękne hafty i
koronki powstają w rękach
pań: Bogusławy Koziarskiej i
Urszuli Ryś z Różyńca, pani
Aniela Kliszcz z Gromadki
wyplata ciekawe wyroby z
traw i wikliny, a w zdobieniu
jaj wielkanocnych nie ma so-
bie równych pani Maria Jaku-
bek z Wierzbowej. Wszystkie
panie otrzymały nagrody i dy-
plomy.

Aktualnie zbieramy prace do
II części wystawy rękodzieła
artystycznego, zatytułowanej
"Lato". Zamierzamy ją zapre-

zentować we wrześniu tego
roku. Poszukujemy prac w
zakresie: krawiectwo strojów
ludowych, tkactwo, hafciar-
stwo, koronkarstwo, garncar-
stwo, plecionkarstwo, kowal-
stwo, rzeźbiarstwo, zabaw-
karstwo, kwiaty z bibuły, ma-
lowanki na drewnie i szkle,
pieczywo obrzędowe, pająki
ze słomy itp.
Prace można dostarczać do
GOKiS w Gromadce, ul.
Szkolna 9. Zapraszamy ludo-
wych twórców do wzięcia
udziału w konkursie.

Barbara Deberna
Instruktor plastyki

Festyn w Różyńcu
10 czerwca 2006 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Różyńcu   odbył się festyn rodzinny   zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Różyniec. Główną
atrakcją był program artystyczny dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Różyńcu oraz zespołu ludowego "Ale- babki",
a także solistek z Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesław-
cu. Uczestnicy festynu mieli okazję obserwować instruktaż i
pokaz udzielania pierwszej pomocy prowadzony przez słucha-
czy Studium Medycznego w Bolesławcu. Ochotnicza Straż
Pożarna z Różyńca popisała się pokazem akcji ratunkowej osób
poszkodowanych w wypadku samochodowym.
Każdy przybyły gość mógł spróbować szczęścia w atrakcyjnej
loterii fantowej, w której główną nagrodą był rower górski, a
fantami były m.in.: kołdry, poduszki, wyroby ceramiczne, ple-
caki, torby turystyczne i plażowe itp.
Najmłodsi uczestnicy festynu mogli skorzystać z nowo otwar-
tego i poświęconego placu zabaw ufundowanego przez spon-
sorów, Radę Sołecką Różyńca na czele z inicjatorem przedsię-
wzięcia sołtysem - panem Piotrem Kinajem.
Dorośli goście mieli szansę udziału w licytacjach i konkursach,
w których nagrodami były: półroczny kurs nauki języka w Bo-
lesławcu przy ul. Zgorzeleckiej, uroczyste kolacje w Chacie
Opałkowej  i Pizzerii Welis i wiele gadżetów ze sklepu firmo-
wego "Ery" przy ul. Asnyka.
Przy organizacji festynu duże wsparcie i pomoc okazał nam
Radny Powiatu Bolesławieckiego - Dariusz Pawliszczy, które-
mu serdecznie dziękujemy. Festyn odbył się dzięki ofiarności
sponsorów, pomocy członków Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Wsi Różyniec oraz mieszkańców Różyńca i przybyłych
gości. Serdecznie dziękujemy za udział i przybycie.

Izabela Dorużyńska - Dyrektor szkoły

SEGREGACJA ODPADÓW

Proszę o segregowanie odpa-
dów i wrzucanie do określo-
nych pojemników - oddziel-
nie szkło, plastik, papier.
SZKŁO - słoiki, butelki po
napojach, przedmioty z gru-
bego szkła. Nie wrzucamy
żarówek, świetlówek, luster,
doniczek.
PLASTIKI - butelki po na-
pojach, woreczki foliowe,
opakowania plastikowe.
PAPIER - gazety, magazy-
ny, zeszyty, kartony po róż-
nych artykułach, torby papie-
rowe, ulotki.
UWAGA ! Odpady wrzuca-
ne do pojemników powinny
być czyste, tj. pozbawione
resztek zawartości oraz
ewentualnych kapsli i kor-
ków.

Tadeusz Gąsiorowski
Wójt Gminy Gromadka

Wspólnie z Radnymi podjęli-
śmy działania w kierunku se-
gregowania odpadów komu-
nalnych. W związku z tym
uzgodniłem z Dyrektorem
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Bolesławcu
ustawienie w każdej wsi po-
trójnych kompletów pojemni-
ków,  oddzielnie na szkło, pla-
stik i papier.
Wstępnie mamy otrzymać 10
kompletów pojemników i
ustawimy je w większych
wsiach gminy. W dalszej ko-
lejności będziemy ustawiać
je w pozostałych miejscowo-
ściach. W chwili obecnej je-
steśmy na etapie uzgadniania
warunków płatności.
Proszę wszystkich mieszkań-
ców o zbieranie odpadów we
własnych posesjach i wrzuca-
nie ich do pojemników zgod-
nie z poniższą informacją.

Fot. B. Deberna

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Gromadce poszu-
kuje osoby na sta-
nowisko sprzą-
taczki. Podania
należy składać do
dnia 11 sierpnia
b.r. do dyrektora
ośrodka kultury.

UWAGA
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60 lat jesteśmy tuMinęło 60 lat od chwili, gdy
Polacy reemigrowali z tere-
nów byłej Jugosławii do Pol-
ski. Trafiali najczęściej na
Dolny Śląsk. W naszej gminie
reemigranci mieszkają w Ró-
żyńcu, Krzyżowej, Osłej, Mo-
dle i Gromadce.
28 maja w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Gro-
madce obchodziliśmy 60
rocznicę powrotu do Macie-
rzy. Wójt Tadeusz Gąsiorow-
ski przedstawił w swym wy-
stąpieniu zasługi osób pocho-
dzących z byłej Jugosławii,
których praca i osobiste zaan-
gażowanie przyczyniły się do
rozwoju Gminy Gromadka. Z
kolei pan Ryszard Lasak - na-
uczyciel historii z Zespołu
Szkół w Gromadce - wygłosił
referat okolicznościowy. Nie
zabrakło i akcentów osobi-
stych i humorystycznych.
Pani Maria Posadowska - 80
letnia jubilatka z Różyńca -
opowiedziała o tym, co zapa-
miętała zarówno z pobytu
"tam", jak i czasu osiedlania
"tu". Razem z panią Marią

Wesołowską zaprezentowała
też pokaz robienia tradycyjnej
potrawy jugosłowiańskiej,
tzw. "pity".
W części artystycznej zapre-
zentowały się zarówno nasze
zespoły, czyli "Ale-Babki" z
Różyńca i "Niezapominajki" z
Osłej, jak i goście - chórek
dziecięcy "Index" z Tomaszo-
wa Bolesławieckiego pod kie-

rownictwem pan Alojzego
Tambóra i wspaniały zespół z
chorwackiej Koprywnicy.
Występom towarzyszyły sto-
iska z przetworami państwa
Danuty i Henryka Bronowic-
kich z Gromadki, pań z KGW
z Różyńca oraz pań z Rady
Parafialnej w Modłej. Przyby-
li mogli też podziwiać, przy-
gotowane specjalnie na tę oka-

zję i prezentowane w holu
GOKiS, materiały opracowa-
ne przez pana Józefa Staszko-
wiana.
Uroczystość zaszczycili zna-
komici goście - wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Bole-
sławieckiego, pani Janina Pie-
strak-Babijczuk, starosta bo-
lesławiecki, pan Krzysztof
Konopka, wicestarosta, pan
Cezary Przybylski, wójt Gmi-
ny Bolesławiec, pan Kazimierz
Gawron wraz z małżonką. Ho-
nory gospodarzy czynili: wójt
Tadeusz Gąsiorowski i prze-
wodniczący Rady Gminy Gro-
madka Adam Kozioł.
Spotkanie z okazji 60-lecia re-
emigracji stało się dla wielu
okazją do refleksji nad minio-
nym czasem, chwilą wspo-
mnień o tym, co "tam" i "tu"
spotkało ich w życiu.
GOKiS, który całość przygo-
tował i artystycznie powiązał,
serdecznie dziękuje wszystkim
przybyłym za tak liczne
uczestnictwo.

Bożena Kuchmacz
Dyr. GOKiS

Dzień GromadkiJuż po raz drugi obchodzili-
śmy w gminie "Dzień Gro-
madki". Za to po raz pierw-
szy na naszej, długo oczeki-
wanej, kolorowej scenie.
Zaprezentowały się na niej
wspaniale przygotowane
dzieci ze szkół naszej gmi-
ny, panie z zespołów folklo-
rystycznych z Różyńca i
Osłej a także podopieczni
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Gromadce.
Nie zbrakło nagród, które
tym razem wręczaliśmy lau-
reatom konkursu "Lato", na
"Najpiękniejszą zagrodę"
oraz chóralnych "sto lat" od-
śpiewanych 50-latkowi, wi-
cestaroście Cezaremu
Przybylskiemu. Zebranych
bawił pantomimiczny "Teatr
na walizkach", a rozśmie-
szał dodatkowo Roman
Gerczak - kabareciarz za-
pamiętany przez wielu z

opolskiego przeboju "Zabra-
łaś mi lato".
Zgłodniali mogli posmakować
kulinarnych wspaniałości
przygotowanych przez panie
z sołectw naszej gminy, a

zwolennicy motoryzacji
przyjrzeć się ofercie "Fiata"
z salonu w Legnicy czy po-
jeździć motocyklami Gros-
sland Motor Poland z Tuplic.
Jednym słowem - dla każde-

go co innego (i mam nadzie-
ję, że miłego).
Wieczór zakończył dj Artur,
a że dopisała i pogoda, i hu-
mory, więc bawiliśmy się
wszyscy wspaniale. Za to
wspólne bycie razem, za za-
angażowanie w przygotowa-
nie Dnia Gromadki serdecz-
nie Państwu dziękuję.

Bożena Kuchmacz

„Teatr na walizkach” bawił
wszystkich.

Fot. B. Kuchmacz

Na scenie prezentowały się szkolne gwiazdy

Fot. P. Wilas

Zespół z Koprywnicy  Fot. B. Kuchmacz
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Wieści z GOPS Gromadka
Zaczął się wreszcie oczekiwany przez dzieci okres wakacji
letnich.Dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej część dzieci z rodzin najuboższych skorzysta ze zor-
ganizowanego wypoczynku letniego. 16 dzieci - byłych pra-
cowników PGR - pojedzie na kolonie letnie do Jastrzębiej
Góry nad morzem w terminie 1-14.07.2006 r. 6 dzieci w dniach
30.06. - 12.07.2006 r. uczestniczyć będzie w koloniach let-
nich w Niechorzu nad morzem. Kolonie również finansowa-
ne są przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Ze środków własnych gminy ośrodek pomocy zorganizował
kolonie letnie dla 20 dzieci w Rewalu nad morzem w terminie
21.07 - 03.08.2006 r. W tym samym czasie i miejscu 15 dzie-
ci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczyć będzie w
kolonii ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gromadce. Kolonię zorganizowała ko-
misja we współpracy z GOPS Gromadka. Część dzieci poje-
dzie na kolonie letnie, o które dyrektorzy szkół wystarali się
w Caritas. GOPS partycypował w kosztach, jakie mieli po-
nieść rodzice w ramach odpłatności za kolonie.
Wszystkim dzieciom kierownictwo i pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce życzą udanych
wakacji, miłego, bezpiecznego wypoczynku oraz dużo waka-
cyjnych wrażeń.
Okres wakacji niestety jest wytężonym okresem pracy nad
nowym okresem zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych.
Od sierpnia 2006 r. Ośrodek rozpocznie przyjmowanie wnio-
sków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od l wrze-
śnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.
Od l września 2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych w ca-
łości prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gromadce (jest to ostatni etap przekazywania re-
alizacji świadczeń rodzinnych do gmin). Do wniosku na nowy
okres zasiłkowy należy dołączyć zaświadczenie o dochodach
za 2005 r.
Z dniem l września br. zajdą liczne zmiany w realizacji świad-
czeń, między innymi zmianie ulegają wysokości niektórych
świadczeń i dodatków, i tak :
- wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona będzie od wieku
dziecka : a) 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat b) 64 zł na
dziecko w wieku 6-18 lat c) 68 zł na dziecko w wieku 19-24
lata
- wzrastają dodatki: a) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego - do 5 lat z 50 zł miesięcznie do 60 zł
- powyżej 5 lat  z 70 zł miesięcznie do 80 zł; b) z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego z 90 zł do 100 zł; c) z tytułu podjęcia
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkiwa-
nie z 80 zł na 90 zł ( dziesięć miesięcy w roku) - dojazd z 40 zł
na 50 zł; d) z tytułu wielodzietności z 50 zł miesięcznie do 80
zł miesięcznie; - wzrasta również zasiłek pielęgnacyjny ze
144 zł do 153 zł miesięcznie.

Leokadia Krawiecka
Kierownik GOPS w Gromadce

O Puchar Wójta

19 maja 2006 r. w GOKiS w
Gromadce odbyło się spotka-
nie przedstawicieli drużyn
zainteresowanych uczestnic-
twem w turnieju o Puchar
Wójta gminy Gromadka.
Chęć uczestnictwa zgłosiło 6
drużyn: Gromadka-I, Krzyżo-
wa, Nowa Kuźnia, Gromad-
ka-II, Wierzbowa, Borówki.
Zgodnie z regulaminem roz-
grywki będą odbywały się w
dwóch grupach, do których
drużyny zostały przydzielone
w wyniku losowania.
Grupa A - Krzyżowa, Gro-
madka I, Borówki.
Grupa B - Wierzbowa, Gro-
madka II, Nowa Kuźnia.

Harmonogram Turnieju
1. 25 czerwiec 2005 r. - godz.
15°° - Wierzbowa - Gromad-
ka-II, Borówki - Gromadka-I
2. 02 lipiec 2005 r. - godz. 15°°
- Krzyżowa - Gromadka-I,
Nowa Kuźnia - Wierzbowa,
3. 9 lipca 2005 r. - godz. 15°°
Krzyżowa - Borówki, Nowa
Kuźnia - Gromadka-II
4. 16 lipca 2005 r. - godz.
15°° - 1 drużyna z grupy A -
2 drużyna z grupy B, 2 dru-
żyna z grupy A - l drużyna z
grupy B
5. 23 lipiec 2005 r. godz. 15°°
MECZ o III i IV MIEJSCE
FINAŁ
* Terminy i godziny rozgrywek
mogą ulec zmianie.

ZŁOTY WROCŁAW
DLA GIMNAZJALISTÓW

31.05.2006 r. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Lek-
kiej Atletyce Szkół Gimnazjalnych we Wrocławiu i nasza dru-
żyna lekkoatletyczna zdobyła X miejsce na Dolnym Śląsku,
zostawiając za sobą wiele gimnazjów z Wrocławia i innych
miast Dolnego Śląska. Złote medale zdobyli Tomasz Król w
biegu na 300 m przez płotki oraz sztafeta szwedzka w skła-
dzie Przemysław Słoński l00m, Mateusz Zapała 200m, Mate-
usz Janik 300m, Tomasz Król 400m, którzy ustanowili nowy
rekord szkoły wynikiem 2 min 08,ls. Jest to doskonały wynik,
lepszy o 2,3 s od poprzedniego rezultatu sprzed 4 lat. W dru-
żynie oprócz wymienionych chłopców wystąpili w biegu na
1000 m Krzysztof Lewandowski IX miejsce, Przemysław Fila
X miejsce, Łukasz Posiewała XI miejsce, w skoku w dal
Mateusz Zapała IX miejsce, Adrian Puzio IX miejsce, w bie-
gu na 300 m Mateusz Janik VI miejsce. X miejsce w woje-
wództwie jest to najlepszy wynik w historii sportu w naszej
gminie. Składamy naszym sportowcom serdeczne podzięko-
wania i życzymy im wszelkich sukcesów sportowych w dal-
szym rozwoju.

Opiekun sportowy Krzysztof Malina
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ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH
(GIMNAZJALISTÓW)

18 maja nasza drużyna lekkoatletyczna zdobyła 5 miejsce na
zawodach regionalnych w Bogatyni. Indywidualnie nasi
uczniowie zdobyli 6 medali.
Tomasz Król zdobył zloty medal w biegu na 300 m przez płot-
ki z wynikiem 39,73 s. Rezultat ten jest nowym rekordem
województwa młodzików. Adrian Puzio zdobył brązowy me-
dal w rzucie oszczepem z wynikiem 44,7 m, a sztafeta szwedz-
ka zdobyła złoty medal osiągając wynik 2 min 11,3 s. Sztafeta
biegła w składzie Przemysław Słoński 100 m, Mateusz Zapa-
ła 200m, Mateusz Janik 300m, Tomasz Król 400m. Każdy z
uczestników sztafety otrzymał złoty medal.
Zdobywając V miejsce w regionie ( dawne woj. jeleniogór-
skie) mamy prawo występu na wojewódzkiej spartakiadzie
młodzieży we Wrocławiu. Życzymy naszym sportowcom
dalszych sukcesów i trzymamy za nich kciuki.

Opiekun sportowy Krzysztof Malina

SUKCES W PUCHARZE
J. HUMBERTA

26.05.2006 r odbył się Lek-
koatletyczny Puchar J. Hum-
berta w Bolesławcu. Nasza
drużyna lekkoatletyczna zdo-
była srebrny medal, zajmując
II miejsce w powiecie.
Przegraliśmy tylko z gimna-
zjum nr 2 w Bolesławcu. Nasi
chłopcy walczyli dzielnie i
przez to zakwalifikowali się
do zawodów wojewódzkich
we Wrocławiu. W drużynie
humbertowskiej wystąpili:
Mateusz Zapała l00m ( 12,2s)
i skok w dal (5,79m), Tomasz
Król 300mppł (39,93s) i skok
w dal (5,40m), Mateusz Ja-

nik 300m (38,6s) i rzut dys-
kiem (22,7m), Przemysław
Fila 1500m (4min.51sek.)
pchnięcie kulą(8,89m), Ad-
rian Puzio rzut oszczepem
(42,80m) skok wzwyż (145
cm), Przemysław Słoński
lOOm ( 12,2 s) pchnięcie kulą
(8,87m).
Gratulujemy wielkiego suk-
cesu naszej młodzieży gimna-
zjalnej, która udowodniła, że
może konkurować z najlep-
szymi szkołami w wojewódz-
twie i życzymy im powodze-
nia w szkołach średnich.
Opiekun sportowy Krzysz-

tof Malina

VIII MIEJSCE
W WOJEWÓDZKIM

PUCHARZE J. HUMBERTA

07.06.2006 r. odbyły się lek-
koatletyczne zawody o Pu-
char J. Humberta we Wro-
cławiu. Nasza drużyna gim-
nazjalna odniosła kolejny
wielki sukces, zajmując 8
miejsce województwie dol-
nośląskim. W rywalizacji lek-
koatletycznej pozostawiła za
sobą wiele gimnazjów z ca-
łego województwa. 8 miejsce
jest najlepszą lokatą w histo-
rii sportu szkolnego w naszej
gminie.

Dziękujemy im za dostarcza-
nie nam wielu wrażeń i ży-
czymy im sukcesów w szko-
łach średnich, bo wielu z nich
odchodzi do dalszego kształ-
cenia. Skład najlepszej druży-
ny naszego gimnazjum: To-
masz Król, Mateusz Zapała,
Mateusz Janik, Przemysław
Słoński, Adrian Puzio,
Krzysztof Lewandowski.
Opiekun sportowy Krzysz-

tof Malina

Falklandy 2006

16-17 czerwca 2006 r. zor-
ganizowaliśmy w nagrodę dla
najlepszych sportowców na-
szego gimnazjum biwak na
"Falklandach". Z naszej pro-
pozycji skorzystało 33
uczniów, którzy doskonale
bawili się na krótkim wypo-
czynku. W programie biwa-
ku były rozgrywki w piłkę
nożną, zawody pływackie,

skoki na batucie i ognisko z
kiełbaskami zakończone dys-
koteką wieczorną.
Uczestnicy biwaku mieli za-
pewniony transport, noclegi w
namiotach i całodzienne wy-
żywienie. Opiekunami grupy
sportowej byli Krzysztof Ma-
lina i Wioleta Pieniążek.

Opiekun sportowy
Krzysztof Malina

Biwak na Falklandach
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Czerwiec
w Zespole Szkół w Gromadce

   Czerwiec 2006 obfitował w różnorodne wydarzenia kultural-
ne, sportowe i rozrywkowe. 1czerwca Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej zorganizowała obchody Dnia Dziecka dla
swoich milusińskich. Przygotowano szereg atrakcji, w tym dla
klas młodszych gry i zabawy sprawnościowe, a dla klas star-
szych dyskotekę.
   Na początku miesiąca został również rozstrzygnięty konkurs
plastyczny "Barwy Przyrody" zorganizowany przez Nadleśnic-
two Chocianów. I miejsce w konkursie zdobyła Marta Polak-
uczennica klasy II d, a III miejsce Katarzyna Demaj, również z
klasy II d.
    18 czerwca uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje
umiejętności artystyczne podczas drugich obchodów Dnia Gro-
madki. Tańcem popisywali się najmłodsi, wokalną część przy-
gotowali gimnazjaliści.
    19 czerwca odbył się Szkolny Dzień Sportu przygotowany
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie prezen-
towali się w następujących dyscyplinach: piłka nożna, gra w
palanta, rzut do celu. W ramach tej imprezy odbył się również
konkurs plastyczny oraz egzamin na kartę motorowerową.
    23 czerwca uczniowie i nauczyciele uroczyście pożegnali
mijający rok szkolny. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Wójt Gminy Gromadka Tadeusz Gąsiorowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Adam Kozioł, zastępca Irena Góra-
lewska, inspektor ds. oświaty Helena Białoskórska, przewod-
niczący Rady Rodziców gimnazjum Dariusz Pawliszczy, prze-
wodnicząca Rady Rodziców szkoły podstawowej Wioleta War-
mus oraz wiele innych osób. Byli oni świadkami przygotowa-
nej części artystycznej zarówno przez uczniów klas III gimna-
zjum, jak i klas VI szkoły podstawowej. Gimnazjaliści swój
program zatytułowali "Gala Oskarowa", absolwenci podsta-
wówki zaś "Jutro popłyniemy daleko…". Na część artystyczną
złożyły się utwory poetyckie i piosenki. Uczniowie w ten spo-
sób podziękowali za wieloletni trud wychowania i nauczania.
Miły upominek dla swoich pań przygotowali uczniowie klas
VI. Bartosz Góralewski jako Marek Grechuta  i Ewelina Sar-
żyńska jako Maryla Rodowicz, zaśpiewali ulubione utwory
swoich wychowawczyń: "Dni, których jeszcze nie znamy" i
"Małgośkę". Nie obyło się bez łez wzruszenia. Następnie pan
dyrektor wręczył nagrody i świadectwa z wyróżnieniem za
najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, nagrody za konkursy i
zawody sportowe. Prezes Związku Sportowego w Gromadce
Dariusz Pawliszczy  ufundował puchar dla najbardziej aktyw-
nych piłkarzy oraz piłki dla najlepszych strzelców. Na akademii
wręczone zostały świadectwa z czerwonym paskiem i nagro-
dy książkowe dla uczniów ze średnią powyżej 5,0 w gimna-
zjum i 4,75 w szkole podstawowej i listy gratulacyjne dla rodzi-
ców tych dzieci. Najmilszym akcentem było wręczenie głów-
nych nagród dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią w
szkole. Zostały one ufundowane przez Rady Rodziców. W gim-
nazjum Marzena Kuśmierz z kl. III d - średnia ocen 5,57, otrzy-
mała rower górski, a w podstawówce Mariusz Mikołajczak kl.VI
b- średnia ocen 5,77 otrzymał odtwarzacz MP4.U progu wa-
kacji wszyscy życzyli sobie miłego wypoczynku po trudach
minionego roku szkolnego.

Janina Łowicka, Wioletta Pieniążek

Zakończenie roku
szkolnego 2005/2006

W piątek 23.06.2006 r. zakończył się rok szkolny 2005/2006.
W Gimnazjum uroczyste zakończenie rozpoczęło się już o godz.
8°°. Młodzież gimnazjum pożegnała swoich nauczycieli wrę-
czając "oskary" w 22 kategoriach. "Oskara" otrzymali wszy-
scy nauczyciele oraz niektórzy pracownicy obsługi szkoły.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody oraz świadectwa z czer-
wonym paskiem. Rodzice uczniów otrzymali listy gratulacyjne
za bardzo dobre wychowanie. Dyplomy otrzymali również
uczniowie, którzy nie opuścili żadnego dnia w szkole za 100 %
frekwencję. Młodzież wręczyła dyrektorowi oraz nauczycie-
lom kwiaty. Rada Rodziców ufundowała nagrodę (rower) dla
najlepszego ucznia w szkole. Rower otrzymała Marzena Ku-
śmierz, która otrzymała średnią ocen 5,61. Najlepsi uczniowie
ze średnią ocen 5 oraz powyżej 5 otrzymali stypendia są to:
Zofia Bernacka, Marlena Świca, Dominika Hołowiak, Paulina
Kwiatkowska, Ewa Obąjtek, Dorota Stróżyńska, Daria Kurlej,
Anna Himniak, Kamil Rudzik, Jolanta Różyło, Katarzyna De-
maj, Joanna Pieniążek, Anna Zapała, Małgorzata Mrozik, Klau-
dia Hołowiak, Monika Skrzypek, Marta Stróżyńska, Iwona
Sudół, Paulina Wiłaś, Mateusz Zapała, Anna Krawiecka, Anna
Jacecka, Marzena Kuśmierz, Piotr Pawlus, Magdalena Zawa-
da, Dorota Sasiela.
Na uroczystość zakończenia przybyli: Przewodniczący Rady
Gminy Adam Kozioł, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena
Góralewska, Wójt Gminy Tadeusz Gąsiorowski. Pani Irena
Góralewska była Szefem Komitetu Organizacyjnego Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wręczyła wszystkim wolonta-
riuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - uczniom Gim-
nazjum podziękowania za ich pracę. Wolontariusze otrzymali
bransolety i dyplomy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Gromadce rozpoczęło się o godz. 1000. Dzieci wystąpiły w
krótkim programie artystycznym. Uczniowie wręczyli dyrek-
torowi oraz nauczycielom kwiaty.
Najlepszy uczeń w Szkole Podstawowej w Gromadce Mariusz
Mikołajczak otrzymał Odtwarzacz MP 4, nagrodę ufundowała
Rada Rodziców.
Najlepsi uczniowie z klas IV, V i VI ze średnią ocen 5 oraz
powyżej 5 otrzymali stypendia są to : Bartosz Wróbel, Klaudia
Czyż, Klaudia Góralewska, Natalia Pawliszczy, Jakub Kaźmi-
rek, Katarzyna Pelc, Bartosz Warwas, Anna Bybel, Mariusz
Mikołajczak, Agnieszka Kuchmacz, Lucyna Nizioł, Urszula Kle-
cha, Sandra Czachara, Sylwia Gortych, Gabriela Górska, Da-
ria Pawłowska, Kalina Rostkowska.
W Szkole Podstawowej w Modle - najlepszymi uczniami otrzy-
mującymi stypendia motywacyjne ze średnią ocen 5 i powyżej
5 z klas IV, V i VI są: Michał Wasylko, Kamil Andruchowski,
Ewa Serkies, Kamil Szerszenowicz, Magdalena Ropicka. W
Szkole Podstawowej w Osłej najlepszymi uczniami otrzymują-
cymi stypendium motywacyjne ze średnią ocen 5 i powyżej 5 z
klas IV,V i VI są: Anna Gruszecka i Marcin Sarnowski.

H. Białoskórska
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Do tegorocznej edycji konkursu "Piękna i czysta zagroda"
zgłosiło się w naszej gminie 8 osób. Komisja, która 28
czerwca dokonała przeglądu wszystkich obejść, zadecy-
dowała

Najpiękniej u Świerszczów

II miejsce - Alicja Bączek z Osłej

Specjalne wyróżnienie dla Marii Horodyńskiej z Osłej

Zagroda Roberta
Kawaśniewskiego z Krzyżowej

Zagroda Józefy Mikołajczak
z Gromadki

I miejsce - Zagroda
Anny Świerszcz

Pani Anna Świerszcz z Gro-
madki uzyskała w ocenach ko-
misji 70 punktów. Czy to dużo?
Bardzo, bo więcej już, zgodnie
z regulaminem, zdobyć nie
można było. 70 to absolutny
szczyt, więc pani Annie nale-
żą się szczególne wyrazy
uznania. Równie wiele ciepłych
słów należy się zdobywczyni

drugiego miejsca. Pani Alicja
Bączek z Osłej zgromadziła
punktów 69, czyli przegrała o
przysłowiowy włos. Nieco
mniej, bo 46 punktów przyzna-
no zagrodzie państwa Marii i
Antoniego Bartoszewskich z
Wierzbowej. Starczyło jednak
na trzecie miejsce. Brawo.

Komisja postanowiła też
przyznać wyróżnienie. Za 38
zdobytych punktów otrzy-
mała je zagroda pani Marii
Horodyńskiej z Osłej.
Wszystkim startującym w te-
gorocznej edycji konkursu
serdecznie dziękujemy. Gra-
tulujemy zwycięzcom i mamy
nadzieję, że w przyszłym
roku pięknych zagród będzie
jeszcze więcej.

Barbara Deberna
Instruktor GOKiS

Fot. B. Kuchmacz

I miejsce - Zagroda
Anny Świerszcz
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