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Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam Mieszkańców
naszej gminy na uroczyste otwarcie
i poświęcenie sali sportowej, które od-
będzie się w dniu 08.11.2006 r. o godz.
13.00 w Sali Sportowej przy Zespole
Szkół w Gromadce.

Tadeusz Gąsiorowski
Wójt Gminy Gromadka
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Szanowni Państwo!

Okiem Wójta
Drodzy mieszkańcy
Gminy Gromadka.
Czas nieubłaganie biegnie
naprzód. Jeszcze - wydaje się
niedawno - rozpoczynaliśmy
razem z Radą Gminy nową
kadencję - 4 lata intensyw-
nej pracy nad rozwojem gmi-
ny Gromadka. A dziś - upły-
nęło 4 lata. Z Waszej woli -
Szanowni Państwo - zostałem
wybrany na stanowisko Wój-
ta Gminy. Razem z Radą
Gminy zakładaliśmy sobie
wiele zadań i celów do reali-
zacji. Dotyczyły one spraw
związanych z rozwojem gmi-
ny oraz poprawę jakości ży-
cia naszych mieszkańców. Ja
zadawałem sobie jeszcze inne
pytanie - czy samorząd, któ-
ry nie posiada dużych docho-
dów, może działać i osiągać
dobre wyniki w rozwoju spo-
łeczno - gospodarczym? Dziś
jest czas, aby na te wszyst-
kie pytania odpowiedzieć.
Po pierwsze - jeżeli ma się
jasny cel i koncepcję rozwo-
ju, to pomimo niskich docho-
dów można realizować cele
społeczne i rozwojowe. Tak
było w naszej sytuacji przy
realizacji każdej inwestycji,
gdzie pozyskiwaliśmy środki
zewnętrzne na każde zadanie.
Dzięki temu udało się zreali-
zować wiele ważnych i po-
trzebnych zadań - drogi w
gminie, wodociągi, rozbudo-
wa kanalizacji w Gromadce,
wybudowanie kaplicy cmen-
tarnej w Gromadce, a nade
wszystko nasza największa
sztandarowa inwestycja -
Sala sportowa w Gromadce.
Przy realizacji każdego zada-
nia otrzymywaliśmy dotacje
z urzędów centralnych i wo-
jewódzkich. Największa do-
tacja, jaką otrzymaliśmy, wy-
niosła ponad 4,5 mln zł na
budowę Sali sportowej w
Gromadce.

Chcę stwierdzić, że zakłada-
ne plany zostały w całości
zrealizowane. Mamy dziś
nowe drogi i nowe odcinki
wodociągów, kanalizacji,
nową salę sportową i wiele,
wiele innych zrealizowanych
zadań. Stało się to możliwe
dzięki ścisłej współpracy
Radnych Rady Gminy, Rad
Sołeckich, Sołtysów z Urzę-
dem Gminy i Wójtem. Tę
współpracę sobie szczególnie
ceniłem. Wzajemny szacunek
dla siebie pozwolił zrealizo-
wać wiele ważnych zadań.
Za te wszystkie formy
współpracy, za wspieranie
mnie w dążeniach do rozwo-
ju Gminy serdecznie wszyst-
kim Radnym dziękuję. Dzię-
kuję Radom sołeckim i Soł-
tysom za codzienną, mozol-
ną pracę na rzecz swoich wsi
i swoich społeczności.
Szczególne podziękowania
składam pracownikom Urzę-
du Gminy za praktyczną re-
alizację naszych  i moich po-
czynań. Nasze pomysły lu-
dzie Ci przyoblekali w kon-
kretne plany realizacyjne.
Zaznaczam, że pomimo
zmniejszenia liczby pracow-
ników zwiększone zadania
zostały w całości zrealizowa-
ne. Tak dużej ilości przetar-
gów, opracowań, założeń roz-
wojowych i realizacji w histo-
rii gminy nie było. Za to
wszystko pracownikom
Urzędu na czele z p. Sekre-
tarzem i p. Skarbnikiem skła-
dam serdeczne słowa podzię-
ki i przesyłam wyrazy sza-
cunku i uznania. Uważam, że
dziś pracownicy Urzędu
Gminy to zwarty, bardzo kom-

petentny, życzliwy ludziom i do-
brze przygotowany do nowych
zadań  zespół pracowniczy.
Dziękuję wszystkim kierow-
nikom jednostek organizacyj-
nych gminy współpracują-
cym z Urzędem Gminy. Moja
współpraca ze szkołami,
Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, Biblioteką,
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry i Sportu oraz Ośrodkiem
Zdrowia nie była obowiąz-
kiem, lecz zaszczytem i przy-
jemnością.  Tak to odczuwa-
łem i w swoich działaniach
starałem się o tworzenie kli-
matu do rozwoju i funkcjono-
wania każdego zespołu pra-
cowniczego.

Szanowni Państwo !
Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom Gminy za 4 lata trud-
ne, ale jakże owocne w na-
szym wspólnym działaniu.
Wybranie mnie Wójtem Gmi-
ny rozumiałem jako wielki
zaszczyt, ale jeszcze większy

obowiązek. Starałem się te
obowiązki jak najlepiej reali-
zować. Jeżeli pomimo
wszystko kogoś zawiodłem,
to dziś serdecznie przepra-
szam. Dziękuję za słowa po-
parcia dla moich działań i po-
dejmowanych problemów.
Po raz ostatni zwracam się
do Państwa jako Wójt Gmi-
ny. Dziękuję za wsparcie, za
słowa pociechy w trudnych
chwilach.
Życzę wszystkim Szanow-
nym Mieszkańcom naszej
Gminy wiele spokoju, wszel-
kiego dobra w życiu osobi-
stym, rodzinnym. Niech u
Państwa w domach panuje
zawsze radość, szczęście i
dostatek.

Wszystkiego dobrego!
Tadeusz Gąsiorowski

APEL
Do Mieszkańców Gminy Gromadka!

Szanowni Państwo!

Zbliża się dzień wyborów do Samorządu Gminnego, który przy-
pada na 12 listopada 2006 r.   Ze smutkiem i niepokojem odbie-
ram sygnały o tym, że wielu z Państwa nie zamierza iść na gło-
sowanie. Nieuczestniczenie w wyborach to niedobra decyzja. W
tegorocznych wyborach samorządowych o funkcję wójta i rad-
nego stara się znaczna ilość kandydatów. Jest z kogo wybierać.
Idźmy zatem wszyscy do wyborów. Nie pozwólmy, aby o na-
szych sprawach decydowali inni. Jeżeli nie uczestniczy się w
wyborach, nie powinno się później krytykować tych samorzą-
dowców, którzy zostali wybrani bez naszego udziału.
Spotkajmy się zatem Drodzy Mieszkańcy Gminy Gromadka
przy urnach w dniu 12 listopada 2006 r.

Tadeusz Gąsiorowski
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Informacja o pracy Rady Gminy Gromadka.

27 października 2006r. upły-
nęła czteroletnia kadencja
Rady Gminy Gromadka. W
tym też dniu odbyła się ostat-
nia, XLIII sesja Rady. O jej
bardziej uroczystym charakte-
rze świadczyły wystąpienia
przedstawicieli władz samo-
rządu gminnego, powiatowe-
go, podsumowujące miniony
okres. Ksiądz Proboszcz Pa-
rafii Rzymskokatolickiej w
Gromadce Ryszard Kukulski
podziękował wójtowi, radnym
za nadanie jego osobie tytułu
honorowego obywatela Gmi-
ny Gromadka. Życzył
wszystkim dalszych sukce-
sów i pomyślności w życiu
osobistym.  Ponieważ w mie-
siącu listopadzie nie będzie
funkcjonował organ uchwało-
dawczy gminy, a jest okres
opracowywania projektu bu-
dżetu gminy na 2007 rok,
Rada Gminy ustaliła jeszcze
stawki podatku od nierucho-
mości i  obniżyła cenę skupu
żyta przyjmowanego do pod-
stawy obliczenia podatku rol-
nego za 2007 rok na terenie
Gminy Gromadka. Stawki
podatku od nieruchomości na
2007 rok zostały utrzymane na
poziomie 2006 roku, a cena
żyta została zaokrąglona do
28,00 zł (w 2006 r. -27,80 zł).
Za zgodą Rady zostanie wy-
asygnowana z budżetu  kwo-
ta 17.050 zł na zakup karetki
reanimacyjnej dla ZOZ w Bo-
lesławcu. Powyższa dotacja
wynika z przelicznika - 3 zł od
1 mieszkańca gminy. Jest to
udział naszej gminy w ogól-
nych kosztach zakupu karet-
ki. Po analizie wykonania pla-
nu dochodów i wydatków bu-

dżetowych za okres 9 miesię-
cy, skarbnik Gminy przedsta-
wił w miesiącu październiku
Komisjom stałym propozycje
zmian w  budżecie gminy na
2006 r. Rada Gminy podjęła je
uchwałą nr XLIII/266/06.
Następne uchwały dotyczyły
spraw:
1. trybu postępowania o udzie-
lenie z budżetu gminy Gromad-
ka dotacji, sposobu jej rozlicza-
nia oraz sposobu kontroli wy-
konywania zleconego zadania
przez podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicz-
nych.- nr XLIII/267/06,
2. szczegółowych zasad i try-
bu umarzania wierzytelności
gminy i jednostek organizacyj-
nych gminy z tytułu należno-
ści pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy-
Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innych ulg w spłacaniu
tych należności oraz wskaza-
nia organów do tego uprawnio-
nych- nr XLIII/268/06,
3. określenia zasad zakupu lub
przyjęcia darowizny aparatu-
ry i sprzętu medycznego oraz
w sprawie zbycia, wydzierża-
wiania lub wynajęcia mienia
ruchomego przez Samodziel-
ny Publiczny Gminny Ośro-
dek Zdrowia w Gromadce, dla
którego Gmina Gromadka jest
organem założycielskim- nr
XLIII/269/06,
4. określenia zwolnień w po-
datku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis -
nr XLIII/270/06.
Informuję, że uchwały, a tak-
że protokoły z obrad Rady
Gminy są dostępne na stronie
www.bip.gromadka.pl .

Opracowała A.B.

Ostatnia sesja Miniona kadencja
W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady Gminy
zostałem poproszony o napisanie krótkiego zarysu pracy Ko-
misji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Finansów, której przez ostatnie cztery lata mia-
łem zaszczyt przewodniczyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że
trudno byłoby wymienić wszystkie tematy, jakie przez ten czas
podejmowała Komisja, zresztą o wszystkich decyzjach i osią-
gnięciach Rady na bieżąco informował Państwa Biuletyn
"Życie Gminne". Postanowiłem więc, że to, co napiszę, bę-
dzie nie tyle sprawozdaniem, co krótką, osobistą refleksją nad
mijającą kadencją pracy Komisji.
Posiedzenia komisji odbywały się przeciętnie raz w miesiącu.
Zawsze dyskutowano projekty uchwał przygotowywane przez
pracowników UG i przedstawiane Radzie przez Wójta. Już
sama mnogość tematów i dziedzin, jakich te Uchwały doty-
czyły, wymagała poświęcenia znacznej ilości czasu na rzetel-
ną analizę dokumentów w domu, aby potem można było pod-

jąć rzeczową i twórczą dyskusję podczas posiedzenia Komi-
sji. Tutaj należą się słowa uznania dla wszystkich członków
Komisji za zaangażowanie w tematykę posiedzeń. Dyskusje
niejednokrotnie były bardzo burzliwe, niepozbawione napięć i
podniesionych głosów, ale - stwierdzam to z całą odpowie-
dzialnością - cel był zawsze jeden, tj. znalezienie najlepszego
rozwiązania, korzystnego dla mieszkańców Gminy. Zawsze
będę pamiętał rozterki przy podejmowaniu decyzji o restruk-
turyzacji sieci szkół - jednej z pierwszych i najtrudniejszych
decyzji. Czy dziś z perspektywy czasu nasze decyzje potrafią
się obronić? Do innych najtrudniejszych, bo i najważniejszych
uchwał podejmowanych co roku, należała uchwała budżeto-
wa oraz podatkowa.
Jak wynika z samej definicji moja Komisja zajmowała się
kwestiami finansowymi Gminy i podległych jednostek oraz
sołectw, gospodarką wodno-melioracyjną, gospodarowaniem

Pamiątkowe zdjęcie Rady Gminy kadencji 2002-2006
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fot. J. Rozpędowski

mieniem komunalnym i infra-
strukturą Gminy, rozwojem
działalności gospodarczej,
problemem bezrobocia, dzia-
łaniami na rzecz ochrony śro-
dowiska i promowania walo-
rów turystycznych Gminy,
tworzeniem warunków do
rozwoju działalności rolniczej.
Na posiedzenia komisji za-
praszano między innymi
przedstawicieli Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej, Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Powiatowego
Urzędu Pracy, Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych.
Zdaję sobie sprawę, że nasze
decyzje nie były pozbawione
błędów  i niedoskonałości.
Jednak nigdy nie były podej-
mowane pochopnie i bez na-
leżytej analizy  i dyskusji. Do-
bre skutki naszych działań i
decyzji widoczne są na uli-
cach, w wioskach ... Choć
oczywiście wiele jeszcze do
zrobienia, to jednak gołym
okiem widać ciągłe zmiany na
lepsze.
Kończąc chcę wyrazić swo-
je zadowolenie z pewnego
ważnego osiągnięcia mojej
Komisji jak również całej
Rady oraz Wójta. Otóż od
początku członkowie Rady
potrafili stanąć ponad podzia-
łami, różnicą przekonań i ko-
lorami flag. Nie tworzyliśmy
klubów ani zorganizowanej
opozycji. Potrafiliśmy rozma-
wiać  merytorycznie i skupiać
się na istocie podejmowanych
tematów. Na takie warunki
pracy w Radzie z zazdrością
patrzyli moi znajomi będący
Radnymi w innych Gminach.
Gdyby przyszło mi zasiadać
w tym samym gronie przez
kolejną kadencję, byłbym
dumny i spokojny o przy-
szłość Gminy.

Andrzej Peter

Czas podsumowania
Z prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw socjal-

nych, Porządku publicznego i Ochrony Ppoż.

Koniec kadencji to okazja do
oceny tego, co udało się do-
konać i co jeszcze jest do zro-
bienia. Bilans osiągnięć Komi-
sji za okres kadencji jest więk-
szy od niepowodzeń, jakie
zdarzyły się jej w minionym
okresie. Nie sposób wymienić
wszystkiego, czym zajmowa-
ła się i co zrobiła Komisja.
Przez okres kadencji realizo-
waliśmy zadania ujęte w pla-
nach pracy, które uwzględnia-
ły najważniejsze potrzeby
mieszkańców gminy. Dbali-
śmy o bezpieczeństwo miesz-
kańców, profilaktykę i eduka-
cję zdrowotną, zajmowaliśmy
się problemami oświaty i
szkolnictwa, pracą i działalno-
ścią OSP, kryteriami i forma-
mi pomocy społecznej dla
mieszkańców gminy, proble-
mem bezrobocia i poszukiwa-
niem pracy zgodnie z kwalifi-
kacjami zawodowymi, ochro-
ną środowiska, rozwojem in-
frastruktury, turystyki, spor-
tu, rozwojem kultury lokalnej,
dożywianiem dzieci, opieką
nad uczniami dojeżdżającymi.
Ważnym elementem prac Ko-
misji była dbałość o realizację
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy, jej budże-
tu, wpływ na ustalanie wyso-
kości podatków czy też bie-
żące opiniowanie projektów
uchwał i ich uchwalanie na
sesjach Rady Gminy.
Okresem trudnym dla Komi-
sji i Rady Gminy była sprawa
restrukturyzacji szkolnictwa i
oświaty w gminie, którą prze-
prowadziliśmy na początku
kadencji. Dzisiaj wiemy, że
była to decyzja trudna, ale

słuszna i konieczna. Skorzy-
stały na tym dzieci, rodzice i
mieszkańcy gminy. Gmina
wyszła z długów, znalazła
prawdziwego gospodarza w
osobie Wójta, Rady Gminy,
pracowników Urzędu Gminy.
Pojawili się inwestorzy i nowe
miejsca pracy.
Współuczestniczymy w reali-
zacji budowy kanalizacji i wo-
dociągów, modernizowaniu
dróg gminnych i oświetlenia
ulicznego. Budowa i dokoń-
czenie inwestycji zwodocią-
gowania i skanalizowania gmi-
ny jest palącym problemem i
priorytetem dla obecnego jak
i nowego samorządu. Ma się
to dokonać w ramach progra-
mu uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej zlew-
ni rzeki Kaczawy, w którym
nasza gmina uczestniczy. Ma
to nastąpić w latach 2007-
2013, gdy zostaną przyznane
środki finansowe z Funduszu
Spójności.
Staramy się, by nasza gmina
była przyjazna inwestorom i
turystom. W tym drugim przy-
padku jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Największe nadzieje
wiążemy z terenami przezna-
czonymi pod inwestycje prze-
mysłowe oraz usługowe
LSSE, Podstrefa Krzywa (ok.

80 ha) i terenami komunalnymi
gminy - Podstrefa Krzywa (ok.
240 ha) oraz leżącym w więk-
szości na naszym terenie Prze-
mkowskim Parkiem Krajobra-
zowym i Torfowiskiem Bo-
rówki - rajem dla turystów.
Spełniło się najważniejsze ma-
rzenie, jakim było wybudowa-
nie sali gimnastycznej, głów-
nie ze środków finansowych
pozyskanych z Unii Europej-
skiej, a także dotacji krajowych
i środków własnych. Uroczy-
ste otwarcie już 8 listopada br!
Mamy szansę rozwoju naszej
gminy i należy ją wykorzystać.
Żeby osiągnąć sukces trzeba
wyznaczyć sobie cel i opraco-
wać strategię postępowania,
tak jak zrobiła to rada obecnej
kadencji.
W latach 2002-2006 Komisja
pracowała na 32 posiedzeniach,
kilkunastu posiedzeniach komi-
sji stałych Rady Gminy, 2 ko-
misjach wyjazdowych oraz 43
sesjach. Wspólnie z radą osią-
gnęliśmy w większości to, co
planowaliśmy.
Na posiedzeniach Komisji opi-
niowaliśmy 269 projektów
uchwał, nad którymi głosowa-
liśmy na sesjach Rady Gminy.
Spotykaliśmy się z wyborca-
mi, których uwagi i spostrze-
żenia były pomocne w naszej
pracy.
Komisja pracowała w składzie:
Andrzej Drozdek, Irena Góra-
lewska, Franciszek Kurlej, Ry-
szard Łasak, Tomasz Matyje-
wicz, Maria Szerszenowicz.

Ryszard Lasak

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które pisały artykuły
do "Życia Gminnego" i tym wszystkim,

którzy nas przez 4 lata czytali - Redakcja.

Podziękowania
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P i ę k n y  J u b i l e u s z

" 40 lat temu jechałem do Gromadki .......wokół tylko
lasy i lasy...... Gdzież ta Gromadka ?- zastanawiałem
się, nie wiedząc wówczas, ze zwiążę się z Nią na 40 lat"
- tak wspomina tamten czas Ksiądz Prałat Ryszard Ku-
kulski w 40 lecie pobytu na terenie gminy Gromadka.

Jubileusz  to szczególny, po-
nieważ towarzyszyło mu
nadanie na wniosek Wójta
Gminy Tadeusza Gąsiorow-
skiego przez Radę Gminy Gro-
madka tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Gromadka
Jest to pierwszy tak zaszczyt-
ny tytuł nadany obywatelowi
naszej gminy. Uroczyste wrę-
czenie odbyło się w Kościele
Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Gromadce w dniu 22
października 2006 roku. W
uroczystościach udział wzięli:
przedstawiciele władz gminy
w osobach: przewodniczący
Rady Gminy Adam Kozioł
oraz wójt Gminy Gromadka
Tadeusz Gąsiorowski, du-
chowni, z którymi współpra-
cuje Ksiądz Ryszard spełnia-
jąc kapłańską posługę: Ks.
Władysław Rączka Dziekan
Senior Dekanatu Bolesławiec
Wschód, Ks. Dziekan Andrzej
Jarosiewicz z Dekanatu Bole-
sławiec Wschód, Ks. Prałat
Józef Gołębiowski proboszcz
w Parafii Chrystusa Króla w
Bolesławcu, Ks. Wojciech
Mroszczak Proboszcz w Pa-
rafii Cyryla i Metodego w Bo-
lesławcu, Ks. Andrzej Toma-
szewski Proboszcz w Parafii
Osła, Ks. Jan Gacek Pro-
boszcz Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Legnicy

wraz ze swoim współpracow-
nikiem Ks. Piotrem Bizoniem,
Ks. Mirosław Śnieżko pro-
boszcz Parafii w Kraśniku
Górnym, Ks. Franciszek Woź-
niak proboszcz w Warcie Bo-
lesławieckiej oraz wielu innych
księży z dekanatu.
Przybył również Pan Józef
Staszkowian wieloletni szafarz
i współpracownik Księdza
Ryszarda. Obecna była Pani
Wiktoria Mikolik i Pan Józef
Brodziński nasz organista.
Przybyli też przedstawiciele
Rad Parafialnych, Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich, re-
prezentanci młodzieży i dzieci
oraz pedagogów. Nie sposób
pominąć rodziny naszego Ju-
bilata przybyłej z kraju i z za-
granicy. Wszyscy przeżyliśmy
tę uroczystość pełni wdzięcz-
ności i wzruszenia. Pozostało
uczucie refleksji, które towa-
rzyszyć nam będzie każdego
dnia i świadomość, że: "Trud-
ną rzeczą jest krzyczeć w
ucho do każdego poprzez
własną cichą pracę, poprzez
dobre spełnienie swoich obo-
wiązków obywatelskich..."

św. Josemaria Escriva
Życzymy naszemu Jubilatowi
dużo zdrowia i wszelkiej po-
myślności.

Ewa Potyszka

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję serdecznie Panu Wójtowi Tadeuszowi Gąsiorowskie-
mu oraz Radzie Gminy Gromadka za uznanie mojej długoletniej
Służby Kościelnej w Parafii Gromadka.
Życzenia otrzymałem 22 października 2006 r. przy okazji Jubi-
leuszu 40-lecia pracy duszpasterskiej Księdza Prałata Ryszarda
Kukulskiego w czasie uroczystej Mszy Świętej.
Szczęść Boże - zawsze wdzięczny Józef Staszkowian.

Szkolna wycieczka -
niezapomniane wrażenia

Od 29 września do l października Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Wierzbowej zorganizowała dla dzieci wyjazd.
Uczestniczyło w nim łącznie 48 osób. W programie wy-
cieczki było zwiedzanie Krakowa, Zakopanego, piesza wę-
drówka do Morskiego Oka, kopalnia soli w Bochni, Ła-
giewniki oraz Wadowice. Przejazd autokarem sponsoro-
wany był z pieniędzy zebranych w czasie lipcowego festy-
nu zorganizowanego przez Grono Pedagogiczne i Radę
Rodziców. Dzięki temu koszt wycieczki od każdego uczest-
nika wynosił tylko 100 zł. Noclegi zapewnili nam sympa-
tyczni zakonnicy Salezjanie, z którymi wspólnie modliliśmy
się podczas codziennych Mszy świętych z pełnym udzia-
łem i śpiewem dzieci. Wycieczka przebiegała w rodzinnej

Spotkanie z kardynałem S. Dziwiszem

atmosferze i dostarczyła wszystkim wielu niezapomnia-
nych wrażeń.
W pierwszym dniu zwiedziliśmy Zamek Wawel oraz ko-
palnię soli w Bochni. W sobotę wczesnym rankiem wyru-
szyliśmy szlakiem do Morskiego Oka. Pokonaliśmy pie-
szo trasę 18 km. Dyplom uznania od całej grupy otrzymał
nasz   bohater   Sebastian   Żyń.   Niepełnosprawny   chło-
piec   swoją   postawą wszystkim nam dodał sił i wzbudził
nasz najwyższy podziw. Dziękujemy Ci Sebastianie, że
mogliśmy być razem z Tobą i podziwiać widoki pięknych
Tatr.
Egzamin na szóstkę zdali nasi najmłodsi uczestnicy: Da-
niel Mikolik i Alicja Skiba, którzy pokonali trasę bez na-
rzekania z wielkim wsparciem dzielnych mam. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje mama Sebastiana - pani Bo-
gusia. Wszystkie mamy zajmowały się także  przygoto-
wywaniem posiłków, za co im serdecznie dziękujemy.
Wieczorem spacerowaliśmy Krupówkami. Trzeci dzień do-
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starczył nam wielkich emocji - w czasie zwiedzania kra-
kowskiej Kurii Biskupiej mieliśmy zaszczyt spotkać kar-
dynała Stanisława Dziwisza, który pobłogosławił naszą gru-
pę. W Łagiewnikach podziwialiśmy wspaniałe Sanktu-
arium. Ostatnim punktem programu były Wadowice. Słyn-
ne kremówki i miejsca bliskie Janowi Pawłowi II obudziły
w nas wspomnienia z pontyfikatu Tego Wielkiego Czło-
wieka.
W drodze powrotnej pomimo zmęczenia były wspólne śpie-
wy, dużo uśmiechu i nutka żalu, że tak udana wycieczka
dobiega końca. Z pewnością nie był to nasz ostatni wy-
jazd, bo już w drodze powrotnej planowaliśmy następną.

Nasz bohater Sebastian Żyń i nasza grupka na tle Tatr.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tej wspa-
niałej wycieczce, a innych zapraszamy na kolejną.

Opiekunowie wycieczki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbowej

Zamiast rachunku
sumienia

Koniec samorządowej ka-
dencji sprzyja różnego typu
podsumowaniom, rozlicze-
niom, wszelakim rachunkom
zysków i strat tego okresu. Z
uwagi na fakt, iż zapewne
więcej osób będzie skłonnych
do chwalenia się sukcesami
mijającej kadencji (poniekąd
słusznie, gdyż zrobiono sto-
sunkowo dużo), chciałbym
podjąć się mniej wdzięcznej
roli podsumowania porażek,
zaniechań i nierozwiązanych
problemów minionego czte-
rolecia
Robocze zestawienie chciał-
bym podzielić na dwie czę-
ści: w pierwszej z nich wska-
żę problemy, których nie uda-
ło nam się rozwiązać lub któ-
re zostały jedynie cząstkowo
rozwiązane, w drugiej części
spróbuje przedstawić, jakie
były rezultaty, niedobre kon-
sekwencje wcześniej wymie-
nionych zaniechań.
Najważniejszą sprawą, z któ-
rą nie udało nam się uporać,
jest sprzedaż terenów inwe-
stycyjnych położonych w oto-
czeniu Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, należą-
cych do gminy Gromadka.
Smutną prawdą w tej materii
jest fakt, iż te z górą 200 hek-
tarów świetnie położonego
gruntu, wcześniej z takim tru-
dem odzyskane od nierzetel-
nego kupca (firma WindPo-
wer) nie jest praktycznie zu-
pełnie promowane. Nigdy nie
powstała kompleksowa ofer-
ta promocyjna dla tych grun-
tów, uwzględniająca media do
wykorzystania dla potencjal-

nego inwestora, proponowa-
ne ulgi inwestycyjne oraz
umiejętnie tuszująca braki,
które mogłyby zniechęcić
przyszłego kupca. Koniecz-
ność pójścia w ślady innych
gmin, które w podobnej sytu-
acji zleciły przygotowanie
oferty (wraz z odpowiedzial-
nością za jej późniejsze roz-
powszechnienie) podmiotom
zewnętrznym w stosunku do
gminy, wydaje się być coraz
bardziej oczywista. Takie roz-
wiązania rzecz jasna kosztu-
ją, ale zwracają się w krót-
kim okresie w postaci wpły-
wów ze sprzedaży gruntu,
podatku od nieruchomości od
już funkcjonujących firm,
udziału gminy w podatku PIT
płaconym przez mieszkań-
ców, którzy znajdą zatrudnie-
nie w powstałych przedsię-
biorstwach.
Drugim, jedynie cząstkowo
rozwiązanym w obecnej ka-
dencji problemem, jest szero-
ko pojęte funkcjonowanie sie-
ci szkół prowadzonych przez
samorząd na terenie gminy.
Potencjalne rozwiązania tej
kwestii, budzącej zrozumiałe
emocje wśród mieszkańców
gminy, są kilkutorowe. Nale-
ży się zastanowić nad możli-
wością przejmowania kolej-
nych szkół przez stowarzy-
szenia powstałe na terenie
poszczególnych miejscowo-
ści. Kolejną ewentualnością
jest pozostawienie nauczania
jedynie najmłodszych dzieci
(klasy 0-3) w szkołach filial-
nych, połączone z dowozem
starszych dzieci do Zespołu

Wójcie Gąsiorowski!

Dla wszystkich w Gminie
Wójtem byłeś,

W każdej wiosce coś
zrobiłeś

A zrobiłeś bardzo wiele,
Przyczyniłeś się w kościele-
Kaplicę wybudowałeś
I do użytku oddałeś.

Szkołę też wypromowałeś,
Pięknie uporządkowałeś,
Ogrodziłeś, chodnik położyłeś,
I autobus nowy dałeś,
Salę też wybudowałeś.
Teraz duży piękny obiekt

     stoi,
Krytyki żadnej się nie boi.

I nie chcesz kandydować
Szkoda. Musimy to

uszanować
Za wszystko szczerze

dziękujemy
I w nowym „rządzie”

     Gąsiorowskiego
Jako radnego oczekujemy.

Poprzeczka przez Ciebie
Wysoko dana,
Przez nowego Wójta
powinna być wykonana.
Na to my wszyscy wyborcy

liczymy
I z tego Wójta rozliczymy!

Bronisława
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Szkół w Gromadce. Niedo-
puszczalną, z punktu widze-
nia większości, racjonalnie
przecież myślących, miesz-
kańców naszej gminy jest
sytuacja, w której w wielu
klasach szkół prowadzo-
nych przez samorząd liczba
uczniów spadła poniżej 10
(subwencja oświatowa,
dzięki której szkoła teore-
tycznie powinna się utrzy-
mać jest skalkulowana na
 poziomie 26 uczniów w jed-
nej klasie), a koszt kształce-
nia jednego ucznia w jednej
szkole oscyluje w pobliżu 4
tysięcy złotych, a w innej
przekracza 6,5 tysiąca zło-
tych. Szukając dróg wyjścia
z tej niedobrej dla gminy sy-
tuacji, rzecz jasna na wzglę-
dzie należy mieć dobro dzie-
ci, które zawsze powinny być
podmiotem nie przedmiotem
tego typu decyzji oraz interes
nauczycieli zatrudnionych w
poszczególnych szkołach (
szczególnie troszcząc się o
nauczycieli będących miesz-
kańcami naszej gminy)
Rozwiązanie zarówno powy-
żej przedstawionych, kardy-
nalnych problemów przed
którymi stoi gmina, jak i sze-
regu innych bieżących spraw,
które pozostały nieuregulo-
wane, ma służyć jednemu
podstawowemu celowi - roz-
wojowi naszej gminy. To, jak
wiele pozostało do zrobienia,
widać na każdym kroku na-
wet przy pobieżnym oglądzie
sytuacji. Najważniejszymi
problemami, jakie staną przed
przyszłymi włodarzami gmi-
ny, są wieloletnie zaniedbania
inwestycyjne. Same prace
związane ze skanalizowa-
niem i zwodociągowaniem
wszystkich 11 sołectw naszej
gminy to wydatek rzędu, ba-

gatela, 30 milionów złotych.
W fatalnym stanie są nasze
drogi, zarówno te będące w
gestii gminy jak i te biegnące
przez teren gminy, ale zarzą-
dzane przez powiat. Palącą
koniecznością staje się budo-
wa chodników, przede
wszystkim na obszarze Gro-
madki, ale i w pozostałych
sołectwach. Coraz bardziej
oczywistym staje się fakt, iż
jeśli gmina nie zdoła wygo-
spodarować rok w rok rezer-
wy budżetowej na cele inwe-
stycyjne rzędu 2,5 miliona zło-
tych, to dystans cywilizacyj-
ny dzielący naszą gminę od
reszty gmin powiatu bolesła-
wieckiego będzie się tylko
powiększał. Wygospodarowa-
ne środki budżetowe powin-
ny być rzecz jasna rozsądnie
wydawane tak , by do każdej
wydanej na cele inwestycyj-
ne budżetowej złotówki dołą-
czyć drugą złotówkę pocho-
dzącą ze środków pozabudże-
towych (fundusze unijne, co-
raz liczniejsze programy rzą-
dowe). Kwota 5 milionów zło-
tych rocznie, która takim spo-
sobem byłaby do rozdyspono-
wania corocznie na cele inwe-
stycyjne, pozwoliłaby w per-
spektywie przyszłej czterolet-
niej kadencji samorządowej
wydać na rozwiązanie naj-
ważniejszych, żywotnych pro-
blemów naszej gminy około 20
milionów złotych.
Nakreśloną analizę przedsta-
wiam pod rozwagę osób aspi-
rujących do rządzenia naszą
społecznością przez kolejne 4
lata. Licząc na merytorycz-
ną polemikę z tezami artyku-
łu, serdecznie pozdrawiam
wszystkich szczerze zatro-
skanych o los i rozwój naszej
gminy

Tomasz Matyjewicz

"Spotkanie Czterech
Kultur" po raz czwarty!

Tym razem IV Spotkanie odbyło się naprawdę z "pompą".
Nie były to tylko występy artystyczne zespołów ludowych i
prezentacja potraw regionalnych, ale po raz pierwszy zorga-
nizowano również warsztaty doskonalenia tańca dla naszych
zespołów folklorystycznych. "Spotkanie Czterech Kultur" to
wielka impreza regionalna. Mieszkańcy gminy chcą obco-
wać z kulturą i zwyczajami, które wynieśli z  rodzinnych do-
mów. .Najwięcej rodzin, które po dziś dzień kultywują dawne
zwyczaje, wywodzi się z Bałkanów, Ukrainy i całych wschod-
nich kresów oraz centralnej Polski. Każdy szanuje inność i
stara się o dobrosąsiedzkie kontakty, choć rodziny przyjecha-
ły z różnych stron i żyją razem od ponad półwiecza. Stąd też
przewijają się w naszym regionie tradycja, kultura, i zwycza-
je. Miejscem organizacji imprezy był budynek i teren Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu przy ulicy Szkolnej. Imprezę
zorganizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które otrzymaliśmy dzięki staraniom Szanow-
nej Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w

Na scenie dyr. GOKiS Bożena Kuchmacz

Gromadce Bożenie Kuchmacz, która wysłała wniosek do
Ministerstwa o dofinansowanie imprezy kulturalnej. Dlatego
też mieliśmy środki finansowe na ciekawy program i szeroko
rozbudowaną imprezę. Warsztaty kultury polskiej dla zespołu
ludowego "Niezapominajki" z Osłej prowadziła instruktor BOK
Pani Anna Serkies, natomiast tańce bałkańskie ćwiczyły"Ale-
Babki" z Różyńca pod kierownictwem instruktora tańca BOK
Pani Elżbiety Tor .Warsztaty kultury kresowej prowadziła Pani
Jadwiga Sabadasz ze Lwowa, a warsztaty kultury ukraiń-
skiej Pani Neonila Griszczeniuk z Ukrainy. Jak widać na zdję-
ciach profesjonalnie prowadzone warsztaty cieszyły oba ze-
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społy oraz zainteresowały zespoły ludowe z Gromadki i Wierz-
bowej. Po udanych zajęciach na warsztatach "nasze zespo-
ły" zaprezentowały się na scenie, a następnie prowadziły de-
gustację i sprzedaż regionalnych potraw. Można było posma-
kować wspaniałości kuchni polskiej, kresowej, ukraińskiej i
bałkańskiej. Do występów artystycznych zaproszono rów-
nież regionalne zespoły ludowe i solistów. Gorąco grała "Ka-
pela Herbutów" z gminy Nowogrodziec, pieśni śpiewały "Gro-
chowiczanki" z Grochowic, "Podgrodzianki" z Raciborowic,
"Niespodzianka" z Tomaszowa Bolesławieckiego, "Jarzębi-
na"z Lwówka Śląskiego, "Milikowianki" z Milikowa, "Wrzos"
z Chociemyśli, "Zagajnik" z  Zagajnika oraz solistka Natalia
Pawliszczy z Gromadki. Udanym występem prezentował się
również Gminny Zespół Pieśni i Tańca "Jutrzenka" z Bole-
sławca, a krakowiaka, mazura, oberka i poloneza tańczyła
Para z Klubu Tańca Narodowego w Bolesławcu. Gwiazdką
występów artystycznych okazał się Dziecięcy Zespół Ukra-
iński "Dżereło" ze Lwowa oraz kabaret "Lwowska Fala" rów-
nież ze Lwowa. Przepięknym głosem i uroczym występem
prezentowała się solistka Luba Skiba z Żółkwi, która zaśpie-

Warsztaty tańca prowadzi Anna Serkies

W otoczeniu występujących poseł T. Samborski

wała między innymi po polsku "Głęboką studzienkę". Publicz-
ność włączając się w śpiewanie, chętnie tańczyła wokół sce-
ny, co spowodowało miłą i przyjazną atmosferę. Występy
artystyczne ze Lwowa można było oglądać w Gromadce dzię-
ki zaproszeniu zespołów przez Pana Posła Tadeusza Sam-
borskiego. Na spotkaniu zaprezentowano amatorskie obrazy
olejne Pani Elżbiety Buganik z Gromadki ukazujące piękno
natury oraz amatorskie rysunki wykonane w ołówku przez
ucznia Pawła Rudnickiego. Państwo Danuta i Henryk Bro-
nowiccy sprzedawali dary lasu i sadu w słoiczkach, rozsła-
wiając Gromadkę swoimi wyrobami. Występy sceniczne uka-
zały nam bogactwo repertuaru i ubioru zespołów, które na-
grodzono ze łzą w oku gromkimi brawami. Bukietem kwia-
tów i upominkiem obdarowana została dostojna 80-letnia ju-
bilatka z zespołu Ale-Babki", pani Maria Posadowska. Do-
brze bawiły się władze samorządowe, które licznie odwiedzi-
ły naszą gminę. Na zakończenie do tańca przygrywał zespół

"Kwant" z Otoku. Spotkanie okazało się potrzebne społecz-
ności lokalnej i coraz bardziej cieszy i urzeka oraz promuje
gminę i jej nietypową kulturę. Znany badacz folkloru polskie-
go Oskar Kolberg mawiał: "Naród, który przestaje śpiewać,
przestaje żyć". Cieszy, że choć ludzie się starzeją i "odcho-
dzą", pieśni i tańce kultywują młode pokolenia.

Barbara Deberna
Instruktor GOKiS - prowadząca imprezę

„Dżereło” z Ukrainy

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gromadce

Od dnia 5 października b.r. zatrudniono w Punkcie Kon-
sultacyjnym nową Panią psycholog Annę Wojciechow-
ską, która będzie przyjmowała w każdy czwartek w
godzinach od 16°°do 18°°
Wszystkich potrzebujących pomocy psychologa z te-
renu naszej gminy zapraszamy w każdy czwartek.
Terapeuta uzależnień Pani Danuta Bartczak nadal
udziela potrzebującym pomocy w każdą środę w godzi-
nach od 17°° do 19°°

H. Białoskórska
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Nasz  basen

Basen kąpielowy na terenach
wiejskich jest rzadkością, a
zwłaszcza taki, który wciąż
spełnia swoje funkcje. Wieś
Gromadka, posiadając obiekt
tego typu, jest w pewien spo-
sób wyróżniona spośród in-
nych wsi w regionie. Posiada-
nie takiego kąpieliska dostarcza
powodów do dumy mieszkań-
com całej gminy i jest dosko-
nałą promocją turystyczną.
Po II wojnie światowej nie-
wiele gmin zdecydowało się
na utrzymywanie takich
obiektów. Istnienie basenu w
Gromadce zawdzięczamy na-
szym mieszkańcom, którzy
poczynili starania, by po prze-
jęciu tych terenów przez Pol-
skę nie został on zrujnowany.
Historia jego losów jest róż-
na, jak różne są opowieści na
jego temat. Faktem jest, że
mamy basen, który dostarcza
nam rozrywki w upalne wa-
kacje i podnosi rangę gminy.
Tegoroczny sezon wakacyjny
rozpoczął się dobrą pogodą,

która utrzymywała się do koń-
ca lipca, dzięki czemu fre-
kwencja na basenie była dość
duża, zwłaszcza w weekendy.
Niestety, w sierpniu nastąpiło
załamanie pogody i basen był
czynny rzadziej. W pierwszej
godzinie otwarcia basenu pro-
wadzono darmowe zajęcia na-
uki pływania oraz szkolenie z
ratownictwa wodnego. Na te-
renie obiektu można było wy-
pożyczyć sprzęt sportowy i do
nurkowania (ABC - maska,
fajka, płetwy).
Opiekę nad osobami korzysta-
jącymi z basenu w Gromadce
sprawowało dwóch ratowni-
ków WOPR. Przez cały, tego-
roczny okres otwarcia kąpieli-
ska, nie doszło do żadnego po-
ważnego wypadku.
Zachęcam młodych łudzi z te-
renów naszej gminy i okolic
do zdobycia uprawnienia ra-
townika WOPR i do pracy na
basenie w Gromadce.

Młodszy ratownik
Paweł Wilas

Świetlice profilaktyczne

W październiku b.r. ze środków na profilaktykę i rozwią-
zywanie problemów alkoholowych uruchomiono 2 świe-
tlice. Świetlice działają przy szkołach podstawowych w
Osłej i Modle. Zajęcia prowadzą nauczycielki Pani Ewa
Hawro i Pani Sylwia Dopierała w Szkole Podstawowej w
Osłej w każdy wtorek i każdą środę w godzinach od 15°°
do 17°° Zajęcia w świetlicy w Szkole Podstawowej w
Modle prowadzi Pani Aleksandra Demaj w każdy wtorek
i czwartek w godzinach od 1430 do 1630.

H. Białoskórska

KAPELA "DUMKA"
W OPERZE

WROCŁAWSKIEJ
1 października br. Opera Wrocławska zapełniła się sympatyka-
mi folkloru, kultury łemkowskiej i przedstawicielami łemkow-
skiej mniejszości etnicznej. W tak dostojnym miejscu swoje 15
urodziny świętował Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kycze-
ra" z siedzibą w Legnicy. Uroczysty koncert pt. "Tam na Łem-
kowynie" był źródłem wielu wzruszeń i wspaniałych doznań
estetycznych. Jubilaci zaprezentowali m. in. swoje popisowe,
stylizowane tańce: "Kariczka" - wiązanka łemkowskich tańców
dziewczęcych i " Werbung" - powołanie do wojska. Występem
zachwyciło również młodsze dziecko twórców "Kyczery" - "Ky-
czerka". Najgłębiej w pamięci zapadł odtwarzany przez człon-
ków Zespołu łemkowski obrzęd "Wesele", łączący się w mi-
strzowski sposób z inscenizacją wysiedleń przeprowadzonych
w ramach akcji "Wisła".

Na scenie pojawiło się również kilku innych zaproszonych
wykonawców. Wśród nich grupa "Dumka". Łemkowscy mu-
zykanci z terenu gminy Gromadka znaleźli się w Operze nie bez
powodu. To właśnie oni od początku istnienia "Kyczery" aż po
rok 1998 stanowili trzon kapeli. Dorastający i grający jeszcze
na Łemkowszczyźnie panowie Piotr Hojniak, Szymon Hopej,
Michał Oleśniewicz, Michał Kolar i Włodzimierz Dąbrowski,
znający specyfikę łemkowskiego muzykowania, przekazali mło-
dym z Zespołu klimat niezbędny do dalszego pielęgnowania tra-
dycji związanych z ich grupą etniczną. Piętnastolecie "Kycze-
ry" kapela "Dumka" świętowała już w niepełnym składzie. Gło-
sy i skrzypce brzmiały jednak jak zwykle przepięknie. Jakby na
spełnienie prośby Zahrajte mi huszli...
Dodatkowych wrażeń w Operze dostarczały eksponaty ludo-
wej sztuki łemkowskiej oraz prezentacje multimedialne, nawią-
zujące do łemkowskiego folkloru i obszaru Łemkowszczyzny.
Jak powiedział Jerzy Starzyński - pomysłodawca i twórca "Ky-
czery" - siłami, które pozwoliły kulturze łemkowskiej przetrwać
i rozwijać się nadal mimo oderwania od korzeni, są nadzieja,
marzenia i miłość. Stały się one również motorem do stworze-
nia tak cudownego widowiska.

Małgorzata Laskowska

Dziękuję...
Dziękuję serdecznie: panu
Jarosławowi Sabukowi ze
sklepu w Gromadce za nie-
odpłatne użyczenie samocho-
du i 2 pracowników do przy-
wiezienia kory na działkę

oraz panom Kamilowi Cza-
charze i Damianowi Turec-
kiemu - za zwrot pieniędzy
zgubionych przeze mnie.

Bronisława
Baryluk
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Jaka prawda
tkwi w kłamstwie?

da czasem rani, że bywa okrut-
na.  Kłamstwa przez niedopo-
wiedzenie prawdy i jej zataje-
nie mają działanie kojące - po-
wiem więcej- częstokroć za-
pobiegają konfliktom. Dlatego
ogólnie akceptowane są tego
rodzaju kłamstwa.
Kłamstwo dowartościo-
wujące
  Każdy z nas zna chociaż jed-
ną osobę, której opowieści o
własnych wyczynach należy
traktować z dystansem. Oso-
by takie na ogół nie są mile
widziane, ponieważ łamią dwie
podstawowe zakazy: zakaz
kłamania i zakaz przechwala-
nia się.
   Uciekają się, "biedacy", do
przeróżnych kłamstw, aby
poczuć się lepszymi od innych
i wykazać, że są mądrzejsi niż
w rzeczywistości.  Na ogół
kierują się jednym z czterech
głównych powodów:
1)chcą wywrzeć wrażenie na
innych
Kłamca dodaje coś, wymyśla
lub wyolbrzymia. Dzięki wy-
jątkowym przeżyciom wzbu-
dzającym zazdrość i podziw
taki człowiek staje się kimś
nadzwyczajnym.  Ci, którzy
tak kłamią, mają dewizę, że
lepiej wzbudzać zazdrość niż
litość.
2)pragną przyciągnąć uwagę
przez współczucie i litość
Ten rodzaj kłamcy przypomi-
na gawędziarza, który wymy-
śla historie, by zainteresować
słuchaczy. Zaczyna od defor-
macji prawdy, ubarwia ją, aby
uczynić ciekawszą. Katar staje
się bronchitem, a zwichnięcie
poważnym złamaniem. Cel
główny to wzbudzenie sym-
patii, a jeśli to możliwe rów-
nież poczucia, że jest się ko-

  Czytając prasę, słuchając ra-
dia czy oglądając telewizję
odnosimy często wrażenie, że
czasy, w których większość
ludzi szanowała raz dane sło-
wo, dawno minęły.
Z przykrością stwierdzam, że
współcześnie nie należy po
prostu ufać słowom niektó-
rych ludzi.
Czy nie odniosłeś - drogi czy-
telniku - wrażenia, że ktoś
okłamuje Cię bez najmniejsze-
go powodu?  Zastanawia w
tym wszystkim fakt, że każ-
dy z nas chciałby wiedzieć,
czy może ufać słowom wy-
powiadanym przez innych np.
"kocham cię" tylko: -  czy au-
tor słów naprawdę kocha? Z
jednej strony każdy  chce
stworzyć pozytywny wizeru-
nek samego siebie " zdobyć
punkty". Z drugiej strony je-
steśmy wyczuleni na kłam-
stwo kogoś, kto chce wejść
do naszego życia.   Uważa-
my bowiem, że stosunki mię-
dzyludzkie powinny opierać
się na prawdzie.
Statystyki mówią, że każdy
dorosły człowiek kłamie dwa
razy dziennie. Aby zyskać mia-
no kłamcy, trzeba kłamać
znacznie częściej - niemalże we
wszystkich okolicznościach.
Jeśli ktoś oświadcza więc
Wam, że nigdy nie kłamie, to
ignoruje kłamcę, jaki tkwi w
nim. Kłamstwa możemy po-
dzielić na dwie kategorie: kłam-
stwo dla obrony i kłamstwo
dowartościowujące.
Kłamstwo dla obrony

 Pewnie przypominasz
sobie, czytelniku, jak zachwy-
całeś się niesmacznym jedze-
niem podanym przez przyja-
ciół lub dziwacznym ubraniem
przyjaciółki. Wiemy, że praw-

chanym przez tych, którzy
się litują.
3)uwodzą
Przykładów mnóstwo znajdu-
jemy w internecie, gdzie  in-
ternauci uwielbiają kłamać za-
mieszczając stare lub też nie-
swoje zdjęcia i kreują się na
zupełnie innych niż są w rze-
czywistości
4)wywyższają się
Czyli najczęściej poniżają in-
nych, by sami mogli się czuć
kimś lepszym. To najokrutniej-
szy rodzaj kłamstwa, bowiem

służy podkreślaniu własnej
wartości poprzez oczernianie
innych. Istotą tego kłamstwa
jest zniesławienie innych, aby
samemu wysunąć się do przo-
du. Taki kłamca chce domi-
nować. Przykładem niech
będą rozbite rodziny, w któ-
rych partnerzy nie pozostają w
dobrych stosunkach.
Opracowano w oparciu o po-
rady kącika psychologicznego
Andrzeja Krawczyka.
Refleksje autora polecamy
mieszkańcom gminy.  (....)

26 sierpnia 2006 r. odbyło się pierwsze "Święto Wrzosu" we
wsi Borówki. W programie imprezy odbył się festyn rekreacyj-
ny; na którym prezentowano stoiska z produktami regionalny-
mi oraz prowadzono sprzedaż produktów lokalnych Grupy Part-
nerskiej "Wrzosowa Kraina". Były to między innymi: stoisko z
ciastami, napojami chłodzącymi, słodyczami, bigosem, frytka-
mi, chłodzącym piwkiem, pitą i pieczenicą. Państwo Brono-
wiccy z Gromadki prowadzili sprzedaż przetworów z owo-
ców leśnych, ogrodowych i warzyw. Można było również za-
poznać się z ekologicznym zastosowaniem wierzby energetycz-
nej. Imprezie towarzyszyła polsko-niemiecka oraz węgierska
wycieczka po rezerwacie "Torfowisko Borówki", sześciu sta-
wach i wrzosowiskach. Dla najmłodszych uczestników festy-
nu odbył się konkurs na "Wrzosowe przebranie" z bibuły. Dzie-
ci chętnie prezentowały się na scenie w swoich przebraniach i
śpiewały współczesne piosenki, tańce i wiersze, jak również
pisały na tablicy, z czym kojarzy się słowo "Wrzos " .Rozdano
nagrody i dyplomy laureatom Gminnego Konkursu pt. "Piękna
i czysta zagroda". Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gro-
madce ogłosił polsko-niemiecki konkurs fotograficzny pt.
"Wrzosowiska w obiektywie ". Fotografie można dostarczać
do końca bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu fotogra-
ficznego odbędzie się podczas następnego "Święta Wrzosu" w
2007 r. Publiczność cieszyły konne wycieczki po okolicach
sześciu stawów i wrzosowisk. W meczu piłki nożnej wieś Bo-
rówki kontra G K S Gromadka zwyciężyli piłkarze wsi Borów-
ki. Występ artystyczny zespołu "Tyrolia Band" rozbawił pu-
bliczność. Zespół grał muzykę tyrolską. W repertuarze zespołu
znajdowały się ludowe utwory niemieckie, bawarskie, austriac-
kie, szwajcarskie oraz słoweńskie wzbogacone wirtuozowski-
mi partiami instrumentalnymi jak i wokalnymi-jodłowanie. Ostat-
nim punktem imprezy była zabawa taneczna, którą prowadził
Pan Janicki z Wierzbowej. Mam nadzieję, że na drugi rok odbę-
dzie się równie udana impreza.

Prowadząca imprezę instruktor plastyki Barbara Deberna

Ś w i ę t o  w r z o s u
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Udało się na wrzosowisku

Jako mieszkaniec wsi Borówki jak również jeden z organizato-
rów I "Święta Wrzosu" pragnę podzielić się moimi wrażeniami
z tej imprezy. W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy Borówek
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu i Urzędem
Gminy w Gromadce zorganizowali wspaniałą imprezę, która
miejmy nadzieję na stałe wpisze się w harmonogram wydarzeń
kulturalno-turystycznych w Gminie Gromadka. Koncepcja tej
imprezy powstała podczas warsztatów Grupy Partnerskiej
"Wrzosowa Kraina". Do partnerstwa należą trzy gminy tj. Prze-
mków, Chocianów i Gromadka. Gminy nasze łączy Przemkow-

Występ gwiazdy wieczoru

ski Park Krajobrazowy, a charakterystycznym elementem kra-
jobrazu są wrzosowiska, których na naszym terenie jest naj-
więcej. Grupa powstała m.in. po to, aby promować walory
przyrodnicze naszego terenu i pomóc mieszkańcom w ich wy-
korzystaniu dla rozwoju turystyki wiejskiej, która na naszym
terenie może stać się źródłem dochodu wielu gospodarstw ro-
dzinnych. Poszczególne Gminy w Partnerstwie dorobiły się już
swoich imprez tj. w Przemkowie odbywa się corocznie "Świę-
to Miodu i Wina", a w Chocianowie "Święto Jagody". Miałem
okazję być na I "Święcie Jagody" i nie przypuszczałem, że roz-
winie się ono w tak dużą imprezę plenerową, jaką jest obecnie.
Teraz i w Gminie Gromadka mamy "Święto Wrzosu". W tym
roku dopiero zaczynaliśmy i moim zdaniem udało się nieźle, a z
roku na rok będzie coraz lepiej.
A wszystko to służy jednemu, a mianowicie temu, aby w ta-
kich małych gminach jak nasza zaczęło się coś pozytywnego
dziać, żebyśmy uwierzyli, że wspólnie możemy wiele zdziałać i
zrobić coś dla naszych wsi. Niemniej jednak potrzeba do tego
ludzi, którym "chce się" działać i ja się przekonałem, że tacy są
w mojej Wsi i Gminie i mają ogromne pokłady energii, którą
mogą wykorzystać w dobrej-wspólnej sprawie.

Ze słowami podziękowania dla Wszystkich, którzy pomogli
(a było ich wielu) w organizacji I "Święta Wrzosu" w Borów-
kach                        Mariusz Salwa - Mieszkaniec Borówek.

Mieszkańcy Różyńca
na legnickim święcie plonów

Pierwsza wrześniowa sobota
legniczanom i okolicznym
mieszkańcom objawiła się ob-
fitością płodów rolnych i wsze-
lakiego dobrodziejstwa natury.
Już po raz szósty, za sprawą
Stowarzyszenia Kobiety Euro-
py z Elżbietą Chucholską na
czele, w Legnicy odbyło się
Święto Ogórka. Kobiety Euro-
py niejednokrotnie udowadnia-
ły, jak ważne i cenne jest
wskrzeszanie i zachowywanie
obyczajów.
Święto upamiętnia znane już w
końcu XIX wieku okoliczne
plantacje ogórków, które roz-
sławiały Legnicę w całych
Niemczech i stały się symbo-
lem miasta. Na początku XX
wieku w Legnicy powstały,
uchodzące za największe w
Europie, przetwórnie. W sezo-
nie miasto codziennie opuszczał
wagon zakiszonych ogórków,
które później trafiały do
wszystkich rejonów Niemiec.
Tegoroczne spotkanie na le-
gnickim rynku urozmaicały
wytwory okolicznych rolni-
ków. Stragany uginały się od
warzyw, owoców, miodu i
chleba. Nad wszystkim domi-
nowały jednak ogórki we
wszystkich możliwych sma-
kach i postaciach. Imprezę
rozpoczął barwny korowód,
który przeszedł ulicą Najświęt-

szej Marii Panny. Śmiałkowie
mogli m. in. zmierzyć się w
konkurencji "toczenie beczki",
jeszcze odważniejsi przynosili
z domów przygotowane przez
siebie ogórkowe przetwory i
pokornie czekali na ocenę jury.
 Wśród zaproszonych znalazły
się również panie z Różyńca.
Wykonane przez siebie lalki dla
publiczności wystawiła Mał-
gorzata Laskowska. Swoje
koronki prezentowały Urszu-
la Ryś i Dorota Wesołowska.
Ich wyroby ukazały, jak to z
powodzeniem można łączyć
tradycję z nowoczesnością.
Elementem spajającym okaza-
ły się oczywiście stringi. Na
spotkaniu nie zabrakło również
zespołów folklorystycznych.
Na scenie można było podzi-
wiać m. in. różynieckie "Ale -
Babki", które gościnnie i bar-
dzo spontanicznie wsparła Le-
gnicka Kapela FELUSIE. "Ale
- Babki" z Różyńca nie po raz
pierwszy spotkały się ze Sto-
warzyszeniem Kobiety Euro-
py. W grudniu reprezentowa-
ły już kulturę bałkańską pod-
czas organizowanej przez Sto-
warzyszenie Wigilii Narodów.
Wszystkie znaki na ziemi i nie-
bie wskazują na to, że znajo-
mość i współpraca pięknie
rozkwita.

Małgorzata Laskowska
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Jesienna kukiełka

27 października br. odbył się
konkurs plastyczny pod ha-
słem "Jesienna kukiełka". W
konkursie mogły uczestniczyć
dzieci od klas "O" do VI. Wa-
runkiem uczestnictwa było
dostarczenie "jesiennej kukieł-
ki" do GOKiS lub wykonanie jej

na zajęciach plastycznych. Ce-
lem konkursu było rozwijanie
wrażliwości plastycznej poprzez
twórcze wykorzystanie darów
przyrody.
Na zaproszenie do udziału w
konkursie odpowiedziała
Szkoła Podstawowa w Mo-
dłej. Uczestnikami konkursu
są dzieci z oddziału przed-

szkolnego, czyli "O": Mateusz
Fulczyński lat 6, Władysław
Kozioł lat 6, Patrycja Fulczyń-
ska lat 6, Anna Strzelecka lat
6, Malwina Kiczyńska lat 6
pod kierunkiem pani nauczy-
ciel Izabeli Dorużyńskiej. Ku-
kiełki są śmieszne i zabawne,

wykonane z dyń i warzyw.
Podobają się nie tylko konkur-
sowej, ale również ozdabiały
uroczystą sesję Rady Gminy.
Ciekawą kukiełkę wykonali
również Janusz Kawka i Ka-
mil Zawada, obaj lat 12 (z SP
w Gromadce). Rozdanie na-
gród i dyplomów odbędzie się
w połowie listopada.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Gromadce ogłasza

II Regionalny Konkurs Plastyczny
"Rok polski w tradycji - część IV ZIMA".

Warunki konkursu: Wiek - 3 lata i więcej. Format prac - do-
wolny. Technika - mieszana (farby, wycinanki, elementy zdob-
nicze). Temat - np. Mikołaj, Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Jasełka, Kolędowanie, Popielec.
Prace należy dostarczyć do GOKiS do dnia 10 grudnia 2006
r. ZIMA zostanie wyeksponowana na wystawie pokonkur-
sowej, a autorzy najlepszych prac w każdej kategorii otrzy-
mają nagrody rzeczowe.
Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Gromadce, ul. Szkolna 9.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

Mikołajowy konkurs
Pracownia Plastyczna Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Gromadce zaprasza do
udziału w konkursie plastycz-
nym "Postać Mikołaja w wy-
powiedziach plastycznych
dzieci".
W konkursie mogą uczestni-
czyć dzieci z grup przedszkol-
nych oraz uczniowie szkół pod-
stawowych. Warunkiem
uczestnictwa jest dostarczenie
pracy do GOKiS w terminie do
5.XII.2006 r. lub wykonanie
pracy na zajęciach plastycz-
nych we wtorek 5 grudnia
2006 r. w Sali Lustrzanej GO-

KiS o godz. 15.00.
Celem konkursu jest propago-
wanie wśród dzieci różnych
technik malarskich.
Kategorie wiekowe: kat. I -
przedszkola, kat. II - ucznio-
wie klas I-III, kat. III - ucznio-
wie klas IV-VI. Prace oceni
komisja powołana przez dy-
rektora GOKiS w Gromadce,
a autorom najlepszych prac
przyzna nagrody. Opis prac
powinien zawierać: imię i na-
zwisko autora, wiek i kat. wie-
kową autora. Wręczenie na-
gród odbędzie się w połowie
grudnia 2006 r.

II Gminna Wystawa Plastyczna
KULTURA LUDOWA -

TRADYCJE I ZWYCZAJE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce zaprasza twór-
ców rękodzieła ludowego i plastyki obrzędowej oraz gospody-
nie wykonujące sztukę ludową do prezentacji swoich prac na
wystawie, która rozpocznie się 10 grudnia br. w Sali Lustrza-
nej GOKiS w Gromadce. Celem wystawy jest prezentacja twór-
czości ludowej ukazanej w poszczególnych porach roku, tj.
obecnie zimy.
Dopuszczamy prezentacje prac w zakresie: hafciarstwa, ko-
ronkarstwa, plecionkarstwa, rzeźbiarstwa, zabawkarstwa cho-
inkowego, wycinkarstwa, ozdób z bibuły i papieru, malowa-
nek na drewnie i szkle, zdobienia bombek choinkowych, deko-
racyjnych elementów ludowych. Prezentowane prace będą
nagradzane i zwracane właścicielom. Należy je dostarczać do
GOKiS w Gromadce do 10 grudnia 2006 r.
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