Z okazji zbli¿aj¹cyh siê wiat Wielkanocnych,
przyjemnych chwil spêdzonych w gronie rodziny,
pogody ducha oraz b³ogos³awieñstwa bo¿ego
¿ycz¹
Wójt Gmniy Pawe³ Kowolik
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Dramski

M³odzie¿ z m³odzie¿¹,
dla m³odzie¿y...
Wreszcie nadszed³ ten d³ugo oczekiwany
dzieñ. 4 kwietnia oko³o godziny 20.00 do Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu przyjecha³o 11 uczniów
z terenu gminy Brackenheim oraz ich opiekun,
pan Bodo Bethke. Stamt¹d odebrali ich uczniowie polscy i ich rodziny.
W poniedzia³kowy ranek animatorzy wymiany m³odzie¿y przygotowali zajêcia Kim jestemy- wspólne poznanie siê. Uczniowie opowiadali o swoich zainteresowaniach a w specjalnie przygotowanej na ten cel ankiecie, niemieccy i polscy uczniowie wypowiadali siê na
temat swoich pierwszych wra¿eñ podczas wymiany. Wszyscy niemieccy uczniowie zgodnie
przyznali, ¿e polska gocinnoæ zrobi³a na nich
ogromne wra¿enie. Zaskoczeni byli ca³ymi sieciami markowych sklepów.
Uczniowie bardzo chêtnie opowiadali o spêdzonym u polskich rodzin weekendzie. Te dwa
dni wystarczy³y, by m³odzie¿ zaprzyjani³a siê.
- Razem z Karin siedzia³ymy do póna w nocy
i rozmawia³ymy na ró¿ne tematy- powiedzia³a
nam Izabela Zdañska, uczennica gimnazjum w
Zbros³awicach- Zanim przyjecha³a do Polski,
przygotowa³a sobie notatnik z polskimi s³ówkami i zwrotami. Teraz razem go uzupe³niamy.
- W sobotê chcia³ymy pojechaæ na halê
targow¹ do Tarnowskich Gór. Nie s¹dzi³am, ¿e

spotkamy tam wiêkszoæ kole¿anek
i kolegów równie¿ z Niemiec - doda³a Bo¿ena Niedwied, która goci u
siebie siostrê Karin Kuhner-Heike. Popo³udniu odby³y siê zajêcia integracyjne Nasza wspólna Europa.
Wtorkowe zajêcia w Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach sta³y siê okazj¹ do dalszego poznania siê,
wymiany pogl¹dów oraz dialogu i aktywnej
wspó³pracy. Ró¿nego rodzaju gry, zabawy oraz
wspólnie wykonywane projekty np. budowa
mostu ³¹cz¹cego Europê, workshop dotycz¹cy
stereotypów, ma³e formy teatralne przedstawiane przez uczniów zachêci³y do aktywnego
uczestnictwa i wspó³dzia³ania. Mi³a atmosfera
domu oraz jej gospodarze sta³y siê impulsem
do kreatywnoci. Przewidziano równie¿ czas na
odpoczynek, wspólny posi³ek, podczas którego toczy³y siê ciekawe rozmowy. Sympatycznym akcentem ca³ego spotkania by³o równie¿
to, ¿e m³odzie¿ niemiecka bardzo chêtnie uczy³a siê podstawowych s³ów polskich. Posiadaj¹c niewielki zasób s³ownictwa potrafi³a zbudowaæ mini dialogi, oraz wykonaæ i zapiewaæ
w³asnego pomys³u piosenkê w jêzyku polskim.
W dniu 9 kwietnia uczniowie z Brackenheim
udali siê na wycieczkê do owiêcimskiego Muzeum. Propozycja odwiedzenia tego tak wa¿nego miejsca zarówno dla Polaków, Niemców,
ale równie¿ dla ca³ej Europy pad³a ze strony niemieckiej. M³odzie¿ niemiecka w skupieniu s³ucha³a pani¹ przewodnik, która oprowadza³a nas
po muzeum i t³umaczy³a zawi³e dzieje tamtego
okresu. Na twarzach mo¿na by³o dostrzec powagê i zadumê.

Turniej szachowy w ramach
pucharu Wójta Gminy Zbros³awice odbêdzie siê 10.05.2003
o godz.10.00 w wietlicy
w Ziemiêcicach.
Podczas kolejnych dni wymiany odwiedzili
Kraków oraz kopalnie w Tarnowskich Górach i
Wieliczce. Ta ostatnia wywar³a na nich du¿e
wra¿enie. Z³o¿yli równie¿ wizytê w zbros³awickim Urzêdzie Gminy.
Do najsmutniejszych chwil w ca³ym tygodniu nale¿a³o jednak po¿egnanie, mo¿na by³o
dostrzec ³zy ukradkiem wycierane, ostatnia
wymiana adresów i numerów telefonów. Wyjazd do Polski by³ dla nich wyjazdem w nieznane. Nie wiedzieli, czego mog¹ siê spodziewaæ
jak tutaj bêdzie. Co ich tutaj pozytywnie zaskoczy³o? Wszyscy zgodnie mówi¹ ze gocinnoæ,
otwartoæ, ¿yczliwoæ, ¿e nie istniej¹ bariery
jêzykowe (jêzyk polski wydawa³ im siê trudny,
jednak chêtnie nauczyli siê podstawowych
zwrotów i s³ów). Co nie dopisa³o... Pogoda.
Dla uczestników tej wymiany by³a to niesamowita szansa na poznanie innej kultury, ciekawych ludzi. Miejmy nadziejê, ¿e te wspólnie
spêdzone chwile zainspiruj¹ m³odzie¿ do samodzielnego dzia³ania, a nawi¹zane znajomoci
bêd¹ d³ugo trwa³y. Ju¿ teraz planowane s¹ prywatne odwiedziny w okresie letnim w Niemczech, jak równie¿ ponowny przyjazd do Polski.
Wspó³praca szkó³ polskich, jak i niemieckiej
ma równie¿ na celu zachêciæ i umo¿liwiæ ciekaw¹ formê nauki jêzyka obcego. By s³owa Antoine de Saint- Exupery: Jêzyk jest ród³em wszelkich nieporozumieñ by³y jedynie przestrog¹,
a nie faktem.
W imieniu organizatorów wymiany
pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ Wójtowi Gminy za umo¿liwienie jej
zorganizowania, dyrektorom: p. M. Szukalskiemu i Z. Teperkowi za pomoc w
jej przeprowadzeniu, a wszystkim rodzinom za zapewnienie opieki gociom
z Niemiec.
Agnieszka Polywka
Kamila S³awik
Patrycja S³odczyk

Nieprawdziwa
informacja
W Gwarku z dnia 8 kwietnia
2003 r. ukaza³a siê nieprawdziwa
informacja na temat diet przewodnicz¹cego i radnych gminy Zbros³awice. Dieta przewodnicz¹cego Rady
Gminy w Zbros³awicach wynosi 1675
z³ miesiêcznie, a nie jak b³êdnie podano w Gwarku z dnia 8 kwietnia
2003r. - 2490 z³. Dietê w tej ni¿szej
wysokoci przewodnicz¹cy Rady Gminy otrzymuje od 1 sierpnia 2000 roku
natomiast przed t¹ dat¹ otrzymywa³
dietê w wysokoci 2490 z³. Dieta przys³uguje przewodnicz¹cemu oraz wiceprzewodnicz¹cemu Rady Gminy tylko
w razie aktywnego uczestnictwa
w pracach organów rady. Nieobecnoæ tych osób choæby na 2 posiedzeniach komisji, której s¹ cz³onkami
powoduje utratê diety.
Radny za udzia³ w posiedzeniach
sta³ych komisji Rady Gminy otrzymuje dietê w wysokoci 130 z³, ale w ci¹gu miesi¹ca nie mo¿e otrzymaæ wiêcej pieniêdzy ni¿ za 2 posiedzenia komisji. Radny mo¿e zatem uczestniczyæ
w pracach wielu komisji i braæ udzia³
we wszystkich posiedzeniach komisji,
ale w ci¹gu miesi¹ca otrzyma za tê
pracê nie wiêcej ni¿ dwukrotnoæ
swojej diety. Analogiczne rozwi¹zanie
zastosowano wobec przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady Gminy.
Otrzymuj¹ oni jedynie wy¿sz¹ dietê za
przewodniczenie komisji - 250 z³ za
posiedzenie.

Spartakiada
14 czerwca 2003 r. o godz.
10.00 na Stadionie LZS TARNOWICZANKA w Tarnowskich Górach odbêdzie siê II Powiatowa
Spartakiada Osób Niepe³nosprawnych pod patronatem mgr
Józefa Burdziaka  Starosty Powiatu Tarnogórskiego. Jej celem
jest upowszechnianie sportu i podnoszenie sprawnoci fizycznej
osób niepe³nosprawnych oraz
umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym udzia³u w imprezie sportowo-ruchowej. W spartakiadzie
mog¹ startowaæ osoby niepe³nosprawne z terenu powiatu Tarnogórskiego. Zg³oszenia ustne dotycz¹ce iloci zawodników miast
i gmin nale¿y przesy³aæ w terminie
do 5 maja 2003 r. do Biura Pe³nomocnika ds. FRON w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 16, tel. 381-37-68.
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Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia w sprawach:
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na wykonanie Modernizacji w zakresie docieplenia budynku i
instalacji centralnego ogrzewania Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach,
- przejêcia do zasobu gminy nieruchomoci po³o¿onych w Kamieñcu
i wiêtoszowicach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Opolu,
na cele infrastruktury komunalnej,
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na zakup kub³ów i kontenerów na mieci,

- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zbiorczej
oczyszczalni cieków sanitarnych zlokalizowanej w Kamieñcu,
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na zakup materia³ów do remontu rowu przy ul. 1 Maja w Miedarach,
- wyznaczenia osób wchodz¹cych
w sk³ad Komisji Przetargowej do wy³onienia wykonawcy zadania z udzia³em rodków finansowych Unii Europejskiej  SAPARD,
- og³oszenia wykazu nieruchomoci
przeznaczonej do sprzeda¿y . Przeznaczono do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ

Z prac Rady Gminy
25.03.2003r. - sesja Rady Gminy.
Z³o¿enie lubowania przez nowo wybranego radnego pana Ewalda Gruszka.
Przyjêcie planu rzeczowego na rok 2003.
Podjêcie uchwa³ w sprawie: utworzenia rodków specjalnych w placówkach owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Zbros³awice, zmian terminów wyborów
so³tysów i rad so³eckich na okres kadencji 2003-2007, zmiany Statutu
Gminnego Zespo³u Obs³ugi Placówek
Owiatowych w Zbros³awicach oraz
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy
na rok 2003  10 uchwa³.
14.03. i 04.04.  posiedzenie Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju.
Omówienie stanu realizacji wniosków
komisji.

Przeanalizowanie sposobu pozyskiwania rodków pozabud¿etowych.
Zaopiniowanie projektów uchwa³
wchodz¹cych na sesjê w dniu
25.03.br. oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002.
20. i 27.03. - posiedzenie Komisji
Statutowej.
Dalsze prace nad dostosowaniem Statutu Gminy do aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o samorz¹dzie gminnym.
19.03. i 02.04.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002 oraz
opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

WERYFIKACJA DRU¯YNOWYCH ROZGRYWEK
IV LIGI L¥SKIEJ MÊ¯CZYZN ZA SEZON 2002/2003
1. ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka
2. KS MOSiR Zabrze
3. SKS Spartakus II Gliwice
4. ULKS II P³awniowice
5. LKS 45 II Bujaków
6. TKKF II Knurów

7. LKS Naprzód £ubie
8. LZS Czekanów
9. LKS Jednoæ 32 Przyszowice
10. SKS Spartakus III Gliwice
11. ULKS Ruch II Pniów
12. LZK II Czekanów

16
16
16
16
16
16

29
26
25
17
17
13

121:39
110:50
108:52
83:77 +1
85:75 - 1
84:76

16
16
16
16
16
16

17
16
16
10
9
2

78:82
78:82
78:82
68:92
60:100
23:137

zabudowan¹ po³o¿on¹ w Zbros³awicach przy ul.Owiêcimskiej , przeznaczon¹ w planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren us³ug gastronomii,
- powo³ania Gminnego Zespo³u Reagowania w celu przeciwdzia³ania
skutkom klêsk ¿ywio³owych,
- oddania w u¿yczenie nieruchomoci gruntowej po³o¿onej w Boniowicach , Klubowi Sportowemu  Drama
Kamieniec z przeznaczeniem na urz¹dzenie boiska sportowego.
Ponadto:
Wójt zatwierdzi³ protokó³ z przetargu nieograniczonego na wykonanie
us³ug geodezyjnych w zakresie sporz¹dzania dokumentacji geodezyjnej
oraz wykonania prac terenowych dla
nieruchomoci po³o¿onych na terenie
Gminy Zbros³awice. Wygra³ Zak³ad
Us³ug Geodezyjno-Kartograficznych D.
i P. Krok z Boruszowic.

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z zaplanowanym na 21-22 czerwca
2003r. Przegl¹dem Zespo³ów Folklorystycznych
oraz wizyt¹ zespo³ów
z gmin partnerskich prosimy o kontakt osoby zainteresowane przyjêciem goci
w swoich domach. Mile widziane osoby w³adaj¹ce jêzykiem francuskim i angielskim. Podczas przegl¹du zaprezentuje siê m³odzie¿ z francuskiej gminy
Charnay-les-Macon. Osoby te chêtnie nawi¹¿¹ bezporednie kontakty z m³odzie¿¹ z terenu naszej gminy.
Osoby chêtne do przyjêcia goci w swoich domach
proszone s¹ o konatkt z pani¹ Kamil¹ S³awik (Urz¹d
Gminy, pok. nr 6, nr tel.
233-70-40 lub pod adresem: promocja@zbroslawice.pl)
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SUKCES SZKOLNYCH ZESPO£ÓW
MUZYCZNYCH Z KAMIEÑCA
Do tradycji nale¿y ju¿ zdobywanie przez uczniów z Kamieñca laurów w konkursach piosenki niemieckiej. Tym razem wziêli oni
udzia³ w XI Konkursie Piosenki Niemieckiej, który mia³ miejsce 17
marca 2003 roku w Spo³ecznym Liceum Ogólnokszta³c¹cym NASZA
SZKO£A w Zabrzu  Mikulczycach.
W konkursie, który sta³ na wysokim poziomie artystycznym, brali
udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich

z ca³ego województwa l¹skiego.
W zwi¹zku z tym konkurencja by³a
dosyæ du¿a.
Zespó³ Dzwoneczki Dramy ze
Szko³y Podstawowej w Kamieñcu
z piosenk¹ pt. Sommerkinder zaj¹³,
wzorem lat ubieg³ych, I miejsce i obroni³ tytu³ najlepszego zespo³u w swej
kategorii wiekowej. Zespó³ wokalny
Kamyczki Dramy  z Gimnazjum
w Kamieñcu wraz z trio ch³opiêcym
w sk³adzie: Jaros³aw Wnêk, Rafa³
Krawczyk i Patryk Pajor zajêli II miej-

Wywiad z Józefem B³a¿ytko,
wieloletnim So³tysem Boniowic
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mozliwia mi dalsz¹ pracê spo³eczn¹. Bêdzie
mi tego brakowa³o.
Wywiad
przeprowadzi³a
Kamila S³awik

W zwi¹zku z rezygnacj¹ Pana Józefa
B³a¿ytko z kandydowania na funkcjê so³tysa, po 38 latach
s³u¿enia miejscowoci i gminie,
Rada So³ecka oraz wszyscy mieszkañcy Boniowic sk³adaj¹ wyrazy
uznania oraz serdeczne podziêkowania za czas w³o¿ony w pracê dla
wsi.
Dziêkujemy równie¿ nie tylko za
sumiennie wykonywanie swych nie³atwych obowi¹zków so³tysa, ale
równie¿ za wk³ad serca w problemy wsi i poszczególnych jego mieszkañców.
Pan B³a¿ytko mo¿e byæ dla wielu
z nas przyk³adem spo³ecznego zaanga¿owania w sprawy naszej miejscowoci, jest kronik¹ zdarzeñ oraz
zmian zachodz¹cych w tej wsi. Niejednego z nas ¿egna³, nowych mieszkañców wita³ i pomaga³ w zaaklimatyzowaniu siê w nowym otoczeniu.
Z wyrazami uznania za dotychczasow¹ pracê prosimy o przyjêcie serdecznych ¿yczeñ dobrego zdrowia i
wszelkiej pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Zaznaczamy jednoczenie, ¿e nieraz bêdziemy korzystaæ z Pana wiedzy i dowiadczenia, które bêd¹ pomocne przy dalszej pracy nowego
so³tysa i nowej rady so³eckiej.
Rada So³ecka
Mieszkañcy Boniowic

Oceniamy Urz¹d!
Zamierzamy poprawiæ jakoæ pracy Urzêdu i w zwi¹zku z tym prosimy mieszkañców gminy o uwagi dotycz¹ce naszej pracy. Ankieta jest anonimowa. Nale¿y j¹ wype³niæ i wys³aæ na adres Urzêdu lub wrzuciæ do urny, która znajduje
siê na parterze budynku Urzêdu Gminy.
Wójt Gminy

ANKIETA OCENIAJ¥CA PRACÊ URZÊDU GMINY ZBROS£AWICE
1. Kiedy ostatnio za³atwia³(a) Pan(i) sprawê w Urzêdzie?
q do miesi¹ca wstecz
q do miesi¹ca do roku wstecz

q powy¿ej roku wstecz

2. Czego dotyczy³a sprawa, któr¹ za³atwia³(a) Pan(i) w Urzêdzie?
...........................................................................................................................
3. Z kim mia³(a) Pan(i) pierwszy kontakt przy za³atwianiu sprawy?
q kancelaria
q sekretariat

q pracownik, który za³atwia³ sprawê q inna osoba

4. Jak ocenia Pan (i) pierwszy kontakt z pracownikiem Urzêdu?
q bardzo dobra
q dobra

q zadowalaj¹ca

q niezadowalaj¹ca

5. Czy w trakcie prowadzonego postêpowania w sprawie kontaktowa³(a) siê Pan(i) z pracownikiem referatu, który za³atwia³ sprawê?
q tak
q nie

q inne (prosimy opisaæ) .................................................................

6. Jak ocenia Pan (i) kontakt z pracownikiem referatu za³atwiaj¹cego sprawê?
Na to pytanie prosimy odpowiedzieæ, je¿eli kontaktowa³(a) siê Pan(i)
z pracownikiem referatu
q bardzo dobrze
q dobrze

q zadowalaj¹co

q niezadowalaj¹co

7. Jakie zalety stwierdza Pan(i) u pracowników Urzêdu?
Kancelaria, Sekretariat
q uprzejmoæ
q ¿yczliwoæ

q terminowoæ

q rzeczowoæ

q kompetencje
q inne (jakie?)

..........................................................................................................
Pracownicy Referatu
q uprzejmoæ

q terminowoæ

q ¿yczliwoæ
q rzeczowoæ

q kompetencje
q inne (jakie?)

..........................................................................................................
Ci¹g dalszy na stronie nastêpnej. Â

#

- 38 lat to zdecydowanie najd³u¿ej sprawowany urz¹d so³tysa
w gminie.
- Tak, zosta³em so³tysem w 1964 roku.
- Jak Pan wspomina
ten okres?
- (umiech na twarzy,
zamylenie) By³ to okres
bardzo przyjemny, chociaz i trudny. Bardzo dobrze uk³ada³a mi siê wspó³praca z
Rad¹ So³eck¹, mieszkañcami wsi oraz
w³adzami gminy. Wspólnymi si³ami
uda³o siê Boniowice zgazyfikowaæ, zainstalowaæ wiat³a na ulicy, doprowadziæ telefony oraz usprawniæ komunikacjê.
- Wiele uda³o siê Panu zdzia³aæ,
a czy jest co, czego nie uda³o siê
zrobiæ?
- Tak, niestety nie uda³o siê poprowadziæ wzd³u¿ drogi krajowej nr 94 chodnika dla pieszych. Jest to naprawdê
utrapienie. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w pewnym
sensie zrzuci³a obowi¹zek na gminê.
Chodzi³o tu o sporz¹dzenie dokumentacji.
- Id¹c do Pana mia³am okazjê przekonaæ siê jak wa¿ny w tym miejscu chodnik. Tym bardziej, ¿e czêsto przechodz¹ tu dzieci. Wspomnia³ Pan o w³adzy. Proszê powiedzieæ ilu wójtów w tym czasie sprawowa³o w³adzê?
- Dawniej Boniowice nale¿a³y pod
gminê Kamieniec. W sumie wspó³pracowa³em z 6 wójtami. Najlepiej
wspó³praca uk³ada³a mi siê z panem
Helmutem Musio³em. Ubolewam równie¿, ¿e by³em zmuszony zrezygnowaæ
z so³tysowania w momencie kiedy
pan Pawe³ Kowolik obj¹³ w³adzê. Niestety mój obecny stan zdrowia unie-

sce z piosenk¹ pt. Hoch in den Bergen. Pierwsze miejsce wypiewa³a
tak¿e piosenk¹ pt. Der wahre Frieden solistka Natalia Stec, uczennica
klasy IIIa Gimnazjum. Podsumowanie
konkursu oraz rozdanie nagród i dy-

plomów laureatom odby³o siê w sobotê 22 marca 2003 roku.
Twórczyni¹ sukcesów m³odych artystów jest nauczycielka muzyki mgr Rita
Bulinska, która bezinteresownie powiêca swój wolny czas, przygotowuj¹c ich
do kolejnych wystêpów. Pomaga jej w
tym nauczycielka jêzyka niemieckiego
mgr in¿. Barbara Wicha-Kudlek.
Gratulujemy naszym laureatom i ¿yczymy im dalszych sukcesów w nastêpnych konkursach.
Edyta Kudlek
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WIOSNA, WIOSNA, WONNA I RADOSNA

21 marca 2003 r. uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej w Czekanowie oraz towarzysz¹cy im rodzice,
reprezentuj¹c swoj¹ szko³ê, miejscowoæ oraz Gminê Zbros³awice uczestniczyli w obchodach Dnia Wiosny
zorganizowanych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziêtka w Chorzowie. Organizatorami tej imprezy byli: Grupa Inicjatywna Fundacji na rzecz Ochrony WPKiW, Obywatelski projekt samopomocy
oraz Cartotecnica Polska Sp. z o.o.
Po przybyciu na miejsce, którym by³ du¿y kr¹g taneczny, otrzymalimy program obchodów wiêta Wiosny
oraz poznalimy pozosta³ych uczestników spotkania.
Prezentuj¹c swoj¹ szko³ê przedstawilimy historiê Czekanowa siêgaj¹c¹ XIII w. Po zakoñczeniu prezentacji
szkó³ wraz ze wszystkimi uczestnikami spotkania barwnym korowodem ruszylimy po¿egnaæ zimê i powitaæ
oczekiwan¹ przez wszystkich wiosnê, topi¹c nasze dorodne Marzanny. Wspólnym zabawom nie by³o koñca,
a bogaty program przygotowany przez organizatorów nie pozwoli³ nudziæ siê nikomu. Bralimy udzia³ w zabawach prowadzonych przez nauczycieli, zdobylimy cenne nagrody w organizowanych konkursach. W konkursie
przeci¹gania liny zdobylimy I miejsce, w skokach w workach III miejsce oraz II i III miejsce zajêlimy za najpiêkniej wykonany gaik.
Wielk¹ atrakcj¹ by³a przeja¿d¿ka wozem konnym, a niezapomnian¹ przyjemnoci¹ karmienie koni i kucyka
marchewkami i jab³kami, które uczniowie przywieli jako wpisowe na wiosenn¹ imprezê. Ca³¹ zabawê uwietni³ wystêp Bractwa Rycerskiego Puszczy Pszczyñskiej. Rycerze prezentowali redniowieczn¹ zbrojê i broñ, przedstawili pokaz walk. Wybrani uczniowie walczyli z rycerzami, zadaj¹c mnóstwo pytañ dowiedzieli siê o redniowiecznych zwyczajach polskiego rycerstwa.
Na zakoñczenie tak mi³ego spotkania robiono pami¹tkowe zdjêcia. Wszyscy wietnie siê bawili, w doskona³ych humorach wrócili do domu. Mi³ej zabawie przywieca³o gor¹ce s³oñce i ciep³a atmosfera.
mgr Urszula Wrzos nauczycielka jêzyka polskiego w SP w Czekanowie

Ewald
Gruszka

Mieszkaniec Czekanowa, lat 49, ¿ona Anna, syn
Stanis³aw, mgr in¿. hutnik absolwent Politechniki l¹skiej. Dzia³alnoæ spo³eczna: prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Czekanowa,
którego g³ównym celem jest przyspieszenie budowy kanalizacji sanitarnej w Czekanowie, radny z okrêgu nr 7 (Czekanów, Sza³sza).
Dzia³alnoc zawodowa: prowadzi w³asn¹ firmê,
wolny czas spêdza na d³ugich spacerach z psem
rasy owczarek niemiecki.

KONKURSY, KONKURSY...

8. Jakie wady stwierdza Pan(i) u pracowników Urzêdu?
Kancelaria, Sekretariat
q brak ¿yczliwoci

q brak kompetencji

q brak pracownika na stanowisku pracy
q inne (jakie?) ................................................................................
Pracownicy Referatu
q brak ¿yczliwoci

q brak pracownika

q brak kompetencji
q niedotrzymanie terminu

na stanowisku pracy
za³atwienia sprawy
q inne (jakie?) ................................................................................
9. Jak ogólnie ocenia Pan(i) poziom us³ug wiadczonych w Urzêdzie?
q bardzo dobry
q dobry

q zadowalaj¹cy

q niezadowalaj¹cy

10. W jaki sposób zosta³a za³atwiona Pan(i) sprawa?
q pozytywnie
q negatywnie
Na pytanie 11 prosimy odpowiadaæ, w przypadku, gdy odpowied na
pytanie 10 brzmia³a negatywnie.
11. Czy w przypadku negatywnego za³atwienia sprawy zosta³ Pan(i)
poinformowany(a) o powodach negatywnego za³atwienia?
q tak
q nie
12. W jakich godzinach Urz¹d powinien byæ dostêpny dla interesantów?
............................................................................................................................
13. Czy uwa¿a Pan(i), ¿e Urz¹d Gminy jest instytucj¹ przyjazn¹
dla interesantów?
q tak
q nie
q inne (jakie?)
14. Czy ma Pan(i) jakie dodatkowe uwagi odnonie pracy Urzêdu?
(jeli tak, prosimy o wpisanie)
...........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

#

Metryczka:
Wiek:
Wykszta³cenie:

q do 18 lat q 19-25 lat q 26-35 lat
q 36-45 lat q 46-65 lat q pow. 65 lat
q podstawowe q zawodowe q rednie q wy¿sze

14 marca w Wieszowie, jak co roku na terenie gminy Zbros³awice, w obecnoci wójta pana
Paw³a Kowolika odby³y siê eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pt.:
M³odzie¿ zapobiega po¿arowi. Do turnieju przyst¹pi³o 33 wczeniej wytypowanych uczniów z
wszystkich szkó³ na terenie gminy Zbros³awice. Wy³onienie zwyciêzców nast¹pi³o poprzez
pisemny test, który zawiera³ 26 profesjonalnie
przygotowanych pytañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, a wygrani bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê
w eliminacjach powiatowych. Najlepszymi okazali siê: £ukasz Skandy z III klasy Gimnazjum w
Kamieñcu- 21 punktów, Sebastian Pilarski z III
klasy Gimnazjum w Zbros³awicach- 21 punk-

tów, Marta Kusz z VI klasy Szko³y Podstawowej w Wieszowie.
Jednoczenie wraz z eliminacjami do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej wyró¿niono autorów najciekawszych prac w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Zapobiegajmy po¿arom. Ocena zajmowa³a siê komisja z³o¿ona z przedstawicieli Urzêdu Gminy z nauczycielem plastyki na czele. Na konkurs, który ma
na celu zainteresowanie naszych dzieci profilaktyk¹ przeciwpo¿arow¹ wp³ynê³o 14 prac w
trzech kategoriach. Najwiêksza iloæ rysunków
nades³ano ze Szko³y Podstawowej w Miedarach. Wszystkie prace bez wzglêdu na ocenê
powêdruj¹ do dalszych rozgrywek.
Komitet organizacyjny z³o¿ony ze stra¿aków
z naszej Gminy pragnie serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy przyczynili siê do sprawnego i prawid³owego zorganizowania turnieju i
konkursu. Dyrektorom i nauczycielom ze szkó³
za aprobatê i wspó³pracê. Gospodarzom imprezy z Wieszowy za doskona³e przygotowanie
oprawy. Nadmieniæ nale¿y, ¿e wszystkie dzieci,
które bra³y udzia³ nagrodzone zosta³y ksi¹¿kami, dyplomami i s³odkimi ³akociami. Fundatorem nagród jest Urz¹d Gminy Zbros³awice.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem wszystkim
dziêkujemy, do kolejnego spotkania za rok!
Organizatorzy

Sukces uczennic gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Jêzyka Niemieckiego przy wspó³pracy Instytutu
Goethego oraz rekomendacji
Centralnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli i Ambasady
Republiki Federalnej Niemiec
zorganizowa³o w roku szkolnym
2002/2003 I Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów. Celem tego przedsiêwziêcia by³a
promocja edukacji jêzykowej, motywowanie
uczniów do uczenia siê jêzyka niemieckiego i podnoszenie poziomu umiejêtnoci jêzykowych, a tak¿e zainteresowanie m³odzie¿y kultura niemieckiego obszaru jêzykowego i wychowanie w kierunku
integracji europejskiej. W dniu 23 listopada 2002
roku odby³ siê w ca³ym kraju, równie¿ w Zespole
Szkó³ w Kamieñcu pierwszy etap I Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. Uczniowie rozwi¹zywali ten sam test, przygotowany przez Komitet G³ówny Konkursu i oce-

niani byli wed³ug tych samych
kryteriów. Do etapu regionalnego zakwalifikowa³o siê 11 uczniów naszej szko³y. Etap regionalny odby³ siê w 20 Komitetach Regionalnych w dniu
11 stycznia 2003 r. W eliminacjach II etapu Konkursu udzia³
wziê³o ogó³em 1880 uczniów.
Do etapu ogólnopolskiego Konkursu, który odby³ siê 15 marca 2003 roku w Warszawie zakwalifikowa³o siê 311 uczniów, w tym
dwie uczennice naszej szko³y: Dorota Baron i Sonia Kaczmarczyk. Jest to ich ogromny sukces a
równie¿ powód do dumy naszej szko³y, nikt bowiem
do tej pory nie uzyska³ tak znakomitych wyników.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w naszym Konkursie serdecznie dziêkujemy i gratulujemy, a finalistom ¿yczymy dalszych sukcesów. Sk³adam
równie¿ podziêkowanie Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w
Kamieñcu za ¿yczliwoæ i umo¿liwienie nam wziêcia udzia³u w Konkursie.
A.P.

