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Następne projekty przyłączy do odbioru!!!

Otrzymaliśmy od projektantów kolejną, już piątą porcję projektów przyłączy, tym razem dla 80 posesji:
 ulica Bażancia
posesja nr: 1
 ulica Chałubińskiego
posesje nr: 13, 81, 97
 ulica Cieszyńska
posesja nr: 13
 ulica Domeyki
posesje nr: 7, 34, 36, 38, 40, 42, 75
 ulica Dybowskiego
posesje nr: 13, 17, 20, 21, 22, 27
 ulica Elsnera
posesje nr: 3, 5, 17, 19a+19b, 30a, 39, 41, 41a, 72, 72a
 ulica Jałowcowa
posesje nr: 19, 24, 34, 38, 43
 ulica Kadłubka
posesje nr: 14b, 16, 20
 ulica Kurpiowska
posesje nr: 4, 8
 ulica Łukasiewicza
posesja nr: 18
 ulica Małopolska
posesje nr: 8, 9, 12
 ulica Myśliwska
posesja nr: 59
 ulica Orzechowa
posesje nr: 2, 17
 ulica Rogozińskiego
posesje nr: 2, 3, 20, 21, 25, 29, 30, 37, 58, 60+58b, 77, 79
 ulica Sarnia
posesje nr: 3, 5, 14
 ulica Strzeleckiego
posesje nr: 4, 6
 ulica Szymanowskiego
posesja nr: 6
 ulica Śląska
posesja nr: 6
 ulica Św. Huberta
posesje nr: 6d, 20, 21, 21a, 22, 22a, 47
 ulica Św. Wojciecha
posesja nr: 39
 ulica Tarnogórska
posesje nr: 217, 217b, 231, 233, 233a, 233b, 252
 ulica Zajęcza
posesja nr: 2

Projekty można odbierać w godzinach dyżurów członków zarządu. Jeżeli ktoś zapłacił dotychczas tylko
pierwszą ratę, przy odbiorze projektu należy okazać dowód wpłaty drugiej raty. Wszelkich wpłat należy
dokonywać wyłącznie na aktualny numer konta Stowarzyszenia "Żerniki" 31 1020 2401 0000 0802 0143 5890
Do chwili obecnej zostało wykonanych łącznie blisko 500 projektów. Kolejne projekty będą gotowe wkrótce!

Kanalizacja dzielnicy rozpoczyna się
Zbliża się moment, na który wielu mieszkańców naszej dzielnicy czekało od bardzo dawna.
Zapowiadana od lat budowa sieci kanalizacyjnej rozpocznie się już niebawem. Trwający bardzo długo
formalno-biurokratyczny proces dobiega wreszcie końca. Przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego
Żerniki (obejmującego, jak już wcześniej informowałem, dzielnicę Żerniki z wyłączeniem rejonu ulic
Domeyki, Strzeleckiego, Czerskiego i Chałubińskiego (numery nieparzyste) oraz osiedle Św. Wojciecha)
został rozstrzygnięty i został wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Podpisanie kontraktu na kanalizację
nastąpi w drugiej połowie sierpnia, a prace rozpoczną się na przełomie września i października. Do tego
czasu zostanie opracowany harmonogram prac do wykonania w bieżącym roku oraz ogólne zasady
prowadzenia inwestycji. Gdy tylko informacje te będą w naszym posiadaniu, przekażemy je Państwu w
następnym numerze naszego biuletynu.
Będziemy starali się, by informacje te były wyczerpujące. Na pewno jednak będą Państwo mieli
jeszcze szereg pytań. Dlatego przed rozpoczęciem robót w terenie, na przełomie września i października
odbędzie się festyn połączony ze spotkaniem z wykonawcami kanalizacji. Będzie ono okazją do
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. O dokładnym terminie tego spotkania zostaną Państwo
poinformowani w następnym numerze naszego biuletynu.

Zapewne w trakcie realizacji inwestycji będą wynikały różne problemy. We wszystkich sprawach z
tym związanych proszę zwracać się do członków Rady Osiedlowej Żerniki lub członków Zarządu
Stowarzyszenia Żerniki. Wszystkie pytania i uwagi będziemy przekazywać inżynierowi kontraktu.
Również na łamach naszego biuletynu będziemy przekazywać informacje dotyczące szczegółowego
harmonogramu prac.
Mamy również dobre wiadomości dla mieszkańców rejonu wyłączonego z zadania Żerniki tj.
mieszkańców ulic Domeyki, Strzeleckiego, Chałubińskiego (numery nieparzyste) i Czerskiego. Przetarg
na wykonanie tego zadania jest już prawie przygotowany i powinien zostać ogłoszony w przyszłym
kwartale. Należy zatem spodziewać się, że prace w tym rejonie rozpoczną się wiosną przyszłego roku.
Podobnie jak w przypadku kanalizacji pozostałej części Żernik, przed rozpoczęciem prac będziemy
chcieli zorganizować spotkanie mieszkańców tych ulic z wykonawcą kanalizacji.
Tadeusz Grabowiecki

Opróżnianie szamb
Dopóki kanalizacja nie będzie gotowa i nie będziemy mogli podłączyć do niej swoich posesji,
większość z nas jest skazana na regularne opróżnianie szamba, dlatego mogą Państwa zainteresować
dwa pisma, które do nas dotarły. Pierwsze z nich, z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
zostało nam przekazane przez Straż Miejską i dotyczy sposobu i częstotliwości opróżniania szamb.
Drugie jest ofertą PUS-u dla naszych mieszkańców.
Straż Miejska w Gliwicach
(...) Wydział Środowiska informuje, co następuje:
1.

Szambo musi być bezwzględnie szczelne. Zakładamy, że ilość zużytej wody na posesji w
danej jednostce czasu równa jest ilości powstałych ścieków. Z pojemności szamba znanej
każdemu właścicielowi posesji (wg zatwierdzonego projektu technicznego) możemy obliczyć
czas napełniania szamba, a tym samym konieczną częstotliwość opróżniania.

2.

Stosowanie preparatów biologicznych wspomagających rozkład materii organicznej zmniejsza
objętość osadów kumulowanych na dnie szamba oraz minimalizuje uciążliwość zapachową,
tym samym poprawiając komfort eksploatacji.

3.

Podlewanie ogrodu ściekami (tzw. wodą z szamba) jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość
skażenia ziemi i wód gruntowych.

4.

Legalne odprowadzanie prawidłowo oczyszczonych ścieków do ziemi lub wód
powierzchniowych jest możliwe tylko w przypadku posiadania pozwolenia wodno-prawnego.
(-) podpis nieczytelny

Oferta na wywóz odpadów płynnych
Rethman PUS Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2, przedstawia Państwu ofertę
specjalną dotyczącą wywozu odpadów płynnych.
Z dniem 1.04.2004 przy wywozie odpadów płynnych pochodzących z terenu osiedla Żerniki firma
Rethman PUS stosować będzie upust w wysokości 10% obowiązującej ceny. Stosowana obecnie cena
17,53 zł/m3 – 10% upustu (1, 75 zł) = 15,78 zł/m3
Cena 15,78 zł/m3 stosowana będzie od 1.04.2004r przy rozliczeniach za wywóz odpadów płynnych
z mieszkańcami osiedla Żerniki.
Z poważaniem
Prezes Zarządu – Dyrektor Rethman PUS
Marian Gawol
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 17-18 w siedzibie
„Caritasu”

