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Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę Człowieka.
Wszystkim Mieszkańcom Żernik życzymy,
pomimo trudnego ostatnio czasu,
radosnego Alleluja,
które będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia.
Zarząd wraz z Radą Dzielnicy Żerniki
Przedświąteczne refleksje wielkanocne

Tegoroczne Święta Wielkanocne będą inne niż wszystkie dotychczasowe.
Ich wyjątkowość jednak nie cieszy. Kolejny raz życie udowadnia nam, że nasze aspiracje do
okiełznania natury, podporządkowania sobie sił wyższych i zaplanowania w szczegółach
naszej przyszłości, może kompletnie zniweczyć coś tak niewielkiego, jak ułamek mikrona.
Koronawirus zmienił losy milionów ludzi, tysiące już uśmiercił i wciąż pozbawia życia
następnych. Do dnia, w którym piszę te słowa, na terenie Gliwic nie odnotowano żadnego
potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19 – chorobę wywołaną tym wirusem.
Biorąc jednak pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, nie wiem, jakie będą
skutki pandemii w momencie, w którym będziecie Państwo czytać ten tekst.
Pozostaje mieć nadzieję, że już podjęte i wciąż inicjowane przez władze samorządowe
kolejne działania zabezpieczające zdrowie i życie mieszkańców, pełne zaangażowanie
i poświęcenie personelu medycznego, który z narażeniem własnego życia ratuje nasze oraz
odpowiedzialna postawa mieszkańców Gliwic pozwolą nam zminimalizować skutki tego
globalnego zagrożenia.
W niełatwej sytuacji zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy, świąt kojarzących się właśnie
z nadzieją. Niech zatem nadzieja nas nie opuszcza! Dbajmy o siebie i swoich najbliższych,
ale nie zapominajmy też o ludziach starszych, samotnych, schorowanych i niesamodzielnych.
Pomagajmy im w sposób odpowiedzialny, nie narażając ich na potencjalne zagrożenia.
Życzę Państwu Zdrowych i Pełnych Nadziei Świąt Wielkanocnych.
W tym roku, życzenia te nie są wcale tak trywialne, jak mogło się dotychczas wydawać.
Tekst: Jolanta Neumann
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Historia OSP w Szałszy
Ochotnicza Straż Pożarna w Szałszy powstała 15 lutego 1888 roku
z inicjatywy ówczesnego właściciela Szałszy - porucznika szwadronu
gliwickich ułanów - hrabiego von Gröling'a .
Już na początku swojej działalności, strażacy uchwalili swój Statut,
wspólnie z OSP w Czekanowie i Żernikach. Z archiwalnych materiałów
niewiele wiemy na temat przełomu XIX i XX wieku. Wiadomo jednak,
że w 1933 roku zbudowano remizę strażacką, a zdjęcie poniżej przedstawia pierwszy wóz strażaków z 1936 roku. W okresie wojennym
działalność OSP była zawieszona.
Pierwsze powojenne walne
zebranie odbyło się w 1946
roku. Dzisiejszy wygląd
remiza zawdzięcza w dużej
mierze przebudowie z 1979
roku. Kolejne prace miały
miejsce w 2003, 2007 oraz
2010 roku.
Ufundowany przez lokalną
społeczność oraz władze gminne sztandar - który służy nam po dziś
dzień - został poświęcony 4 maja 1997 roku. Stojąca dziś przed remizą
figura św. Floriana zagościła na stałe w naszej jednostce w 2006 r.
Została ona przeniesiona ze zlikwidowanej Huty Gliwice - po wieloletnim sprawowaniu opieki nad gliwickimi hutnikami, teraz objęła
pieczę nad szałeckimi strażakami.
Z nowym dziesięcioleciem przyszły nowe zmiany. Każdego roku
doposażaliśmy jednostkę w sprzęt i umundurowanie. Przyjęliśmy wielu
nowych członków. Szkoliliśmy się oraz zdobywaliśmy nowe uprawnienia. Wszystko po to, by lepiej i skuteczniej służyć ludziom.
Przez okres swej działalności jednostka uczestniczyła w wielu ćwiczeniach dla zachowania
sprawności. Brała udział
w zawodach strażackich,
gdzie podtrzymywała dobre relacje z druhami naszej gminy.
W 2017 roku męska
drużyna zajęła I. miejsce
w Gminnych Zawodach
Sportowo - Pożarniczych,
a drużyna żeńska w swoim debiucie uplasowała się na miejscu drugim.
W roku 2019 obie drużyny zajęły pierwsze miejsca.
Aktualnie jednostka stara się o pozyskanie nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, dzięki czemu będzie miała możliwość zwiększenia obszaru swojego działania.
PS. Wielka szkoda, że w Żernikach nie ma budynku, który by się nadawał na remizę strażacką, gdyż w OSP Szałsza działa wiele druhen
i druhów mieszkających w Żernikach.
Na podstawie Kroniki OSP w Szałszy
przygotowała: Małgorzata Toll
Tekst uzupełnił i opatrzył zdjęciami: Stanisław Franiel
Zdjęcia pochodzą z Kroniki OSP Szałsza,
są to pierwsze i ostatnie zdjęcie w Kronice.

Bezpieczeństwo na drogach - zacznijmy od siebie!
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Piszecie Państwo do Rady Dzielnicy lub Stowarzyszenia Żerniki z prośbami o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia prędkości na
naszych ulicach. Zarząd Rady Dzielnicy podejmuje starania, wystosowuje pisma do odpowiednich służb o ustawienie znaków ograniczających prędkość.
A co tymczasem się dzieje?
Po codziennych obserwacjach pozwolę sobie na stwierdzenie, że to my – Mieszkańcy naszej Dzielnicy - sami
przekraczamy dozwoloną prędkość wskazaną w przepisach o ruchu drogowym, jak i tę wskazaną na znakach drogowych.
Proste i szybkie przykłady np.: na ul. Elsnera, jadąc od ulicy Tarnogórskiej w kierunku szkoły, widzimy znak ograniczający prędkość do 40
km/godz, taki sam znajduje się po drugiej stronie na wysokości sklepu;
oprócz tego znajdują się tam również m. in. potocznie zwane Agatki,
które mają na celu zwrócenie uwagi kierowcom na możliwe spotkanie
w tym miejscu na drodze małych dzieci i związaną z tym konieczność
zachowania szczególnej uwagi i koncentracji. I cóż z tego? Może jeden
na kilkunastu kierowców, który tamtędy przejeżdża, zdejmie nogę z gazu.
Nie oszukujmy się, to my mieszkańcy, również rodzice dzieci uczęszczających do szkoły tak tam pędzimy.
Kolejny przykład z ulicy Kurpiowskiej. Jeśli jeszcze któryś z kierowców
nie zdążył zauważyć, to od dłuższego czasu znajduje się tam znak informujący o strefie ograniczonej prędkości do 30 km/godz. Proszę sobie
zadać pytanie: kiedy i czy z tą prędkością tam Pani jechała / Pan jechał?
A czy po ulicy Chałubińskiego i pobocznych również to nie my mieszkańcy jeździmy? A wiele razy usłyszeliśmy, że tam nawet przeszkody tzw.
leżący policjanci nie pomagają w spowolnieniu pędzących samochodów.
To tylko część przykładów. Nie sprawdza się często podawane twierdzenie, że to obce samochody mkną po żernickich ulicach. Uważamy
tak, podając za przykład „obce” rejestracje. Zwróćcie Państwo uwagę,
że wiele naszych samochodów posiada rejestracje niekoniecznie
rozpoczynające się literami SG.
Zanim zaczniemy głowić się nad kolejnymi przykładami jakie przeszkody
postawić na drodze, które zmuszą kierowcę do zdjęcia nogi z gazu,
to zwróćmy uwagę na to z jaką prędkością sami jeździmy. Czy dbamy
o bezpieczeństwo mieszkańców - tych mniejszych i tych większych?
Pamiętajmy, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów drogowych
ponoszą tylko ich sprawcy!

Tekst: Mariola Bucher

Czerwcowy Festyn Świętojański 2020
Mimo, że mamy dopiero początek kwietnia, członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki” pracują już nad organizacją
Festynu Świętojańskiego, zaplanowanego na sobotę, 27 czerwca 2020 r.
Każdego roku organizacja imprezy poprzedzona jest dyskusjami na
temat, co mogłoby zaciekawić i sprawić radość mieszkańcom.
Tegoroczny festyn na pewno będzie obejmował dotychczasowe
„żelazne” punkty, a więc zawody sportowe,
tańce oraz gry i zabawy dla dzieci. Jak zwykle
postaramy się, aby towarzyszyła temu atrakcyjna
oferta gastronomiczna.
Nową propozycją, zwróconą przede wszystkim do dzieci i młodzieży, będzie możliwość
występu na scenie osób, które chciałyby zaśpiewać lub zademonstrować umiejętność gry na
dowolnym instrumencie muzycznym.
Dla wszystkich, którzy uwielbiają programy
telewizyjne tego typu, będzie to doskonała
okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności
licznej publiczności i poczuć emocje z tym związane. Jeżeli czujesz, że masz „to coś” i zawsze
chciałeś podzielić się tym z innymi, to czerwcowy festyn będzie najlepszą
okazją.

Jakie trzeba ponieść konsekwencje, co musi się stać, abyśmy przestrzegali przepisów prawa - w tym przypadku przepisów ruchu drogowego. Na każdym kroku narzekamy na szybko pędzące samochody po
naszych żernickich drogach. Martwimy się o nasze dzieci, gdy już mają
okazję pieszo pójść do szkoły lub z niej wrócić, mogą zostać potrącone
na pasach dla pieszych. W przypadku pojawienia się w planach miasta
nowych dróg do nowopowstających domów prosicie Państwo
Szczegóły występu oraz plan przygotowań do niego zostaną podane
o wsparcie, aby tych dróg nie łączyć z obecnymi, argumentując to przypuszczalnie wzmożonym ruchem w przyszłości na konkretnych ulicach przez nauczycieli w szkole.
Tekst: Adam Prochaczek
i przekraczaniem dozwolonej prędkości.
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Obydwa wnioski, wzorowo przygotowane przez p. Mariolę Bucher,
wygrały konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury i sztuki. Obie imprezy zrealizowano z sukcesem
w 2019 r.
5. Na V Festynie Świętojańskim, w którym uczestniczyli mieszkańcy
Żernik, osiedla Obrońców Pokoju i św. Wojciecha, obok występów
dzieci i młodzieży z SP 13 i kabaretu Trzecia Strona Medalu,
zorganizowano zawody sportowe i zabawę taneczną przy muzyce
zespołu DIMON Damiana Orantka. Drużyny sportowe otrzymały
pamiątkowe puchary.
6. 17 lipca 2019 r. Urząd Miejski w Gliwicach przeprowadził w Stowarzyszeniu kontrolę dokumentów z organizacji Festynu Świętojańskiego. Kontrola wypadła pomyślnie.
7. Stowarzyszenie kierowało liczne prośby do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ulic Rogozińskiego-Graniczna-Czoka (powstało tam
nowe osiedle) oraz stanu niektórych dróg (dziury!) i istniejących na
ulicach studzienek kanalizacyjnych. Dzięki naszym staraniom
została też uzupełniona znaczna liczba tabliczek z nazwami ulic
w Żernikach.
8. W ciągu 2019 r. wydane były trzy Biuletyny Stowarzyszenia,
w których – obok bieżących spraw – publikowaliśmy informacje
o wspólnych działaniach i projektach.
9. Dzięki interwencjom Stowarzyszenia, w trosce o bezpieczeństwo,
usunięto banery na płocie i wykoszono trawy ograniczające widoczność kierowcom jadącym ul. Graniczną i skręcających w ul. Czoka.
Wiele innych naszych próśb nie zostało niestety zrealizowanych.

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził
w nas to, co jeszcze uśpione,ożywił to,
co już martwe. Niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy
Zarząd Stowarzyszenia „Żerniki”
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Żerniki za rok 2019
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki obejmuje swoim
zainteresowaniem coraz więcej spraw dotyczących naszej dzielnicy.
Rok 2019 rozpoczęliśmy od starań o zaprzestanie wyrębu drzew
wokół Żernik.
1. Rok 2019 i 2020 to lata sadzenia drzew. Tymczasem wokół Żernik
nagminnie wycinane są drzewa. Zwróciliśmy się w tej sprawie do
Nadleśnictwa Brynek. Odbyły się dwa spotkania: w Żernikach – ze
Stowarzyszeniem i w Brynku – z Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych w sprawie uwag do założeń do Planu Urządzenia
Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031. W planie tym
zapisano konieczność utrzymania dotychczasowego drzewostanu,
który formalnie ma status lasu ochronnego.

10. Stowarzyszenie było współorganizatorem Klubu Seniora w Żernikach. Teraz Klub Seniora działa przy Radzie Dzielnicy Żerniki i jest
organizatorem m. in. udanych zabaw andrzejkowej i karnawałowej
cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
11. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Caritas parafii św. Jana Chrzciciela.
Pomocą i wsparciem obdarza nas zawsze ksiądz Antoni Rzeszutko –
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela.
12. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki składa
podziękowanie wszystkim współpracownikom i działaczom za
wspólną pracę na rzecz naszej dzielnicy.
Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki
Rita F. Sokołowska

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021

Jak informuje Urząd Miejski, „W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz podejmowanymi przez rząd i samorząd
decyzjami i działaniami, procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku zostaje wstrzymana do odwołania. Z tego powodu ogłoszony wcześniej harmonogram Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego jest nieaktualny. Tym samym nabór wniosków,
przewidziany na 6–20 kwietnia, nie odbędzie się w zaplanowanym
terminie. Dołożymy wszelkich starań, aby GBO w bieżącym roku
2. Pan Adam Prochaczek podjął się dostarczenia z Nadleśnictwa został przeprowadzony.”
Dla nas oznacza to, że mamy w tym roku nieco więcej czasu
Brynek sadzonek drzew i krzewów do dyspozycji mieszkańców
i nadal zapraszamy do współpracy. Jeśli możecie Państwo zidentyfiŻernik.
3. Budżet Obywatelski 2019. Przygotowała Pani Florentyna Sokoło- kować najpilniejsze potrzeby w naszej dzielnicy, w tym przede
wska. Głosowaliśmy wszyscy na chodnik przy ul. Śniadeckich, wszystkim inwestycyjne, prosimy o zgłaszanie ich do naszego
którego realizacja zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Stowarzyszenia. Wspólnie możemy sformułować wniosek, a potem
zadbać o jego sukces w głosowaniu nad Gliwickim Budżetem
– nie tylko na tej ulicy! Termin realizacji – rok 2020.
Obywatelskim 2021.
4. Granty miasta Gliwice na organizację imprez. Wzorem poprzedRita F. Sokołowska
Tadeusz Grabowiecki
nich lat nasze Stowarzyszenie wystąpiło o przyznanie dofinansowania na zorganizowanie festynu świętojańskiego oraz dożynek.
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Z życia naszej Szkoły
Zapisy do klasy pierwszej
Przypominamy Rodzicom dzieci urodzonych w 2013
roku, że rozpoczęły się już zapisy do klasy pierwszej na
rok szkolny 2020/2021.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do
szkoły z mocy prawa, na podstawie zgłoszenia. Druk zgłoszenia można
pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenia podpisują oboje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
Bardzo prosimy o jak najszybsze dostarczenie zgłoszeń do
sekretariatu szkoły. Nie zostawiajcie Państwo tego na okres
wakacyjny, ponieważ już teraz planowany jest kolejny rok szkolny!
Do klasy pierwszej, na nowy rok szkolny, zapisuje się dzieci 7. letnie
(urodzone w 2013 roku), ponieważ objęte są obowiązkiem szkolnym.
Zapisać można również dzieci 6. letnie (urodzone w roku 2014) – jeżeli
taka jest wola rodziców, jednak pod warunkiem, że dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Jeśli dziecko
nie uczęszczało do przedszkola, wówczas powinno posiadać opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej.
Tekst: Mariola Bucher

Gimnastyka dla chętnych
Tak jak w latach ubiegłych można będzie brać udział w zajęciach
gimnastycznych, które natychmiast po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego będą odbywały się w poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 oraz
w czwartki w godz. 18:00 - 19:00. Miejsce się nie zmieni, to sala gimnastyczna SP13, przy ul. J. Elsnera. O wznowieniu zajęć poinformujemy
na naszej stronie internetowej, zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno Seniorów, jak i osoby młodsze do skorzystania z zajęć gimnastycznych prowadzonych przez doświadczone Terapeutki z Rept Śląskich.

Koronawirus – zakupy dla potrzebujących
W obliczu panującej epidemii koronawirusa, Hotel - Restauracja
"Modrzewiowy Dwór" w Żernikach, postanowił pomóc naszym Mieszkańcom, którzy nie mogą sami dokonać zakupu niezbędnych artykułów
pierwszej potrzeby, takich jak artykuły spożywcze, chemiczne i podstawowe kosmetyki. Dotyczy to osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek z dziećmi, którzy sami nie są w stanie dokonać zakupów.
Dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, będą dostarczane do ich
domów, artykuły zamówione do godz. 15:00 dnia poprzedniego.
Zamówienia można składać telefonicznie w Recepcji Hotelu nr telefonu:
32 308 80 00.
Wszystkie towary będą pochodziły ze sklepu SELGROS. Aby ułatwić
Państwu wybór artykułów, proszę zapoznać się z ofertą tego sklepu.
Strona internetowa sklepu: www.selgros.pl
Więcej informacji na stronie internetowej Dzielnicy, adres strony
znajduje zarówno w nagłówku, jak i w stopce Biuletynu.
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Hotel - Restauracja "Modrzewiowy Dwór" nie pobiera żadnej prowizji
Dzień
Sąsiada
lub dodatku za przywiezienie
towaru,
wartość do zapłaty będzie sumą
wartości poszczególnych, zamówionych artykułów.

Koronawirus a Wielkanoc
W tym roku przyjdzie nam spędzić Święta Wielkiej Nocy w sposób,
którego nikt ze współcześnie żyjących jeszcze nie doświadczył.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne w niespotykanej dotąd skali,
niemożliwe będzie branie udziału w żadnych uroczystościach religijnych,
pozostanie tylko obserwacja relacji telewizyjnych z uroczystości bez
udziału wiernych. Aby umożliwić wszystkim chętnym udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy, na stronie internetowej
naszej Dzielnicy www.zerniki.gliwice.pl udostępnione zostały łącza do
kamer zainstalowanych w kościołach Gliwic i innych miast Polski i poza
polskimi granicami. Poprzez łącza internetowe można będzie brać
pośredni udział w uroczystościach w gliwickiej Katedrze, Kościele Św.
Bartłomieja, lub innym dowolnie wybranym miejscu na świecie.
Teksty: Stanisław Franiel

Co robi Rada Dzielnicy?
Do zadań Rady Dzielnicy należy wspieranie działań o charakterze
lokalnym, które zmierzają do poprawy jakości życia jej mieszkańców.
W związku z tym staramy się rzetelnie wywiązywać z tego zadania.
W momencie, gdy Rada otrzymuje od mieszkańców uwagi i propozycje
dotyczące naszej Dzielnicy, to za każdym razem jej członkowie dbają
o to, aby dana sprawa została odpowiednio wykonana, zrealizowana.
Za nami pierwszy kwartał roku kalendarzowego. W tym czasie m. in.
pomogliśmy w przywróceniu koszy na śmieci na ul. Olszewskiego.
Staraliśmy się o przystosowanie wejścia do naszego Urzędu Pocztowego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoda, że Poczta Polska SA
nie przewiduje montażu poręczy i budowy podjazdu dla wózków inwalidzkich. Instytucja ta wystosowała pismo do ZBM o podjęcie w/w inwestycji. Czekamy na dalsze decyzje. Od 2017 roku przy naszej Radzie
działa Zespół Antysmogowy - zależy nam na zdrowiu i życiu mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy, ale także całych Gliwic. Od 2016 roku prowadzimy kampanię przeciwko wycince lasu żernickiego od strony autostrady A1, a od ubiegłego roku także lasu łabędzkiego od strony poligonu Zakładów Bumar w Łabędach. Jako jednostka samorządowa jesteśmy zbyt słabą instytucją, dlatego o pomoc poprosiliśmy Parlamentarzystów z okręgu gliwickiego. Na nasz apel odpowiedziały dwie osoby, są
to Poseł Tomasz Głogowski i były Prezydent Gliwic, Senator Zygmunt
Frankiewicz, którzy wystosowali pisma, odpowiednio do Dyrektora RD
Lasów Państwowych w Katowicach i Ministra Środowiska. Jakie będą
rezultaty? Nie wiadomo, musimy jeszcze poczekać! Prosimy śledzić
informacje na ten temat na stronie internetowej naszej Dzielnicy.
Drodzy Mieszkańcy powiadamiajcie nas w dalszym ciągu, gdy zauważycie, że powinniśmy interweniować w sprawach dla Was istotnych.
Można to robić drogą elektroniczną, na e-mail Rady Dzielnicy, przez FB
lub tradycyjnie na spotkaniu – w każdy drugi wtorek miesiąca o godz.
18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Warmińskiej 8.
Tekst: Mariola Bucher i Stanisław Franiel

