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cd... Co z tym smogiem

Z okazji zbliżających się Świąt, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 

Wesołych, pogodnych i radosnychWesołych, pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,

samych miłych chwil spędzonychsamych miłych chwil spędzonych
ww  gronie Rodziny,gronie Rodziny,

zdrowia i pomyślności, zdrowia i pomyślności, 
wielu sukcesów i optymizmu wielu sukcesów i optymizmu 

ww  Nowym 2020 Roku.Nowym 2020 Roku.

Od Zarządu Od Zarządu i całej Rady Dzielnicy.i całej Rady Dzielnicy.

 Foto: Robert Neumann

       Okres zadumy związany ze świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym już za nami.  Ze
sklepów wielkopowierzchniowych zniknęły z dnia na dzień znicze i sztuczne kwiaty. Na ich miejsce
wjechały od razu palety z bombkami, świecidełkami i plastikowymi choinkami. Refleksję i wycisze-
nie zastąpił zakupowy szał Black Friday a zaraz za nim amok zakupów mikołajkowych.  W kolejce
stoi jeszcze gorączka przedświątecznych przygotowań i szaleństwo sylwestrowe. I jak w tym wszy-
stkim  znaleźć  czas  na  odpoczynek  i  chwilę  refleksji  nad  sensem  przeżywania  Świąt  Bożego
Narodzenia? W ramach przedświątecznych remanentów odszukałam w swoim archiwum tekst,
którym podzieliłam się z Państwem ponad trzy lata temu: „Wśród nas żyje z pewnością wiele
zaradnych, interesujących osób w różnym wieku (…). Mogą mieć ciekawe hobby, reprezentować
rzadką nową lub wymierającą profesję, zwiedzać najdalsze zakątki świata, pokonywać życiowe
trudności,  osiągać spektakularne sukcesy (…). Wśród nas są też z pewnością świetni fachowcy
i tzw. złote rączki.” 
Zachęcałam wówczas do stworzenia w Biuletynie rubryki  zatytułowanej „Poznajmy się”, bo to
przecież  ludzie  nas  otaczający  bywają  znacznie  ciekawsi  niż  zawartości  regałów  sklepowych,
którym  tyle  czasu  poświęcamy.  I  dziś,  reaktywując  tamten  pomysł  sprzed  lat,  zapraszam  do
poznania jednej z takich osób. 
Życząc Państwu Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzanych w gronie życzliwych
sobie ludzi, zapraszam do świątecznej lektury wywiadu z gościem rubryki „Poznajmy się”.

Jolanta Neumann

       W nadchodzącym roku chcielibyśmy kontynuować akcję „W nadchodzącym roku chcielibyśmy kontynuować akcję „ Sprzątanie świata” organizowaną od” organizowaną od
kilku lat w naszej Dzielnicy z inicjatywy ówczesnej Rady Osiedla. W ubiegłych latach zbieraliśmy
śmieci z terenów przy ulicach Legnickiej, Na Łuku i Szymanowskiego. Zawsze były to ogromne ilości
odpadów, o czym każdorazowo informowaliśmy w Biuletynie i na naszej stronie internetowej. 
       Na początku była nas garstka, lecz liczyliśmy, że z każdym rokiem  informacja o akcji trafi do
większej liczby mieszkańców. W tym roku w sprzątaniu wzięło udział już nie kilka, lecz kilkanaście
osób i dzięki temu udało się wyzbierać odpady na dużym terenie. Myślę, że każdy z uczestników
wspomina wspólną pracę z dużą satysfakcją. 
       W 2020 roku „Sprzątanie świata” planujemy zorganizować na przełomie marca i kwietnia.
Dotychczasowe miejsca akcji wybieraliśmy sami, lecz chyba najwyższy czas, by to Państwo wskazali,
które tereny uznajecie za wymagające pilnego sprzątania. Każdy z mieszkańców z pewnością wie
najlepiej,  gdzie w jego okolicy zalegają porzucone odpady. Prosimy o wskazanie takich miejsc.
Można to zrobić drogą elektroniczną, korzystając z adresu: ro@zerniki.gliwice.pl, bądź osobiście
w czasie dyżurów przedstawicieli Rady Dzielnicy.
       Informujemy, że osoby, które wskażą szczególnie „atrakcyjne” lokalizacje, zostaną nagrodzone
naklejkami z herbem „Żernik”, które powstały dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gliwice. Mamy na-
dzieję, że naklejki staną się atrakcyjnym symbolem aut mieszkańców „Żernik”, a nasza Dzielnica,
już  niedługo,  będzie  miejscem, gdzie  taka akcja,  jak  „Sprzątanie  świata”  stanie  się  po  prostu
niepotrzebna.

                                        Tekst: Adam Prochaczek
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       Szałsza  to  niewielka  wioska  położona  pomiędzy  Czekanowem
a Żernikami, przy drodze krajowej nr 78 biegnącej z Tarnowskich Gór
do Gliwic.  Choć główne atrakcje  tego miejsca znajdują  się  tuż  przy
trasie, to nie są z niej widoczne za sprawą drzew i łatwo je przeoczyć,
a naprawdę warto zatrzymać się tu chociaż na chwilkę.
Pierwsze wzmianki o Szałszy pochodzą z I połowy XV wieku (1425 r.).
Do roku 1447 brak było informacji w dokumentach o istnieniu kościoła
we wsi Szałsza. Pierwszy kościół (lub kaplicę) zbudowano tu przypu-
szczalnie  ok.  roku  1460,  na  co  wskazuje  wiek  głównego  ołtarza
kościoła.  200  lat  później  powstał  obecny  drewniany  kościół,  który
w I poł. XVII w. (do 1655 r.) był kościołem protestanckim.
       Dzisiejszy  kościół  p.w.  Narodzenia  NMP,  do  1930  był  kościołem
filialnym  rzymsko-katolickiej  parafii  Gliwice-Szobiszowice,  a  obecnie
rzymsko-katolickiej parafii pw. Św. Jana Chrzciciela (Gliwice-Żerniki). 
       Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu,
kryty gontem, z barokowym wystrojem. Wewnątrz jest gotycki obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu 12 apostołów datowany na
XV w. Kościół leży na śląskim szlaku architektury drewnianej. 
       W roku 1715 kościół  odrestaurowano,  kładąc m. in.  nowy dach.
W 1784 roku świątynię zniszczyła wichura, ale została ona odbudowa-
na przez cieślę o nazwisku Kycia. Pod koniec XIX wieku budowlę pono-
wnie odrestaurowano odnawiając dach, nawę i chór, dobudowano też
zakrystię. W 1968 roku pożar zniszczył znaczną część kościoła, jednak
parafianie przywrócili mu wcześniejszą formę. Dziś kościół, niedawno

ponownie wyremontowa-
ny, na nowo nabrał blasku
i  pięknie  się  prezentuje.
Najprawdopodobniej pier-
wsza murowana budowla
w Szałszy powstała w 1781
roku,  kiedy  to  Anna  von
Winter zbudowała tu  pa-
łacyk  w  stylu  późnego

baroku.  Był  to  jednopiętrowy  budynek  z  dziewięcioosiową  fasadą,
pośrodku  której  wyróżniał  się  trzyosiowy  ryzalit  z  mansardowym
dachem. W ciągu następnego  półwiecza  pałac  kilkakrotnie  zmieniał
właścicieli,  a  ostatecznie
w 1832 roku stał  się  sie-
dzibą rodziny  von Gröling
(w czasach  nazistowskich
pobliskie  Żerniki  nosiły
nazwę Gröling). W 1877 r.
przebudowali  oni  grunto-
wnie  pałac  w  stylu  póź-
nego gotyku angielskiego,
w tzw. stylu Tudorów. Budowla nie została otynkowana, zyskując w ten
sposób  charakterystyczny,  czerwony  kolor  wypalonej  cegły,  pięknie
komponujący się z otaczającą zielenią. Grölingowie mieszkali w pałacu

do 1945 roku i  choć po wojnie odeszli,  ich pałac
(obecnie  odrestaurowany)  ukryty  w  niewielkim
parku pozostał do dnia dzisiejszego. Na przykościel-
nym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła rodzi-
ny von Gröling. Obok pałacu jest park z trzema po-
mnikami przyrody – są to dęby szypułkowe o obwo-
dzie 412 - 440 cm,  w pobliżu znajdują się liczne stawy.
Rzadko gdzieś indziej spotykaną miejscową tradycją
jest  wciąż kultywowana doroczna procesja zwana
„chodzenie  za  Panem  Bogiem”  –  w  Poniedziałek

Wielkanocny, bardzo wczesnym rankiem  mężczyźni wraz z kapłanem
udają się z procesją w okoliczne pola, wędrując od krzyża do krzyża,
śpiewając pieśni wielkanocne i modląc się przede wszystkim o dobre
plony.

Na podstawie Nasza parafia na: http://www.parafia-zerniki.pl
Tekst uzupełnił i opatrzył zdjęciami: Stanisław Franiel

Zdjęcie Pałacyku w Szałszy zaczerpnięte z Wikipedii.

Historia Szałszy koło Gliwic

       Wraz  z  nadejściem  chłodniejszych  dni,  
rozpoczął się nowy „sezon smogowy”. 
Każdy z nas może się przekonać co to jest smog.
       Wychodzimy na zewnątrz i od razu nasze płuca, nos lub oczy sygna-
lizują, że coś się zmieniło - oczy zaczynają piec, w nosie czujemy jakiś
ostry  zapach,  czasami  smoły,  czasami  dymu,  albo  jeszcze  czegoś
niezidentyfikowanego, jakby palonego plastiku, a nasze płuca mają tru-
dności, aby w pełni odetchnąć , coś nas zatyka - to na pewno jest smog!
Z tego względu powinniśmy pilnie śledzić wskazania czujników pyłów
zawieszonych,  w  Żernikach  mamy  zainstalowane  dwa  takie  czujniki
- wyniki ich pomiarów są dostępne na stronie internetowej Dzielnicy.
       Odpowiednie  aplikacje  można  sobie  zainstalować  we  własnym
smartfonie i na bieżąco mieć podgląd na wyniki pomiarów.
Dlaczego to jest takie ważne? Smog degraduje i niszczy nasze zdrowie!
Smog zabija - „Jest bardzo silny związek pomiędzy stężeniem zanieczy-
szczenia powietrza, a nagłą, niespodziewaną śmiercią z powodu zawa-
łu, udaru. Gdy wzrasta zanieczyszczenie powietrza, wzrasta liczba hos-
pitalizacji i zgonów” - stwierdził profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog
i internista,  który  był  jednym  z  ekspertów  podczas  zorganizowanej
w Krakowie konferencji naukowej "Zieleń dla czystego powietrza".         
Przywołał on dane Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którymi
z powodu zanieczyszczeń powietrza na świecie umiera 7 milionów osób
rocznie. Pył PM2,5 przyczynia się rocznie do 470 tys. zgonów w Unii
Europejskiej, z czego około 10 procent (48 tys., a z pyłami innymi niż
PM2,5  -  ponad  50  tys.)  przypada  na  Polskę.  Dla  porównania,  na
nowotwory w Polsce umiera 100 tys. osób rocznie.
Kanadyjczycy udowodnili, że osoby mieszkające przy ruchliwych ulicach
szybciej zapadają na  zespoły otępienia i alzheimera - wyliczał lekarz.
Dodał, że w Krakowie, który szczególnie często boryka się ze smogiem,
jest więcej dzieci chorych na astmę niż w reszcie kraju (dane z 2017 r.).
       Prof. Zielonka zwrócił uwagę, że z wielu związków, składających się
na smog, szczególnie niebezpieczne są pyły PM2,5 i PM10, które do-
stają się do pęcherzyków płucnych i mają zdolność przedostawania się
do  krwiobiegu.  Zauważył,  że  smog  powoduje przede  wszystkim
choroby krążenia, a dopiero potem dróg oddechowych.
Zanieczyszczone powietrze prowadzi głównie do  zawałów i udarów.
Nieobojętne na zanieczyszczenia pozostają także inne układy, w tym
nerwowy.  Podkreślił,  że  ciąża w okresie grzewczym (szczególnie pier-
wszy trymestr) szczególnie często kończy się przedwczesnym porodem,
a dziecko może mieć niską masę urodzeniową.
To przekłada się na problemy zdrowotne na całe życie. Dziecko wielo-
krotnie częściej zapada na infekcje, na astmę, niż dziecko o normalnej
wadze urodzeniowej - mówił ekspert (za stroną internetową TVN Meteo).
Powie ktoś – to co mamy robić? Odpowiem – edukować tych, którzy
uważają, że to są bzdury i ich to nie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich,
a szczególnie tych, którzy dalej palą w tzw. kopciuchach! 
Nie dość, że tracą zdrowie to jeszcze uderzy ich to po kieszeni! 
Od ponad 2. lat działa tzw.  Uchwała  antysmogowa  Sejmiku  Śląskiego
NR V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
Poniżej coś więcej na jej temat:
       Uchwała dotyczy wprowadzenia na obszarze województwa śląskie-
go ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.
       Zgodnie z uchwałą podmioty eksploatujące nieekologiczne systemy 
grzewcze są zobowiązane do ich wymiany:
do końca 2021 r. jeśli instalacja jest eksploatowana powyżej 10 lat 
od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej,
do końca 2023 r. jeśli instalacja jest eksploatowana w okresie od 5 
do 10 lat od daty produkcji,
do końca 2025 r. jeśli instalacja jest eksploatowana poniżej 5 lat od 
daty produkcji,
do końca 2027 r. jeśli instalacja spełnia wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.          

Cd na stronie 4.
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Rozmawiam dziś z osobą powszechnie znaną, a jednak śmiem twierdzić,
że tylko pozornie. Odsłonię troszeczkę Jego nieznane, prywatne oblicze. 

• Dzień  dobry  Panie  Senatorze.  
Czy przyzwyczaił się już Pan, że nie
jest  już Prezydentem Zygmuntem
Frankiewiczem?

Faktycznie  znalazłem  się  w  zupełnie
innym  rytmie  pracy.  Ale  merytory-
cznie  niewiele  się  zmienia,  bo  będąc
prezydentem  wiele  czasu  i  energii
poświęcałem  na  sprawy  ogólnokra-
jowe.  A  będąc  senatorem,  chętnie
będę służył radą i pomocą Gliwicom. 

• Jesteśmy w okresie przedświątecznym, o polityce rozmawiać nie
będziemy. Gdybym szukała fachowca do naprawy kranu, tapeto-
wania,  murowania  ściany,  położenia  dachu,  wykafelkowania
łazienki, projektanta stawu w ogrodzie, kogo by mi Pan polecił?

W moim domu rodzinnym ojciec podejmował się najróżniejszych prac.
Chętnie mu towarzyszyłem i siłą rzeczy wiele się nauczyłem. W okresie
PRL-u,  gdy nic  nie  można było kupić,  takie  umiejętności  bardzo się
przydawały.  Np.  jeszcze  z  ojcem  ze  starych,  pozyskanych  gdzieś,
porządnych, drewnianych mebli zrobiliśmy szafy wnękowe do naszego
pierwszego mieszkania. Teraz takie umiejętności wbrew pozorom też
się bardzo przydają. Znacznie szybciej jest samemu coś naprawić, niż
czekać  na  fachowca.  Doskonałym  przykładem  jest  wymiana  kół
w samochodzie  przy  gwałtownej  zmianie  pogody  z  jesiennej  na
zimową. Mając wprawę, w godzinę sam wymieniam koła. Przy okazji
sprawdzam  stan  hamulców,  robię  drobną  konserwację  podwozia.
Tak więc fachowców w domu gościmy rzadko.
• Jakimi nietypowymi dla prezydenta dużego miasta, Senatora RP

umiejętnościami może się Pan jeszcze pochwalić?
Nie lubię się chwalić.

• Jak spędza Pan wolny czas? Kanapa, telewizor, gazeta?
Wolny czas z reguły spędzamy aktywnie, najchętniej na łonie natury.
Jednodniowe  wycieczki  górskie,  wycieczki  rowerowe  np.  do  Rud
Raciborskich lub w lasy pomiędzy Tworogiem a Koszęcinem. Jesienią
grzybobranie.  Trochę  biegania.  Niestety  od  kilku  lat  już  nie  gram
w siatkówkę. To było dla mnie bardzo relaksujące, ale ponieważ jest
urazowe  dla  barku,  więc  musiałem  zaprzestać.  Teraz  pozostaje  mi
kibicowanie naszym siatkarzom.

• A jak wakacje? Wczasy all inclusive w egzotycznym kurorcie?
Nigdy nie zdarzyło nam się pojechać na all inclusive do jakiegokolwiek
kurortu.  Może kiedyś,  na  emeryturze nam się  to przydarzy.  Lubimy
urlop  spędzać  aktywnie.  Przez  lata  odpoczywaliśmy  w  kajakach  na
polskich rzekach. Codziennie nocowaliśmy gdzie indziej. Rozbijaliśmy
namioty na brzegu tam, gdzie  nam się  spodobało.  To były typowe,
coroczne  wyjazdy  z  naszymi  dorastającymi  a  później  dorosłymi
dziećmi. Zapewne wrócimy do tych zwyczajów, bo wnuki już są na tyle
duże,  że  potrafią  pływać.  Można  je  zabrać  i  płynąć  całą  gromadą.
Trochę  zasmakowaliśmy  też  mocniejszych  wyzwań  na  górskich
rzekach.  To  są  wrażenia  niezapomniane.  Na  przykład  mekka
kajakarstwa górskiego - rzeka Socza w Alpach Julijskich. W Polsce nie
ma tak  trudnych, a zarazem naturalnych tras.                                             
Dużo czasu aktywnie spędzamy w górach. Nasze Beskidy to „program
obowiązkowy” (jesteśmy z żoną przewodnikami górskimi i to jest teren
naszych  uprawnień)  –  znamy  je  doskonale.  Są  wspaniałe  na
jednodniowe wypady. Trochę czasu spędzamy w Alpach. Drapiemy się
na  najwyższe  szczyty,  ale  później  wracamy  do  Polski  –  w  nasze
przeurocze Tatry. Staramy się co roku we wrześniu lub październiku –
najchętniej po pierwszych opadach śniegu, gdy już jest trochę mniej
turystów - przejść Orlą Perć lub rozkoszować się widokiem z Kościelca.

Poznajmy się Natomiast zimowa aktywność to narty.
• Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jak zapamiętał Pan ten czas

z okresu swojego dzieciństwa?
Moi rodzice stwarzali ciepłą atmosferę w domu rodzinnym. Było uroczy-
ście  i  z  miłością.  Choinka zawsze przystrojona lampkami,  które  mój
ojciec pracowicie montował. Przypomnijmy: to były lata 60-te. Wtedy
nikomu się nie śniło, że można pójść do marketu i za drobne kupić do-
wolne świecące łańcuchy. Wtedy bańki na choinkę były arcydziełem.
Ręcznie malowane. Każda inna. Pieczołowicie po świętach chowało się
je na kolejny rok. Posiadały dużą wartość.
• Jak wyglądają Święta w Państwa domu dzisiaj?

Święta Bożego Narodzenia to w naszej rodzinie czas spędzony razem
począwszy już od przygotowań świątecznych. Tradycją stało się wspól-
ne ozdabianie pierniczków, wspólne lepienie pierogów i uszek.               
Ponadto  każdy  przygotowuje  jakąś  potrawę  na  świąteczną  kolację.
Mnie przypada w udziale gotowanie barszczu i zrobienie sosu chrzano-
wego. Przejąłem tez po mojej mamie przepis na pieczenie piernika. Po
kolacji przychodzi dalsza rodzina na wspólne kolędowanie poprzedzone
rozpakowywaniem prezentów i tak świętujemy aż do Pasterki. 
• Bardzo dziękuję za tę sympatyczną rozmowę

       Dziękuję również. Przyznam, niełatwo mnie było namówić na tak
prywatny wywiad, ale skoro już się Pani udało, to skorzystam z okazji
i złożę wszystkim mieszkańcom Żernik  (moim niedawnym sąsiadom)
Najserdeczniejsze Życzenia Spokojnych, Zdrowych Świąt, spędzanych
w Gronie Rodzinnym.                                                                                        

                                                                                         Rozmawiała: Jolanta Neumann

• Tor do jazdy na wrotkach i rolkach oddany do użytkowania!
W piątek, 20 września 2019 roku, oddany został do użytkowania tor do
jazdy na wrotkach i rolkach, zbudowany w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2019.  Budowa toru ruszyła 1 sierpnia br.  a odbioru technicznego
dokonano 16 września 2019 roku. Od piątku 20 września można z toru
korzystać aż do zmroku, na korzystanie w godzinach wieczornych przyj-
dzie jeszcze trochę poczekać, gdyż
TAURON musi jeszcze podłączyć do
swojej  sieci  energetycznej  istnie-
jące  już  oświetlenie  toru,  jest  to
oświetlenie  wykonane  w  techno-
logii LED, dające bardzo dobre do-
świetlenie toru przy małym pobo-
rze energii elektrycznej.  
Tor i jego otoczenie to Strefa akty-
wnej  rekreacji,  która  jest jednym
z kilku elementów Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej.
• Od 18 listopada br. przystanek autobusowy linii 702 na ul. Rogoziń-
skiego został  przeniesiony na nowe miejsce. Teraz będzie można bez
problemów wysiąść na chodnik, a nie jak poprzednio wprost na przy-
łącze  energetyczne,  gdzie  brak  było  miejsca  na  „postawienie  nogi”,
a o wyjściu z wózkiem, także dziecięcym, można było tylko pomarzyć.
• Od wielu miesięcy Rada Dzielnicy Żerniki,  a także Stowarzyszenie
Społeczno  -  Kulturalne  Żerniki,
zabiegają o zaniechanie wycinania
lasu od strony Autostrady A1, gdyż
stanowi on naturalny ekran akusty-
czny i filtr antysmogowy dla naszej
Dzielnicy. Mimo zapewnień Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach, że od 1993 las żernicki ma status  lasu ochronnego, to
w dalszym  ciągu  trwa  tam  wycinka,  czego  dowodem  jest  zdjęcie
zrobione w niedzielę 24 listopada br. na przedłużeniu ul. Stepowej.
        Zainteresowanych  tematem  zapraszam  na  stronę  internetową
Dzielnicy,  gdzie można znaleźć pełną korespondencję dotyczącą tego
zagadnienia.

Tekst: Stanisław Franiel

Co nowego w Żernikach?
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       Istotną zmianą, która obowiązuje od 1 września 2017 r., jest zakaz
stosowania paliw takich jak węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty
węglowe oraz drewna o wilgotności powyżej 20%.
       Naruszenie zakazu stosowania paliw niskiej jakości jest zagrożone
karą grzywny do 5.000 złotych, o czym stanowi art. 334 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Gorąco Państwa zachęcamy do modernizacji systemów ogrzewania -
i tak za kilka lat trzeba to będzie zrobić.
Warto zastanowić się nad modernizacją instalacji grzewczej już teraz -
zwłaszcza dlatego, że można skorzystać na ten cel z bardzo atrakcyjnej
dotacji z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” - PONE dla Gliwic, lub
wojewódzkiego - Program Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach. 
       Jeśli zlikwidujecie Państwo stary piec na paliwo stałe (węgiel lub
drewno) i zamienicie go na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe
lub węglowe oparte na piecu retortowym klasy 5, to możecie otrzymać
dotację do 80% kosztów kwalifikowanych, tj. do wartości 8.000 zł.
       Jeśli  natomiast  zmienicie  Państwo  starą  instalację  grzewczą  na
nowoczesną  i  ekologiczną  pompę  ciepła,  to  dotacja  może  sięgnąć
nawet 24.000 zł, a dodatkowo można otrzymać 100% finansowania na
termomodernizację budynku do wartości:
       17.617 zł na docieplenie ścian,
       10.570 zł na docieplenie stropodachów lub dachów,
       14.094 zł na wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
Łącznie przy instalacji pompy ciepła można otrzymać nawet 66.281 zł.
       Kwoty dotacji są bardzo atrakcyjne, a liczba osób mogących z niej
skorzystać jest ograniczona. Nie ma pewności, czy za 2-3 lata, gdy sta-
niecie Państwo przed koniecznością wymiany pieca, dotacja w takiej
wysokości będzie dostępna, a wręcz można się spodziewać, że ceny
usług w tym zakresie wzrosną ze względu na dużo większy popyt, jaki
wówczas się na te usługi ukształtuje!
       Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli jesz-
cze inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła oraz nie pozys-
kali  wcześniej  dotacji  z  budżetu miasta do kosztów zmiany systemu
grzewczego. 
Nowa instalacja grzewcza to większy komfort życia – koniec z codzien-
nymi wizytami w kotłowni i ładowaniem węgla. To również czyste po-
wietrze i mniej problemów ze zdrowiem. Dobrze dobrana i zaprojekto-
wana instalacja grzewcza będzie również tańsza w eksploatacji.
Jeśli mają Państwo dom ocieplony, dobrym i wygodnym rozwiązaniem
może być instalacja gazowa. Jeśli Państwa dom nie jest ocieplony to
warto się zastanowić czy istnieją techniczne możliwości instalacji pom-
py ciepła. Dofinansowanie na ten cel jest bardzo wysokie, a dodatkowo
można uzyskać pełne pokrycie kosztów ocieplenia dachu, ścian i wy-
miany okien. 
Więcej na temat dotacji dowiecie się Państwo ze strony internetowej

Dzielnicy, lub bezpośrednio w Wydziale Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pok. 332, tel. 32 239-12-78.

      

                  Opracował: Stanisław Franiel 

cd...            Co z tym smogiem?

       Dobre narzędzia do przeprowadzania doświadczeń
wraz  z  materiałami  pomagającymi  w  przygotowaniu

angażujących zajęć to w dzisiejszych czasach już konieczność.
       Współczesnym  uczniom  wiedza  nie  może być  przekazywana  już
tylko wyłącznie w formie wykładu czy nawet filmu. Dlatego też z po-
czątkiem listopada nasi nauczyciele z biologii, geografii, fizyki i chemii
otrzymali  mnóstwo  paczek.  W  nich  znajdowały  się  nowe  pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przed-
miotów  przyrodniczych.  Wyposażenie  naszych  pracowni  w  kolejne
nowoczesne pomoce to szansa na aktywizujące zajęcia. Zakup m. in.
nowych  mikroskopów,  zestawów  do  różnorodnych  doświadczeń
fizycznych i chemicznych był możliwy dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu  w  ramach  programu  z  MEN,  o  które  dyrektor  wnioskował
wiosną  tego  roku.  Teraz  jeszcze  potrzeba  paru  szaf  na  bezpieczne
przechowywanie wszystkiego.

       Minęły  dopiero  trzy  miesiące  roku  szkolnego,  a  nasi  uczniowie
mają już na swoim koncie mnóstwo „dobrych uczynków”. 
Poprzez udział w różnych akcjach próbują docierać tam, gdzie inni nie
mają odwagi lub nie chcą.
       Zaczęło  się  od  akcji  charytatywnej  kierowanej  do  Polaków  na
Wileńszczyźnie.  Zbieraliśmy  także  artykuły  spożywcze  i  szkolne  dla
dzieci ze Lwowa, Stanisławowa i Grodna.
       11 października uczestniczyliśmy w kampanii „Pola Nadziei”. Akcja
poległa na sadzeniu żonkili,  które kwitnąc wiosną przypomną, że są
obok nas ludzie potrzebujący wsparcia i opieki. Uwrażliwia ona dzieci
i młodzież na potrzeby chorych, oraz pomaga pozyskiwać fundusze na
opiekę dla nich i rozbudowę hospicjum.
       „Daj misiaka dla dzieciaka” to propozycja nauczycieli naszej szkoły.
Zamiast kwiatów, czekoladek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocz-
nie  nazywanym  dniem  nauczyciela,  poprosiliśmy  o  przynoszenie
nowych  miękkich  poduszek,  kocyków,  puszystych  skarpetek  oraz
pluszaków, które docelowo zostały przekazane do Instytutu Onkologii.
W ten sposób chcieliśmy pomóc dzieciom, które rzadko się uśmiecha-
ją, bo ciężka choroba, ból i strach to codzienni ich towarzysze.
       W ostatnim tygodniu października  kilka naszych klas  odwiedziło
nasz  żernicki  cmentarz.  Celem  wyjścia  było  posprzątanie,  umycie
zapomnianych, opuszczonych grobów i zapalenie na nich zniczy.
       Tradycyjnie 1 listopada kilkanaścioro uczniów kwestowało na gliwi-
ckich  cmentarzach.  Zebrane  w  ten  sposób  środki  przeznaczono  na
dalszą rozbudowę Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Pomoc rodzinie, która chciała zmienić  swoją sytuację, swoje ubogie
życie  to  udział  w  akcji  Szlachetna  Paczka.  Kolejny  raz  zebraliśmy
mnóstwo potrzebnych produktów i przedmiotów. 
       Te  wszystkie  przedsięwzięcia  to  jeszcze  nie  wszystko,  za  chwilę
czekają nas kolejne ! 

Teksty: Mariola Bucher 

Nowe mikroskopy i nie tylko …

Z życia naszej Szkoły

Nie jesteśmy obojętni


