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Piece, piece i co dalej?

Co nowego w Żernikach? 
 

Strona 4.
Z życia naszej Szkoły

Pomagamy, bo tak trzeba!

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

Co się przez rok działo?

Z okazji zbliżających się Świąt, najserdeczniejsze życzenia: 

Wesołych, pogodnych i radosnych Wesołych, pogodnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,
samych miłych chwil spędzonych wsamych miłych chwil spędzonych w  gronie Rodziny,gronie Rodziny,

zdrowia i pomyślności, zdrowia i pomyślności, 

wielu sukcesów i optymizmu wielu sukcesów i optymizmu 
ww  Nowym 2022 Roku.Nowym 2022 Roku.

Składa Zarząd Składa Zarząd i cała Rada Dzielnicy.i cała Rada Dzielnicy.

       Z okazji świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Radnych Rady Dzielnicy Żerniki życzę wspa-
niałych świąt, pełnych ciepła, przyjaźni, dobrych uczynków, zapachu wspaniałych wypieków,
odwiedzin rodziny i najbliższych. W tych dniach pamiętajmy o sąsiadach, naszych dalszych
i bliższych znajomych, dla których los nie okazał się tak życzliwy, którzy być może święta spę-
dzają sami, bez możliwości wyjścia z domu. Złóżmy im życzenia, podzielmy się opłatkiem,
sprawdźmy czy im czegoś nie brakuje. Składajmy sobie życzenia w szkole, w kościele, w skle-
pie, na ulicy, podzielmy się ciastem, smakołykami i opłatkiem. 
Powitajmy Nowy Rok z nadzieją i wiarą w lepsze jutro. W czasie Sylwestra, jako mieszkańcy
dzielnicy graniczącej z dwoma lasami, rozważnie używajmy sztucznych ogni, szczególnie tych
hukowych. Straszą one naszych braci mniejszych: w domach nasze koty i psy, a w lasach:
sarny, jelenie, zające, dziki i lisy. W tym okresie pamiętajmy również o nich. 

Wszystkiego dobrego.
Kajetan Gornig

       Zapewne spore grono osób nie może już patrzeć i słuchać informacji na
temat smogu i innych spraw z tym związanych! Ale tych, którzy do tej pory
nie zrobili u siebie w domu porządków ze starymi piecami tzw. kopciucha-
mi, czekają niemiłe niespodzianki, chociaż w zasadzie nie będzie to żadnym zaskoczeniem, gdyż  
piszemy o  tym  już  od  ponad  czterech  lat,  tj.  od  czasu,  gdy  weszła  w  życie  Uchwała  Nr
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwana potocznie uchwałą
antysmogową. 
       Niestety, wszyscy musimy mieć świadomość, że w wielu żernickich domach znajdują się jesz-
cze stare urządzenia grzewcze, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia, i wciąż
musimy przypominać o konieczności jak najszybszej wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.
       „Pamiętajmy, że zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową (patrz wyżej ↑) trzeba je zlikwido-
wać i wymienić na urządzenia ekologiczne:

• kotły grzewcze, wyprodukowane  przed 2007 rokiem, należy zlikwidować w terminie do
1 stycznia 2022 roku;

• kotły grzewcze, wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 rokiem, należy zlikwidować w ter-
minie do 1 stycznia 2024 roku;

• kotły grzewcze, wyprodukowane po 2012 roku i  włączone do eksploatacji  przed 1 wrze-
śnia 2017 rokiem należy zlikwidować w terminie do 1 stycznia 2026 roku.

• Jeśli kocioł grzewczy spełnia wymagania dla  klasy III lub IV normy kotłowej, jest czas na
wymianę do 1 stycznia 2028 roku.

• Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza na drewno muszą być usu-
nięte do 1 stycznia 2023 roku. 

Cd na stronie 2.

                W numerze:

       Ważne telefony:

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Drodzy Żerniczanie!

Co nowego w roku 2022 w dziedzinie ekologii?
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       Za tujami przy ulicy Elsnera stoi ceglana kapliczka, zakrywa ona
kolumnę umiejscowioną od strony ulicy Tarnogórskiej. Jest to kolumna
choleryczna, bowiem w tym miejscu w pierwszej połowie XVIII wieku
chowano umarłych w wyniku zarazy. W czasie wojny trzydziestoletniej
tyfus zbierał  swoje okrutne żniwo i to najprawdopodobniej na tyfus
umierali ówcześni żerniczanie.

       Wzniesiona  kolumna  ma  kształt
„latarni umarłych” stawianych w Euro-
pie od XII wieku, których funkcje nie są
dziś oczywiste. Być może służyły do in-
formowania przechodniów o zbliżaniu
się do miejsca świętego – pochowanych
zmarłych,  być  może  ostrzegały  przed
możliwością  zakażenia.  Pojawiają  się
również  głosy,  że  latarnie  umarłych
pełniły dodatkową funkcję drogowska-
zów dla podróżnych i wędrowców. Tlą-
cy się ogień był widoczny z daleka i po-
magał odnaleźć skrzyżowanie dróg,  bo
właśnie na skrzyżowaniach były loka-
lizowane latarnie umarłych.
       Legenda głosi, że z całej wsi przeży-
ły tylko siostry Michalik,  które zajmo-
wały się pochówkiem zmarłych, co cie-
kawe, w naszej okolicy mieszkają stare
rodziny  Michalików,  kto  wie  może  to
potomkowie legendarnych sióstr? 
– choć na pewno historia jest bardziej
skomplikowana.  
       Mam nadzieję, że kiedyś znajdą się
fundusze na odnowienie i wyekspono-

wanie tego ciekawego zabytku w naszej Dzielnicy.
Kajetan Gornig

Źródła: strażnicyczasu.pl, gliwiczanie.pl
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       Inne  warunki  dotyczące  istniejących  kominków  precyzuje  tzw.
uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego –
szczegóły na stronie: powietrze.slaskie.pl –> uchwała antysmogowa.

       Szczegółowe  informacje  o  tym,  jak  uzyskać  dofinansowanie do
zmiany ogrzewania z programów miejskich i rządowych, znajdują się
na stronie Gliwice.eu w zielonej zakładce Weź dotację i wymień piec. 
       Pomocą służą  również  pracownicy  Wydziału  Środowiska  Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, dostępni od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy urzędu pod numerami telefonów:

32 238-54-45, 32 239-13-32, 32 238-54-82.
Warto uzmysłowić sobie, że od każdego z nas zależy, czy powietrze,
którym oddychamy w mieście, będzie służyło zdrowiu i życiu, czy bę-
dzie przyczyną chorób, a nawet wcześniejszej umieralności. 
       Za Państwa pośrednictwem pragnę zatem zachęcić mieszkańców
poszczególnych dzielnic do jak najszybszej likwidacji nieekologicznych,
przestarzałych  źródeł  ciepła  z  wykorzystaniem  dostępnych  form
dotacji.
       Pamiętajmy,  że  przestrzegając  określonych  w  zapisach  śląskiej
uchwały antysmogowej terminów unikniemy zapowiadanych kar finan-
sowych,  zyskamy  na  komforcie  życia,  zachowamy  zdrowie,  a  przy
odpowiednim połączeniu dotacji z miasta i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  –  otrzymamy  niemalże
pełen zwrot kosztów poniesionych na wymianę ogrzewania.”

Przygotował: Stanisław Franiel  
z wykorzystaniem listu  

Prezydenta Miasta Gliwice  
Pana Adama Neumanna  

Z dziejów Żernik - „Latarnia umarłych”

       Jako Rada Dzielnicy podjęliśmy w tym roku wiele różnorodnych
działań, które zmierzały do rozwiązywania istotnych problemów naszej
Dzielnicy. M.in. opiniowaliśmy sprawy dotyczące Żernik, wspieraliśmy
inicjatywy zmierzające do poprawy życia mieszkańców, podejmowali-
śmy działania na rzecz utrzymania czystości na naszym terenie. 
Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych. 
       W styczniu zaopiniowaliśmy podane przez ZDM rozwiązania ronda
przy  ul.  Granicznej/Rogozińskiego,  zmiany  organizacji  ruchu  w ciągu
tych ulic oraz zmiany przebiegu linii autobusowych. W związku z naszą
negatywną opinią, ww. działania zostały wstrzymane. ZDM zrealizował
prace związane z budową chodników w tym miejscu i dwóch przejść
dla pieszych. Z pewnością ułatwiło to komunikację pieszych i poprawi-
ło  ich  bezpieczeństwo.  Jednakże,  jak  widzimy,  od  połowy  długości
chodników - wychodząc z ul. Rogozińskiego w ul. Graniczną - zostają one
wykorzystywane przez niektórych mieszkańców z nowych domów na
parking dla swoich samochodów.
       W lutym, do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych UM, skiero-
waliśmy prośbę o ustawienie dodatkowych koszy na odpadki, w szcze-
gólności na psie odchody. W lipcu otrzymaliśmy odpowiedź, że kosze
będą ustawione jesienią po podpisaniu nowej umowy z firmą zajmują-
cą się odbiorem nieczystości.
       Po naszej prośbie skierowanej do ZDM, wiosną zostały przycięte
korony drzew ozdobnych przy ulicy Warmińskiej.
       W maju otrzymaliśmy z Centrum Ratownictwa Gliwice prośbę o po-
danie propozycji  ulokowania  dodatkowych kamer monitoringu miej-
skiego w Żernikach. Podaliśmy kilka lokalizacji, niestety nie znamy ter-
minów realizacji tego przedsięwzięcia. Ostatnio - na prośbę Wydziału
Usług Komunalnych UM - przedstawiliśmy propozycje doświetlenia kilku
przejść dla pieszych na naszym terenie.
       Od dłuższego czasu toczy się sprawa pomiarów hałasu płynącego
od Autostrady A1 – wg informacji otrzymanych z Wydziału Środowiska
UM i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pomiary zno-
wu zostały 3. raz przesunięte i teraz mają być wykonane do 30 kwiet-
nia 2022 roku (rok temu odpowiedź brzmiała: do końca 2020 r.). 
Jeśli chodzi o zminimalizowanie hałasu płynącego z DK88 - mają zostać
nasadzone drzewa wzdłuż tej arterii.
       Do planów inwestycji i remontów na kolejne lata została przyjęta na-
sza  propozycja  wybudowania  miejsc  parkingowych  wzdłuż  ogródków
działkowych przy ulicy Żernickiej naprzeciwko Kościoła i Rolkowiska.
       Podjęliśmy temat niebezpiecznego przechodzenia pieszych na skrzy-
żowaniu ulic Olszewskiego/Graniczna (brak chodnika i przejścia od stro-
ny  ulicy  Olszewskiego).  Z  ZDM  otrzymaliśmy  informację,  że  zostaną
podjęte  działania  zmierzające  do  wykupu  części  prywatnej  działki
i zbudowaniu chodnika z przejściem. Czekamy na realizację.
       Jak już wcześniej informowaliśmy poprzez portal społecznościowy
i stronę internetową planowane jest uruchomienie dodatkowych linii
autobusowych ZTMetropolitalnego oraz nowej linii z Żernik do Łabęd.
       Na początku roku zwracaliśmy się również do UM o przygotowanie
dla mieszkańców ulotek dotyczących wymiany starych pieców.
       Nie  pozostawiamy sprawy ulicy  Omańkowskiej  i  ustawienia  tam
lamp ulicznych.  Pierwszy raz wnioskowaliśmy o budowę oświetlenia
ulicznego w kwietniu 2015 roku. Z Wydziału Przedsięwzięć Gospodar-
czych i Usług Komunalnych otrzymaliśmy wtedy odpowiedź, że wyma-
ga to przygotowania projektu,  uzyskania prawomocnego pozwolenia
na  budowę  oraz  wyłonienia  wykonawcy  robót,  że  zadanie  zostanie
umieszczone na liście inwestycji do realizacji w latach następnych. 
Po czterech latach wystosowaliśmy kolejne pismo w ww. sprawie. 
Odpowiedź była identyczna jak wcześniej. Minęły kolejne lata….   
Kilka tygodni temu wystosowaliśmy kolejne pismo w tej sprawie. 
Drodzy  Mieszkańcy  pamiętajcie,  że  jeśli  dostrzeżecie  jakieś  sprawy,
którymi należy się zająć to możecie je zgłaszać osobiście w każdy drugi
wtorek miesiąca o godz. 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. War-
mińskiej, poprzez pocztę elektroniczną:  rd@zerniki.gliwice.pl  lub Mes-
senger Rady Dzielnicy.

Przygotowała: Mariola Bucher  

Czy Rada Dzielnicy coś robi?

Co nowego w roku 2022 w dziedzinie ekologii?

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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       Poniższy tekst będzie niejako kontynuacją tego ze strony pierw-
szej; jak sami możemy zauważyć sporo się już w Żernikach zmieniło,
jednak wieczorem, gdy wychodzimy na zewnątrz dalej możemy wy-
czuć w powietrzu zapach palonego węgla, drewna z podkładów ko-
lejowych i czegoś, co śmierdzi smołą. A z drugiej strony na dachach
domów  widzimy  sporo  zainstalowanych  paneli  fotowoltaicznych,
nowych żółtych liczników gazu, a to znaczy, że zostały zainstalowane
nowe piece gazowe do ogrzewania żernickich domów. 
Okazało się, że od początku istnienia miejskich programów dofinan-
sowania do wymiany starych „kopciuchów” na nowe ekologiczne pie-
ce, z dopłat skorzystało już 150 gospodarstw z terenu naszej Dzielnicy.
     

      

       Ale wróćmy do miejskiego i wojewódzkiego programu „czyste
powietrze”. Mieszkańcy, przed którymi jeszcze wisi widmo wymia-
ny pieca, powinni wiedzieć, że w programie miejskim: 
 ● o dofinansowanie może się ubiegać Inwestor, na którego wysta-
wione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszka-
niowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.
 ● NA CO? 
Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne –
gazowe, elektryczne, olejowe oraz – tylko w przypadku zakończenia
inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej
odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.
 ● ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
● do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe;
● do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, speł-
niającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
● do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne,
olejowe wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat
przed datą złożenia wniosku);
● do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe,
spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5,
w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą
złożenia wniosku).
 ● KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca na-
stępnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na pali-
wo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji  zakończonych w 2020 r.,
w przypadku których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).
       

w przypadku dotacji z WFOŚiGW – program „CZYSTE POWIETRZE”
                   

 ● KTO MOŻE SIĘ STARAĆ?
● Osoba fizyczna , która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lo-
kalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym do-
chodzie do 100 tys. zł.
 ● NA CO? 
● Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym:
demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na
nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; za-
kup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie;
zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
 ● ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
● do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
● do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu do-
datkowego warunku:  miesięczny dochód na jednego członka gospo-
darstwa domowego do 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do
2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)
 ● KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
● Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie reali-
zacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu
maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

Program dotacji  
z budżetu miasta

Program 
czyste powietrze

Zasięg Miasto Gliwice Cały Kraj

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający 
na wysokość dotacji

Nie Tak

Obejmuje również budynki 
wielorodzinne

Tak Nie

Dotacja do pomp ciepła, kotłów
biomasowych i gazowych

Tak Tak

Możliwy wzrost dotacji przy wyka-
zaniu kosztów termomodernizacji

+ 6 tys. zł  + 10 tys. zł

Nabór ciągły i refundacja Tak Tak

Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do
zmiany systemu grzewczego

Od max. 6 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

Przygotował: Stanisław Franiel 
na podstawie: Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice 
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       Na wiosnę oddano do użytkowania zmoderni-
zowaną siłownię zbudowaną w ramach Budżetu
Obywatelskiego z roku 2016, mieszczącą się przy ul. Domeyki.
Przybyły trzy dodatkowe podwójne urządzenia: prasa nożna + drabinki,
rower + jeździec oraz wioślarz + narciarz. 
       W październiku została otwarta siłownia o charakterze sprawnościo-
wym  dla  młodzieży  powyżej  14
roku  życia,  z  elementami  siłowni
zewnętrznej  typu  "Kalistenika".
Jest  ona  elementem  Strefy  ak-
tywnej  rekreacji,  która  zlokalizo-
wana jest pomiędzy terenem ko-
ścielnym a boiskiem do piłki noż-
nej  przy ul.  Żernickiej.  Obydwie
inwestycje były rezultatem zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
       Natomiast  w  tegorocznej  edycji  GBO przegłosowana  została
propozycja budowy placu zabaw przy ul. Chałubińskiego/Domeyki.
Będzie to montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych
oraz budowa ciągu pieszego – rezultaty zobaczymy za rok.

    

      

       W tym roku zostało zmodernizowane oświetlenie na kilku uli-
cach naszej Dzielnicy – wymieniono stare, zużyte oprawy z lampami
sodowymi na nowoczesne lampy typu LED! Nie dość, że nowe lam-
py świecą jaśniej to jeszcze zużywają znacznie mniej energii elek-
trycznej  niż  lampy starej generacji  – zatem czekamy na wymianę
oświetlenia na innych ulicach!
       W rejonie połączenia ul. Granicznej z ul.  Rogozińskiego został
wykonany nowy chodnik oraz przejście dla pieszych przez ul. Rogo-
zińskiego, nareszcie będzie można bezpieczniej przejść na drugą stro-
nę tej ulicy.
       Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa połączenia drogowego
pomiędzy ul. Chałubińskiego a ul. Tarnogórską. Łącznie z budową tej
ulicy rozpoczęto modernizację przyległego odcinka ul. Tarnogórskiej –
powstają nowe chodniki i postulowane przez Mieszkańców przejście
dla pieszych przez ul. Tarnogórską! 
Podobne prace trwają przy wylocie ul. Tony Halika w ul. Tarnogórską.
       Jeszcze tej jesieni mają zostać odmalowane przejścia dla pieszych
w Żernikach – na dzisiaj (tj. 18 listopada) prawie wszystkie przejścia
już są odmalowane!

                  Tekst: Stanisław Franiel 

Co nowego w Żernikach?

Piece, piece i co dalej?

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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Dzień Sąsiada 

 
 
     Witam serdecznie wszystkich Seniorów, naszych Klu-

bowiczów, oraz Seniorów, którzy nie należą do naszego Klubu Seniora.
       W tym roku z powodu Covid-19 wznowiliśmy spotkania dopiero
w maju. Dzięki uprzejmości Lidera KS Dzielnicy Politechnika Śląska, kil-
ka osób pojechało w czerwcu na wycieczkę do Mosznej, gdzie zwiedzi-
liśmy piękny zamek i park. Również w czerwcu odbyła się wycieczka
jednodniowa do Brzegu, gdzie zwiedzaliśmy zabytkowy Ratusz Miejski,
do którego zaprosił nas Burmistrz Brzegu i opowiedział historię Ratu-
sza oraz miasta. Później przekazał nas w ręce przewodnika, który opro-
wadził nas po mieście i muzeum.
       W październiku byliśmy na 5. dniowej wycieczce w Szczyrku, razem
z innymi Klubowiczami z Sośnicy, Trynku i Starych Gliwic w hotelu „Gó-
ral” ze SPA. Pogoda nam dopisała, więc parasol nie był potrzebny. Przy-
znam,  ze  panie,  a  była ich większość  potrafiły  się  wspaniale  bawić.
W hotelu w piwnicach była „Disco Jama”, gdzie sobie potańczyłyśmy.
Hotel zorganizował nam też spotkanie z góralem, który opowiadał ka-
wały i grał na skrzypcach. Podczas tego występu spontanicznie dołą-
czyły do górala trzy nauczycielki z Ujsoł i śpiewały z nim pieśni góral-
skie. Nauczycielki te były gościnnie w hotelu z okazji Dnia Nauczyciela.
Po koncercie dostały gromkie brawa. Część koleżanek korzystała ze SPA
i jacuzzi, które zajmowało całe pierwsze piętro. W Szczyrku zwiedzili-
śmy Sanktuarium Matki  Boskiej  Szczyrkowskiej,  do której  trzeba się
było wspinać pod górkę spacerkiem około godziny. Nie wszystkim uda-
ło się tam dotrzeć. Część Koleżanek pojechała kolejką na Skrzyczne. Te
5 dni szybko przeleciało - w przyszłym roku znów zamierzamy tam wrócić.
       W związku z Dniem Seniora, który przypada na 14 listopada, z lek-
kim wyprzedzeniem, bo już w sobotę, 06.11.2021 o godz. 16-tej odby-
ła się Biesiada Senioralna, w której uczestniczyło około 30 członków
Klubu Seniora w Żernikach. Wszyscy uczestnicy miło spędzili biesiadny
czas.
       W grudniu na Klubowiczów będą czekały drobne upominki z okazji
Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.
       Życzę wszystkim Seniorom przede wszystkim zdrowia i pogody ducha.

                 

 Lider Klubu Seniora - Aleksandra Hauschild 

       Nauczyciele z naszej szkoły systematycznie organi-
zują zbiórki  na cele charytatywne. W poprzednich la-

tach  wsparli  gliwicką  onkologię  zbierając  pluszaki  dla  najmłodszych
podopiecznych, a później (za pośrednictwem rodziców) zbierając fun-
dusze na oddział dziecięcy oraz uczennicę SP13 - Zosię, która poważnie
zachorowała. W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, grono pe-
dagogiczne kolejny raz zachęciło rodziców do zrezygnowania z klaso-
wego poczęstunku czy zwyczajowego obdarowywania nauczycieli sym-
bolicznymi upominkami. W zamian prosili o przekazanie choć drobnej
kwoty na rzecz Stasia już tak bardzo doświadczonego przez życie: 

    

https://www.siepomaga.pl/stas-iluk. 
     

       Nasi nauczyciele nie tylko zachęcają do pomocy od święta. W Szko-
le Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek organizowanych jest wie-
le akcji charytatywnych, które pokazują, że bezinteresowna pomoc to
najlepsza nauka dla młodego człowieka. Zbliża się okres zimowy, dlate-
go szczególnie teraz zachęcają do wsparcia podopiecznych ze schroni-
ska dla zwierząt. Jest to okres bardziej wymagający niż inne pory roku.
Koce, kołdry, ręczniki to rzeczy, które w nadchodzącym okresie bardzo
przydadzą się bezdomnym psom i kotom przebywającym w miejskich
placówkach. Na przełomie października i listopada została przeprowa-
dzona zbiórka charytatywna dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej
Dom 11  w Katowicach. Podczas akcji zebraliśmy artykuły szkolne dla
dzieci, bidony, skarpety chłopięce/dziewczęce. Cały czas prowadzona
jest zbiórka plastikowych korków dla chorego Piotrusia. Pamiętamy, że
nawet najmniejszy gest płynący z serca jest drogocenny. Dobro powraca!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi”   

Tego chcemy nauczyć naszych uczniów. Mieszkańców Żernik zachęca-
my do śledzenia naszego portalu społecznościowego, czy też strony
internetowej, z których można dowiedzieć się o prowadzonych przez
nas akcjach, do których można dołożyć swoją cegiełkę.

Tekst: Katarzyna Sąkol  

Z życia naszej Szkoły Klub Seniora „Spójnia” Żerniki
Pomagamy, bo tak trzeba! Co się przez rok działo?

http://www.zerniki.gliwice.pl/
https://www.siepomaga.pl/stas-iluk

