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       Ważne telefony:

                W numerze:
Z okazji zbliżających się Świąt, zechcą Państwo przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Zdrowych, pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości, pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju,radosnego, wiosennego nastroju,

ale przede wszystkim wesołego, radosnegoale przede wszystkim wesołego, radosnego
Alleluja Alleluja 

- cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego!- cieszmy się ze Zmartwychwstania Pańskiego!
A nadto, smacznego jajka i mokrego dyngusaA nadto, smacznego jajka i mokrego dyngusa

składa składa 
    Zarząd Osiedla Żerniki     Zarząd Osiedla Żerniki 

           wraz z Radą Osiedla   wraz z Radą Osiedla

Zespół Antysmogowy działający przy Radzie Osiedla
Żerniki zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości

uzyskania dofinansowania na wymianę starych
pieców i kotłów węglowych. 

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku, o godzinie 17:00
w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Elsnera 

(na terenie przyparafialnym).

         Nieubłaganie zbliża się termin, po którym stare i nieekologiczne paleniska węglowe nie
będą mogły być dłużej stosowane.  Po 1 stycznia 2022 roku wszystkie piece i kotły, których
wiek przekracza 10 lat, będą musiały zostać wygaszone. Warto zdać sobie sprawę z tego, że
dotyczy  to  praktycznie  każdego  paleniska,  które  w  chwili  obecnej  ma  6  lub  więcej  lat.
Za nieprzestrzeganie  przepisów  grozić  będą  surowe  kary.  Dlatego  warto  już  teraz  zadbać
o modernizację swojej instalacji grzewczej tym bardziej, że można uzyskać na ten cel bardzo
atrakcyjne dofinansowanie w ramach  Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).  Liczba
dofinansowań jest ograniczona, zgłoszenia rozpatrywane są według daty złożenia wniosku.
         Jeśli wymienicie Państwo swój stary kocioł lub piec węglowy na nowoczesny kocioł klasy 5
na węgiel lub kocioł gazowy, to mogą Państwo otrzymać na ten cel dofinansowanie w postaci
80% wartości inwestycji, do wysokości  8000 zł. Dofinansowanie dotyczy zakupu i instalacji
kotła, jak również niezbędnego oprzyrządowania znajdującego się w kotłowni.
         Modernizacja instalacji grzewczej to nie tylko obowiązek wynikający z zapisów uchwały
antysmogowej,  ale również sposób na podniesienie komfortu życia.  Nowoczesna instalacja
oznacza brak konieczności codziennych wizyt w kotłowni i  rozpalania paleniska.  Nie trzeba
również  dbać  o  codzienne  dokładanie  opału.  Kocioł  automatyczny  wymaga  jedynie
okresowego  serwisowania  i  dużo rzadszych wizyt  w kotłowni.  Kotły  retortowe są  również
bardziej  ekonomiczne,  osiągają  wyższą  sprawność  i  w  rezultacie  spalają  mniej  opału
przyczyniając się do oszczędności.
         Rozwiązaniem  jeszcze  bardziej  wygodnym  i  ekologicznym  jest  kocioł  gazowy.  Jest  on
całkowicie  bezobsługowy  i  wymaga  jedynie  okresowego  serwisowania.  Koszt  ogrzewania
domu  wysokosprawnym  kotłem  gazowym  może  być  porównywalny  do  kosztu  opalania
węglem pod warunkiem, że dom został uprzednio ocieplony.

Ciąg dalszy na stronie 4.

Życzenia na Wielkanoc

Program Ograniczania Niskiej Emisji - spotkanie
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na podstawie opracowania Pani na podstawie opracowania Pani Barbary Recław:Barbary Recław:

 „DZIEJE ŻERNIK NA TLE HISTORII GLIWIC”. „DZIEJE ŻERNIK NA TLE HISTORII GLIWIC”.

       Na początku XX wieku, w Żernikach działały liczne polskie organizacje.
W 1914 r.  rozpoczęło działalność Towarzystwo Śpiewacze „Jutrzenka” -
liczyło 32 osoby. Działało pod kierunkiem Franciszka Michalika, z dyrygen-
turą W. Janysa (także J. Wypiór, H. Tondera) - wznowiło działalność po woj-
nie (1925 prezes J. Leszczyna) i zyskało renomę najlepszego chóru w Gliwi-
cach, obok tego z Wójtowej Wsi. Wkrótce po wybuchu I wojny, ludność za-
częła odczuwać jej ciężary. Coraz więcej mężczyzn powoływano do armii,
zostawali ranni, ginęli – ku czci poległych w I wojnie światowej, zaraz
po niej stanął pomnik, stojący do dzisiaj, przy ulicy Kurpiowskiej. 

Od 1917r. mają miejsce pierwsze de-
monstracje antywojenne i strajki. Gło-
dni  ludzie  wyszli  na  ulicę  demolując
sklepy i dzieląc żywność. Potem odbyły
się  procesy,  zasądzono  surowe  kary.
Władze zrzuciły  winę na komunistów
i Polaków  z  zagranicy.  Zaskoczeniem
dla władz w 1918 r., podczas wyborów
uzupełniających do Reichstagu było, że
wygrał  działacz  polski  Wojciech  Kor-
fanty.  W Żernikach oddano na niego
130 głosów, a na kandydata niemiec-
kiego 46. Do rady gminnej z Żernik we-
szło 7 Polaków na 9 mandatów (1919) -
potem już mniej (represje). Wobec de-
cyzji  mocarstw  o plebiscycie  na  Gór-
nym  Śląsku,  w  Gliwicach  nasiliła  się

działalność  zarówno  polskich  jak  i  niemieckich  organizacji  narodowo-
ściowych i paramilitarnych. Przybyły oddziały alianckie, a ich dowódz-
two  znalazło  się  w  Gliwicach.  Wtedy  w  Żernikach  (1920)  powstała
drużyna ZHP im. ks. Mackiewicza (30 osób) powołana przez p. Skorupę
(zbiórki 2 razy w tyg. w mieszkaniu Drewnioka). W tym samym roku zawią-
zało się też Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (ćwiczenia, odczyty, wystę-
py) z liczbą 97 druhów (prezes Ignacy Wilk, naczelnik Bonifacy Mitas).
Członkowie tych organizacji zaangażowali się w plebiscycie i brali udział
w potyczkach podczas powstań (II i III objęło powiat gliwicki) i blokadzie
miasta (ze względu na obecność wojsk alianckich). Stanisław Mastalerz,
dowódca wojsk powstańczych w powiecie gliwickim wspomina, że w sier-
pniu 1920 roku byli w pogotowiu. W Żernikach mieli jeden z punktów.
Posterunki powstańcze rozlokowano wokół miasta. W Żernikach doszło do
walki, bo tu Niemcy zorganizowali napad. Zginął młody, odważny Józef
Mrozek. Jego grób znajduje się na cmentarzu (odznaczony pośmiertnie
krzyżem Virtuti Militari). Aniela Kolec po mężu Kapołkowa była w czasie
powstań łączniczką. Plebiscyt w Gliwicach wygrali Niemcy (78,7%) a w po-
wiecie Polacy (86,3%). W Żernikach oddano 387 głosów za Niemcami oraz
760 za Polską. Ostatecznie Gliwice pozostały w granicach Niemiec i stały
się głównym miastem niemieckiej części Górnego Śląska. Przeniosło się tu
wiele dyrekcji i koncernów. Przybyło wielu przesiedleńców z terenów, któ-
re Niemcy utracili (Katowice, Chorzów). Granica z Polską przebiegała nie-
daleko za Szałszą. Po wojnie mniejszość polska, mimo utrudnień miała
zagwarantowaną działalność kulturalno-oświatową. W Żernikach działały:
ZHP, Tow. „Jutrzenka”, oddział Związku Polaków w Niemczech (w muzeum
zachował się ich sztandar). W Żernikach i Szałszy powstały też szkoły
mniejszościowe. Dla Żernik okres międzywojenny to czas dużych zmian
i rozwoju. W 1927 zostały włączone jako dzielnica do miasta. Budowano
nowe domy, nastąpiła elektryfikacja, wyasfaltowano drogę na Tarnowskie
Góry, a autobusy jeździły co półgodziny (najpierw do restauracji  Ebela,
a potem  bliżej  Szałszy  do  restauracji  Millika).  Najważniejsze  jednak  to
budowa kościoła oraz nowego osiedla. W związku ze wzrostem liczby mie-
szkańców (z 3000 do 3600), rozbudowano też szkołę (1936). 
Przedszkole powstało w 1935 roku.  

Tekst uzupełnił: Stanisław Franiel
Foto: z albumu Pani Iwony Halat

oryginał dostępny w zakładce Wirtualne Muzeum na: www.zerniki.gliwice.pl

Dzieje Żernik

       Przed nami już szósta edycja Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Tak, jak
w latach ubiegłych wybrane przez mie-

szkańców zadania będą realizowane w roku przyszłym. W tym roku
możemy  zawalczyć  o  co  najmniej  187.246  złotych.  Jeśli  będziemy
aktywni  i  uzyskamy  odpowiednią  liczbę  oddanych  głosów  możemy
zyskać jeszcze więcej. W ubiegłym roku, początkowa pula przeznaczo-
na dla Żernik, wynosiła 138.925 złotych, lecz dzięki naszemu zaangażo-
waniu  w  sumie  na  zadania  w  Żernikach  zostały  oddane  624 głosy,
a pula na zadania w Żernikach  wzrosła do 150.000 złotych! Jako Żerniki
zajęliśmy  4. miejsce w Gliwicach pod względem procentowego prze-
kroczenia liczby oddanych głosów w stosunku do liczby głosów wyma-
ganych - współczynnik ten wyniósł 547,37%.
       W tym roku  warunkiem koniecznym  do uzyskania  finansowania
podanego powyżej, jest uzyskanie poparcia minimalnego dla zgłoszo-
nych zadań powyżej 116 głosów, lecz próg dla aktywnych wynosi 232
głosy.  Zmobilizujmy się i  uzyskajmy jeszcze lepszy wynik  niż w roku
ubiegłym, to zyskamy jeszcze więcej.

Zapraszamy do głosowania w dniach od 4 czerwca do 25 czerwca.
       Jako Rada Osiedla chcemy kontynuować starania o stworzenie na
terenie  Żernik  miejsc  do  czynnego  wypoczynku,  zarówno  dla  osób
młodych jaki i  starszych. W tym roku zostanie zmodernizowany  plac
zabaw dla dzieci w naszym przedszkolu, będzie on dostępny dla wszy-
stkich  dzieci po godzinie 16:00, gdy przedszkole kończy swoją pracę.
Drugą  inwestycją  z  zeszłorocznego  Budżetu  Obywatelskiego  będzie
siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warmińskiej. W tym roku zgło-
siliśmy zadanie zatytułowane: Strefa aktywnej rekreacji - element Żer-
nickiej  Trasy Rekreacyjno-Sportowej.  Głównym elementem tej  strefy
będzie Tor dla rolkarzy - dobrze oświetlony małymi latarniami, będzie
miejscem,  gdzie  na  świeżym  powietrzu  mogą  spędzić  czas  rodzice
z dziećmi. Będzie on przeznaczony także dla dorosłych, obecnie rolkarze
mogą  jeździć  jedynie  ulicami  Żernik  lub  innych  Osiedli,  co  stwarza
wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych, gdyż odbywa się w miejscach,
gdzie istnieje normalny ruch drogowy z samochodami i innymi poja-
zdami  mechanicznymi.  Górka  saneczkowa  -  dla  wszystkich,  którzy
zimą  chcą  się  trochę  poruszać  i  pozjeżdżać  na  sankach  osobiście,
z dziećmi lub wnukami.  Strefa wypoczynku -  dla zmęczonych, czyta-
jących, plotkujących lub korzystających ze smartfonu, składa się z ła-
wek, nasadzonej, przyjemnie ocieniającej zieleni oraz latarni.  Dla le-
pszego  skomunikowania  Osiedli  miejskich,  proponujemy  utworzenie
Stacji Gliwickich Rowerów Miejskich.

Tekst: Stanisław Franiel

• W dniu 2 marca br. ok. godz.  16:30, nad
domami  ul.  Na  Łuku,  latał  dron  Straży
Miejskiej,  sprawdzał  jakość  powietrza,
a właściwie  mierzył  poziom  pyłów  w dy-
mie z kominów w okolicznych domach.

• We wrześniu ubiegłego roku, Rada Osiedla
zwróciła się do ZDM z prośbą o dokonanie remontu nawierzchni
ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Omańkowskiej do wiaduktu
nad DK88. Ku mojemu zdziwieniu prace rozpoczęły się w okolicy
6-7 marca br. - załatano większość dziur. Miejmy nadzieję, że prace
wykonywane przy temperaturze otoczenia  bliskiej  0oC pozwoliły
na dobre związanie się z podłożem, nakładanej warstwy uzupeł-
niającej ubytki.

• Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęto prace zmierzające do
usunięcia dwóch potężnych drzew z posesji usytuowanej przy ulicy
Elsnera 49.  W tej sprawie, w ubiegłym roku, zwracaliśmy się do
Miejskiego  Zarządu  Usług  Komunalnych  oraz  Straży  Miejskiej
w Gliwicach  z  prośbą  o usunięcie  potencjalnego  zagrożenia  dla
przechodniów i pojazdów w czasie burz lub nawałnic, ze strony tychże
drzew.

           Tekst: Stanisław Franiel

Budżet Obywatelski

Co nowego w Żernikach?
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         Od wejścia w życie nowej ustawy o OZE w czerwcu ubiegłego
roku, wystarczy po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego zgłosić
ten fakt do dostawcy prądu, a dostawca (Tauron) zobowiązany jest
do zainstalowania odpowiedniego licznika dwudrożnego i pobierania
od nas całego nadmiaru energii elektrycznej, z której następnie 80%
oddaje nam zupełnie za darmo. Zatem zainstalowanie odpowied-
niego systemu baterii  słonecznych spowoduje, że będziemy płacić
jedynie  drobne  opłaty  stałe,  a  nie  będziemy  w  ogóle  ponosić
kosztów energii elektrycznej ani jej przesyłu. Ta zmiana przepisów
spowodowała gwałtowny wzrost zainteresowania systemami foto-
woltaicznymi.
         W chwili obecnej główną przeszkodą do szerokiej popularności
tych  systemów  jest  ciągle  dość  wysoki  koszt  instalacji.  Najlepiej
obrazuje go czas, po którym zwróci  się koszt instalacji.  Zależy on
od wielu czynników takich jak usytuowanie dachu naszego domu,
jakość użytych materiałów itp. Z grubsza można przyjąć, że insta-
lacja fotowoltaiczna zwraca się w okresie od ośmiu do kilkunastu
lat. Dla młodych ludzi jest to zapewne okres do przyjęcia, ale dla
wielu osób jest on zbyt długi. Dlatego bardzo istotną sprawą jest próba
obniżenia tych kosztów tak, by instalacja zwróciła się w ciągu kilku lat.
         Stowarzyszenie „Żerniki”  stawia  sobie  za  cel  znalezienie  możli-
wości  obniżenia  kosztów instalacji  OZE,  które  mogą byś  stosowane
w indywidualnych  domach,  a  w  szczególności  fotowoltaiki  i pomp
ciepła.  Jednym  z  możliwych  źródeł  są  fundusze  unijne,  którymi
dysponuje  Urząd  Marszałkowski  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego.  Urząd  ten  ogłasza  regu-
larnie  konkursy  na  dofinansowanie  odnawialnych  źródeł  energii,
w tym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.  Obecnie otwarty
jest konkurs, w którym dofinansowanie wynosi co najmniej 70%.  
W tej  chwili  analizujemy możliwość wykorzystania tego konkursu
do dofinansowania  instalacji  OZE  w  domach  prywatnych.  Jeżeli
okaże  się  to  możliwe,  Stowarzyszenie  „Żerniki”  będzie  starało  się
o złożenie  zgłoszenia  w  tym  konkursie.   Ponieważ  zgłoszenia  do
konkursu  można  składać  tylko  do  maja,  osoby  zainteresowane
założeniem u siebie takich instalacji będą miały mało czasu na podjęcie
decyzji.  Żeby im to  ułatwić,  zorganizujemy spotkanie  ze  wszystkimi
zainteresowanymi, na którym podamy szczegóły dotyczące aspektów
technicznych  instalacji,  warunków  uczestnictwa  w  programie,
wysokości dofinansowania itp. O terminie i miejscu spotkania zawiado-
mimy naszych mieszkańców, gdy wszystkie te szczegóły będą już znane.
         Kto może być zainteresowany budową instalacji fotowoltaicznej?
Właściwie każdy, kto posiada własny dach lub grunt i chce radykalnie
zmniejszyć opłaty za energię elektryczną. Dla tych,  którzy posiadają
w swoich domach instalację centralnego ogrzewania i  chcą również
zaoszczędzić  na  kosztach  ogrzewania  domu  i  ciepłej  wody,  można
polecić zamianę obecnego pieca centralnego ogrzewania na pompę
ciepła,  zasilaną  przez  prąd  z  baterii  słonecznych.  Oczywiście  koszt
instalacji z pompą ciepłą jest znacznie wyższy niż bez pompy, ale za to
w przyszłości nie będzie trzeba płacić ani za prąd, ani węgiel czy gaz.
Głównym  argumentem  za  pompą  ciepła  jest  to,  że  pompa  jako
odnawialne źródło  energii  może być dofinansowana na podobnych
zasadach, co baterie słoneczne. Są tu zresztą również inne możliwości.
Można sobie założyć np. elektryczne ogrzewanie podłogowe, grzejniki
konwekcyjne, klimatyzację i tak dobraną moc baterii słonecznych, żeby
energia ze słońca pokryła zarówno obecne zużycie energii elektrycznej
jak i dodatkowy prąd dla ogrzewania elektrycznego.
         Spodziewamy się, że obecny konkurs Urzędu Marszałkowskiego
na  dofinansowanie  OZE  nie  jest  ostatnim,  zatem  ci,  którzy  nie
zdecydują się w tej chwili na instalację fotowoltaiczną być może będą
mogli  uczynić  to  w  przyszłości.  Będziemy  także  poszukiwać  innych
możliwości obniżenia kosztów indywidualnych OZE.

Tekst: Tadeusz Grabowiecki
Wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”

Wielkanoc to czas otuchy
i nadziei. Czas odradzania
się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta

Wielkanocne przyniosły
radość oraz wzajemną
życzliwość. By stały się

źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,

napełni nas pokojem i wiarą,
niech da siłę

do pokonywania trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość...
Zarząd Stowarzyszenia

„Żerniki”

          Najpilniejszą sprawą na naszym Osiedlu i nie tylko u nas jestNajpilniejszą sprawą na naszym Osiedlu i nie tylko u nas jest
doprowadzenie do likwidacji, a przynajmniej znacznego ogranicze-
nia zanieczyszczenia powietrza (smogu), którego głównym źródłem
w osiedlach domków jednorodzinnych są stare piece i paliwo niskiej
jakości.  Wymiana starych pieców na nowe spalające  tylko  dobre
paliwo  i  ocieplanie  starych  budynków  może  być  dofinansowane
w bardzo dużej części przez Miasto Gliwice. Zachęcamy wszystkich,
którzy  mają  stare  piece  i  nieocieplone  domy  do  skorzystania
z miejskiego programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji).
Program  ten  nie  jest  jednak  adresowany  do  tych,  którzy  mają
stosunkowo nowe domy.  Co zatem dla  nich? Odpowiedzią  mogą
być tytułowe OZE.
         Odnawialne źródła energii (OZE), popularne od dawna w wielu
bardziej  rozwiniętych  krajach  na  całym świecie,  stają  się  modne
i u nas. Czyste, nie zatruwające atmosfery i nie niszczące zasobów
naturalnych,  tanie  w eksploatacji  nie  zdobyły  ciągle  popularności
w Polsce.  Powodem  były  istniejące  uregulowania  prawne  oraz
wysoka cena instalacji. 
         Spośród  wielu  odnawialnych  źródeł  energia  słoneczna  jest
najbardziej  dostępna  i  łatwa  do  wykorzystania  przez  osoby
indywidualne. Może ona służyć do wytwarzania ciepłej wody (tzw.
Solary  czyli  panele  słoneczne)  lub  prądu  (baterie  słoneczne  czyli
fotowoltaiczne).  Panele  słoneczne  pozwalają  na  zmniejszenie
kosztów ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody, wymagają
jednak sporo miejsca do ustawienia odpowiednio dużego zbiornika
ciepłej wody i konieczności poprowadzenia rur od paneli do zbior-
nika. Przez pewien czas panele takie były dofinansowane z różnych
źródeł i wiele firm proponowało nam takie instalacje.
         Baterie  słoneczne  wytwarzające  prąd  są  pozbawione  wad
paneli  i  pozwalają  na  prawie  całkowitą  redukcję  opłat  za  prąd.
Powodem, dla którego nie stały się one popularne już wcześniej był
brak  odpowiednich  przepisów.  Baterie  słoneczne  są  skuteczne
wówczas, gdy w okresie słonecznym produkują więcej energii, niż
zużywamy,  oddając  jej  nadmiar  do  sieci,  a  przy  braku  słońca
możemy odebrać z sieci przekazaną przez nas energię. W ub. roku
weszły w życie przepisy, które umożliwiają taką właśnie pracę tzw.
Net-metering. 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Żerniki”

Życzenia świąteczne

(Darmowy?) prąd ze słońca i inne OZE

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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44-105 Gliwice, ul. Warmińska 8
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Dyżury Rady Osiedla
odbywają się w dniu posiedzeń Rady Osiedla, 

tj. w drugi wtorek miesiąca, 
jeżeli jest to święto, wówczas w trzeci wtorek, 

w godz. 1800 - 1930 

w lokalu Rady Osiedla przy ul. Warmińskiej 8

Mariola Bucher
Alicja Henel-Uruska
Renata Koszorz
Stanisław Franiel

Skład: Stanisław Franiel

Wydawca: Zarząd Osiedla Żerniki

nakład: 1.150 egzemplarzy

Dzień Sąsiada
        Cd. ze strony 1.  

         Nowoczesne instalacje grzewcze to również
czyste powietrze nad Żernikami.  

Wspólnie zadbajmy o to, aby nasze dzieci i wnuki nie były narażone na
problemy  zdrowotne  związane  z  zanieczyszczeniami  powietrza.
Według niezależnych ekspertów nawet 45 tyś. osób w Polsce, każdego
roku,  umiera przedwcześnie na skutek zanieczyszczonego powietrza.
Tak wcale być nie musi – to czym oddychamy zależy głównie od tego
jak ogrzewamy nasze domy.

         Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spotkanie, na którym
będziemy mogli udzielić Państwu dodatkowych informacji.

Zespół Antysmogowy    
przy Radzie Osiedla Żerniki

Tekst : Marek Wyszyński

       Pod koniec lutego br. nastąpiła zmiana Lidera Klubu
Seniora w Żernikach, ze względu na rezygnację dotych-

czasowego Lidera, Pana Tadeusza Lubańskiego, tą funkcję przejęła Pani
Aleksandra Hauschild.  

   Tekst : Stanisław Franiel

Serdecznie witam, nie tylko Seniorów.

         Wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, a taniec to najprzyjemniejsza
gimnastyka, dlatego organizuję również zabawy. W listopadzie w Modrze-
wiowym Dworze zorganizowałam tzw. Andrzejki.  W związku z  tym, że
karnawał w tym roku był krótki, bawiliśmy się tylko na jednej zabawie
karnawałowej. Czy zabawy były udane? O to należy zapytać uczestników
tych  imprez.  Podczas  zabawy  były  również  konkursy  z  nagrodami.
W grudniu w Klubie Seniora odbyło się szkolenie z zakresu I-szej pomocy,
którego sponsorem był  Urząd Miejski  w Gliwicach,  za  który  tą  drogą,
w imieniu Seniorów, serdecznie dziękuję. Podczas wielogodzinnego szko-
lenia, by Seniorzy nie opadli z sił, zrobiłam kolację, na którą złożyliśmy się
z panem Damianem Orantek. W styczniu Koleżanki poprosiły mnie, aby
zrobić imprezę - „Babski Comber”. Połączyłam go z Dniem Babci i Dziadka.
Dzieci z SP13, specjalnie na tą okoliczność, przyszły ze stosownym progra-
mem. Po występach, dzieci wręczyły laurki oraz własnoręcznie zrobione
serduszka i dzwoneczki ceramiczne, czym bardzo rozczuliły Seniorów. Pani
Małgosia Orantek przyniosła całą torbę różnych nakryć głowy oraz mase-
czki  na twarze.  Bawiliśmy się  przy  płytach,  śmiechu było co niemiara.
Prawie każda Pani przyniosła jakiś poczęstunek - do przekąszenia było coś
na słodko i słono.  W lutym zaprosiliśmy Pana, który leczy ból dotykiem,
uciskając  pewne części  ciała.  W tym dniu była tylko  lekcja pokazowa.
Niektóre Panie już są chętne na „następny raz”. W marcu zorganizowany
będzie Dzień Kobiet z drobnym poślizgiem, gdyż spotykamy się w II i  IV
środę miesiąca, najbliższy termin przypada więc na 14.03.br.

Z serdecznym pozdrowieniem
dla Seniorów oraz wszystkich mieszkańców

Aleksandra Hauschild

    

        Piątkowe popołudnie - 27 kwietnia br. - będzie obfi-
towało w wiele atrakcji. O godzinie 16:00 rozpocznie się

podsumowanie 40-lecia SKKT-PTTK „Turystyczna 13” - jednego z najstar-
szych i najprężniej działających kół w Gliwicach.  
        W uroczystości wezmą udział
przedstawiciele  gliwickiego  od-
działu PTTK  oraz  założycielka
naszego  szkolnego  koła  –  pani
Zofia Komar.  
Obchody  jubileuszowe  zostaną
poprzedzone Dniami Turystyki w Szkole. W ramach tych dni w marcu,
kwietniu  i  maju  odbędzie  się  kilka  ciekawych  spotkań  z  turystyką.
Miłośnicy  podziemnych  wrażeń  będą  mogli  wziąć  udział  w wyciecze
prozdrowotnej do Kopalni Soli w Bochni. 

        Odbędzie  się  cykl  pasjonujących spotkań z  ekspertami  na temat
turystyki ekstremalnej – wspinaczki i nurkowania. Będzie również okazja
do poznania egzotycznej flory ogrodów „Kapias” w Goczałkowicach. 

        Po tej uroczystości rozpocznie się Otwarte Popołudnie w Trzynastce,
podczas którego królować będą nauki ścisłe. W pierwszej części ucznio-
wie  zaprezentują  się  artystycznie  i  w  sali  gimnastycznej  przedstawią
„Matematykę na wesoło” oraz „Matematycznego Kopciuszka po niemie-
cku”. Następnie w poszczególnych salach odbędą się różnorodne war-
sztaty:  chemiczne,  fizyczne,  z  mikroskopami,  geograficzne  oraz  przy-
rodnicze. W sali komputerowej najmłodsi będą mogli spróbować swoich
sił  i  zmierzyć  się  z  programowaniem.  Zuchy  i  harcerze  poprowadzą
zabawy muzyczno–integracyjne,  a  na  boisku  szkolnym rządzić  będzie
Zumba, zarówno dla dzieci  jak i  dorosłych. Jak co roku nie zabraknie
słodkiej kawiarenki. 

        Rodzice  przyszłorocznych  nowych  uczniów będą  mieli  możliwość
indywidualnie porozmawiać z nauczycielami i  dyrekcją, poznać ofertę
edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły. Tego popołudnia odbędzie się
również  spotkanie  rodziców  przyszłorocznych  pierwszoklasistów
z wychowawcami i dyrekcją.

        Szczegółowy program pojawi się na stronie internetowej szkoły oraz
portalu społecznościowym Facebook.

TAK WIĘC:

PRZYJDŹ ! ZOBACZ ! 
BAW SIĘ I UCZ RAZEM Z NAMI !

Przypominamy! 
zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 już trwają. 

Karty zapisu można pobrać z strony internetowej szkoły 
lub w sekretariacie.

  Tekst: Mariola Bucher

Z życia naszej Szkoły

Piątkowe popołudnie w Trzynastce...

Informacje o działalności

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

http://www.zerniki.gliwice.pl/
mailto:ro@zerniki.gliwice.pl

