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Telefon alarmowy - 112 
Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998
Policja – 997

II Komisariat Policji - 32 231 20 21
Dzielnicowy 

– sierż. szt. Wojciech Hańczyk
727 032 380

Straż Miejska - 986, 32 339 93 02
Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

 - 994
Całodobowe zgłoszenia awarii

oświetlenia ulicznego:
32 231 98 76 

e-mail: 
pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl

Poczta Żerniki
ul. Tarnogórska 231,  32 270 01 51

Parafia Św. Jana Chrzciciela
ul. Elsnera 21,  32 270 03 49

Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Elsnera 25,  32 270 03 50

Bezpłatne porady prawne
-   www.zerniki.gliwice.pl
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       Ważne telefony:

                W numerze:

         W tym roku, po raz drugi w historii, mamy możliwość oddania swojego głosu na inwe-
stycje, które zostaną w roku następnym zrealizowane dla naszego Osiedla, w ramach Budżetu
Obywatelskiego. W ubiegłym roku zmobilizowaliśmy się prawie znakomicie i na naszą propo-
zycję zebraliśmy 401 głosów. Już za parę tygodni rozpocznie się budowa siłowni zewnętrznej
przy ul. Domeyki i wiele wskazuje na to, że pod koniec lata będziemy mogli z niej korzystać. 
         Obecnie  musimy zadziałać  identycznie,  powinniśmy zebrać  jeszcze  więcej  głosów,  niż
w roku biegłym, gdyż od tego zależy, czy uzyskamy tzw. BONUS – tj. dodatkowe finansowanie
na nasze projekty.

Wszystko zależy od NAS, od naszej aktywności, 
musimy być aktywni i wziąć udział w głosowaniu! 

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gliwic, nie tylko osoby zameldowane w Żernikach, swój
głos może oddać także niepełnoletnia młodzież. Każdy mieszkaniec Gliwic, w ramach Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego, może oddać tylko jeden głos na dowolną inwestycję i tylko we
własnym imieniu. Do weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosów
będą potrzebne nasze dane osobowe. Głosowanie w tym roku zostało znacznie skrócone i od-
bywa się w dniach od 15. maja do 12. czerwca br., zgodnie z terminarzem podanym na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego, zatem zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w głoso-
waniu i poparcie naszych wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego! 

Głosować można na kilka sposobów:

• najprościej i najszybciej przez internet: www.gliwice.eu   
- dalej Zakładka Budżet Obywatelski i FORMULARZ ELEKTRONICZNY

• pobrać formularz ze strony: www.gliwice.eu – wydrukować, wypełnić i wysłać na adres:
Urząd Miejski Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice 

z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”
• tradycyjnie w punkcie konsultacyjnym: pobrać, wypełnić i oddać formularz – 

najbliższy punkt konsultacyjny to BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum).
• W Żernikach formularze do zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dostępne

są w naszej Szkole Podstawowej Nr 13. Dzieci będą mogły zabrać formularz do domu, 
tam rodzice i starsze dzieci mogą go wypełnić i następnego dnia oddać swój głos do 
urny, która jest umiejscowiona na parterze w budynku głównym.

• W trakcie trwania Międzypokoleniowego Pikniku Nordic Walking w dniu 27. maja br. 
przy ul. Warmińskiej, niedaleko siedziby Rady Osiedla - będzie ustawione stanowisko, 
na którym będą formularze i urna na głosy, a także osoba z Rady Osiedla udzielająca 
stosownych porad i informacji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zagłosowania na nasze żernickie inwestycje w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową Żernik:

www.zerniki.gliwice.pl

         Tym  z  Państwa,  którzy  nie  czytają  strony  internetowej  naszego  Osiedla,  chciałbym
przybliżyć  kwestie  związane  z  tym,  na  co  będziemy głosować  w  ramach  obecnego  Budżetu
Obywatelskiego. 
         Jak być może Państwu wiadomo, w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, z naszego
Osiedla zostało zgłoszonych 5 propozycji do Budżetu Obywatelskiego, w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego do dalszej procedury przeszły dwie propozycje:

                       cd na stronie 2.

mailto:pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl
http://www.zerniki.gliwice.pl/
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         cd ze strony 1.

• Wymiana urządzeń zabawowych i małej architektury na 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach.

• Miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu: siłownia, 
stół do tenisa stołowego.

Niestety, inne nasze wnioski zostały odrzucone z różnych względów,
zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Urzędu Miejskie-
go, gdzie podano szczegółowe informacje na ten temat.                      
         Już od 15. maja możemy oddawać swoje głosy poparcia dla po-
szczególnych przedsięwzięć zakwalifikowanych do dalszego proce-
dowania w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Jadnak,
aby  było  możliwe  spożytkowanie  kwoty,  jaka  przypada  na  nasze
Osiedle (przypominam, że możemy się ubiegać o kwotę wynoszącą
138.925,- złotych), musimy spełnić jeden, ale za to zasadniczy wa-
runek -  nasze propozycje muszą uzyskać odpowiednie  poparcie.  
Warunkiem koniecznym uzyskania powyżej wymienionej kwoty, jest
uzyskanie stosownego poparcia dla zgłoszonych zadań - minimalna
liczba głosów, która musi zostać oddana na osiedlową listę zadań to
w naszym przypadku 114, lecz próg dla aktywnych wynosi 228 głosów. 
Cóż to jest ten próg dla aktywnych?                                                         
Wygląda to tak: im poparcie dla osiedlowej listy zadań będzie więk-
sze, tym większe są szanse na uzyskanie dodatkowego finansowania
tzw. BONUSU, ze środków, które nie zostaną rozdysponowanie w danej
edycji Budżetu Obywatelskiego - cytat z materiałów Urzędu Miasta
zatytułowanych Kiedy? Kto? Jak? Gdzie? :  
"Środki  niewykorzystane  w  poszczególnych  osiedlach  zostaną
zsumowane  i  rozdzielone  pomiędzy  osiedla,  w  których  został
przekroczony próg dla aktywnych.".                                                          

W związku z tym poznajmy bliżej o jakie przedsięwzięcia chodzi.  

    1. Wymiana urządzeń zabawowych i małej architektury na placu
        zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach.                    
W tym zadaniu chodzi o wyposażenie placu zabaw  dla dzieci z od-
działów przedszkolnych w nowe urządzenia zabawowe: zjeżdżalnie,
huśtawki,  bujaki  sprężynowe,  wieże,  urządzenia  o  kształtach
pojazdów, osłonę na piaskownicę i ławkę. Plac zabaw znajduje się
w ogrodzie znajdującym się bezpośrednio przy budynku oddziałów 
przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach.                     
Plac jest ogrodzony niedostępny dla osób z zewnątrz. W godzinach
przedpołudniowych korzystają z niego dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, w godzinach popołudniowych i weekendy byłby dostępny dla
wszystkich dzieci z Osiedla Żerniki.
    2. Miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu: siłownia, stół do
        tenisa stołowego  
To zadanie, czyli siłownia zewnętrzna, zgłoszona przez Mieszkańca
Żernik, w zasadzie jest kontynuacją koncepcji opracowanej i  zgło-
szonej  przez  Radę  Osiedla  Żerniki,  w  ramach  ubiegłorocznego
Budżetu Obywatelskiego, dotyczyła ona utworzenia Żernickiej Trasy
Rekreacyjno-Sportowej,  a  w jej  skład wchodziłyby m.in.  siłownie
zewnętrzne usytuowane na jej trasie.  
Trasa zaczynałaby się przy ul. Cieszyńskiej - tam rozpoczyna się  za-
chodnia ścieżka do Nordic Walking'u, dalej prowadzi ul. Graniczną,
weszłaby do Nowych Osiedli po stronie zachodniej, potem ulicami
Osiedla, aż do tzw. Starego Osiedla po stronie wschodniej i dalej do
drugiej ścieżki do Nordic Walking'u przebiegającej terenami leśnymi
w okolicy Autostrady A1,  Trasa kończyłaby się na ul. Stepowej. Na
trasie  zaplanowaliśmy  3  siłownie  zewnętrzne,  w  zeszłorocznym
głosowaniu zapewniliśmy sobie budowę siłowni zewnętrznej  przy
ul. Domeyki, a do tegorocznego Budżetu, aby poszerzyć możliwości
rekreacyjne na naszym Osiedlu, głównie dla młodzieży, zgłosiliśmy
Skatepark, który niestety nie został dopuszczony do dalszego proce-
dowania ze względu na jego koszty, przekraczające możliwości tego-
rocznego Budżetu Obywatelskiego dla naszego Osiedla. 

Tekst:Tekst:  StanisławStanisław  FranielFraniel

na podstawie opracowania Pani na podstawie opracowania Pani Barbary Recław:Barbary Recław:

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

       W okresie wojny 30 letniej, podczas zarazy, Żerniki szczególnie
ucierpiały,  wymarli  niemal  wszyscy  mieszkańcy.  Zachowało  się
podanie  o  siostrach  Michalik,  które  opiekowały  się  chorymi,
grzebały zmarłych i jako jedyne ocalały. Zmarłych na cholerę chowa-
no w masowym grobie w miejscu przy moście nad potokiem, gdzie
po latach wybudowano kaplicę św. Nepomucena,  a potem wieżę
przeciwcholeryczną. Po tych tragicznych wydarzeniach opustoszałe
ziemie włączono do dóbr  szlacheckich.  W tych trudnych czasach
nieraz  się  zdarzało,  że  mieszkańcy  uciekali  przed  gwałtami  do
Rzeczpospolitej.  Tereny  te  zostały  oddane  w  zastaw  królowi
Władysławowi IV Wazie przez cesarza, co uchroniło je potem przed
najazdami. W 1666 Wazowie stracili te tereny. Nastały spokojniejsze
lata pracy, odpoczynku i zwyczajowych rozrywek (spotkania w kar-
czmie, obrzędy doroczne, zawody bractwa strzeleckiego,  festyny).
Witano  siostrę  cesarza  arcyksiężną  Eleonorę  zmierzającą  na  ślub
z królem Polski  Michałem Korybutem Wiśniowieckim (luty  1670).
Mniej więcej od wtedy datuje się też stałe połączenie pocztowe na
Tarnowskie Góry i do Krakowa i Warszawy z Pragi i Wiednia. W 1683
roku ludność była świadkiem przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego
w  drodze  na  odsiecz  Wiednia,  obleganego  przez  Turków.  Jan  III
dążył  z  Piekar  i  Tarnowskich  Gór,  a  na  polach  między  Łabędami
a Szobiszowicami rozłożyła się jego 20 tys. armia. Do miasta zjecha-
ło się duchowieństwo i szlachta z okolic. Witano karetę królewską
i husarską chorągiew z  królewiczem Jakubem i  Aleksandrem. Biły
dzwony,  uformowano  bogaty  szpaler,  odezwały  się  wystrzały
armatnie. Ponownie tereny te cierpiały z powodu przemarszu wojsk
w 1 poł. XVIII  wieku. Ponoszono też wydatki z tytułu kwaterunku
wojsk z rozkazu cesarskiego. Miasto było w kłopotach finansowych,
mieszkańcy biednieli. Wzrastało utrzymywanie się mieszczan z pola. Do
miasta należało sporo ziemi na przedmieściach i ok. 300 hektarów
lasu. Rosła liczebność przedmieść. Była to też konkurencja dla wsi,
takich jak Żerniki. Chłopi we wsiach miejskich płacili czynsze, daniny
(owies, kury, jaja), pańszczyznę przeliczaną na pieniądze, dziesięcinę
na rzecz miejscowego kościoła, oraz dostarczali furmanek do robót
w mieście. Miasto stanęło przed koniecznością zaciągania pożyczek
na  podatki  i  wydatki  bieżące.  Musiało  też  walczyć  z  okoliczną
szlachtą o dochody. Szlachta lekceważyła przywileje miasta i zaczęła
warzyć piwo i  sprzedawać w karczmach wiejskich.  Miały  miejsce
skargi i procesy sądowe. Jeden z nich, w 1732 roku dotyczył Żernik.
Gliwice były właścicielem połowy wsi i popadły w spór z właścicie-
lem drugiej połowy (F. Dobrusky von Radwan) na tle szynkowania
piwa, gdyż miasto uważało, że należy przywilej rozciągnąć na całą
wieś. W swej części szlachcic założył karczmę z wyszynkiem piwa
i wódki.  Miasto  nie  wygrało  tego sporu.  Gdy  budowano  osiedle
odkopano fragment drewnianych rur doprowadzających wodę do
browaru. Karczmę dzierżawili z wyszynkiem i tańcami Simon Musiol,
Michalik,  Garczka,  Monzek.  Od 1714 Żydzi,  Jochem Moschkowitz
i Jacob. Gorzelnia i  browar istniały do 1792 roku. Sytuację Gliwic
pogorszył pożar, powodzie i w 1736 ogólnośląska klęska nieurodzaju
i głodu. Chłopi zalegali z płatnościami. W dokumentach jest mowa
o spotkaniu w ratuszu w 1736r. w sprawie zaległości podatkowych
wsi.  Później  nawet  dochodziło  do  wystąpień  chłopskich  na  tle
podwyższania świadczeń feudalnych. 
W 1799 roku niepokoje były uspakajane przez wojsko, by chłopi wy-
konywali pańszczyznę. W 1787 na ratuszu miały miejsce negocjacje
między  zarządem miejskim a  między  innymi  Żernikami.  Skonkre-
tyzowano  świadczenia,  czynsze  i  powinności  (pańszczyznę  chłopi
płacili po 3-6 talarów rocznie), plus jedna furmanka na tydzień. 

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

Dzieje Żernik
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         W dniu 7. kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął
uchwałę, która wprowadza ograniczenia dotyczące eksploatacji insta-
lacji grzewczych spalających paliwa stałe.

         Uchwała ma za zadanie doprowadzić do poprawy jakości powie-
trza w regionie, a przez to przyczynić się do  poprawy stanu zdrowia
mieszkańców i komfortu życia.

         Przepisy uchwały obowiązują w granicach administracyjnych woje-
wództwa śląskiego. Zaczną obowiązywać stopniowo, co ma umożliwić
mieszkańcom dostosowanie się do nowych zasad.

         Uchwała wprowadza zakaz eksploatacji pieców, które nie spełniają
standardów 5 klasy. W przypadku  instalacji eksploatowanych w okre-
sie powyżej 10. lat od daty ich produkcji lub nie posiadających tabli-
czki znamionowej,  zakaz  zacznie obowiązywać  od 1. stycznia 2022r.  
W kolejnych latach zakaz obejmie piece o krótszym okresie eksploatacji.

         Istotną zmianą, która zacznie obowiązywać już od 1. września te-
go roku, jest zakaz stosowania paliw takich jak węgiel brunatny, muły
i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.
Zakaz ten  będzie więc  dotyczył  już  najbliższego sezonu grzewczego
i ma być  rygorystycznie przestrzegany. Tak więc od dnia jego wejścia
w życie można się spodziewać kontroli ze strony uprawnionych do tego
organów.

         Naruszenie zakazu stosowania paliw niskiej jakości jest zagrożone
karą grzywny do 5.000 złotych, o czym stanowi art. 334 ustawy Prawo
ochrony środowiska.

         Informację  opracowano  na  podstawie  uchwały  Nr  V/36/1/2017  Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 Tekst: Adam Prochaczek

         Ze względu na szczupłość miejsca, chciałbym przytoczyć jedynie
fragmenty  wystąpienia  Arcybiskupa  Katowickiego przed  Sejmikiem
Województwa Śląskiego w dniu 07.04.2017r.                                              
„Wyrażam wdzięczność Sejmikowi Województwa Śląskiego za history-
czną  uchwałę  w  sprawie:  wprowadzenia  na  obszarze  województwa
śląskiego ograniczeń… . Konieczne są również działania zwiększające
ekologiczną świadomość społeczeństwa. W obliczu degradacji środowi-
ska naturalnego w skali globu, papież Franciszek w encyklice Laudato
si, zaprosił nas wszystkich do dialogu dotyczącego naszego wspólnego
domu, którym jest ziemia (por. LS 3). Refleksja papieża Franciszka do-
tycząca ekologii odsyła nas do biblijnej wizji człowieka i przyrody. Obja-
wienie przypomina o wielkiej godności człowieka, który jest stworzony
na Boży obraz i podobieństwo. Tej godności nie da się pominąć, rozwa-
żając kwestie ekologii.  Człowiek jest tym, któremu zgodnie z Bożym
zamysłem mają służyć bogactwa natury, a on z kolei ma swoim dzia-
łaniem służyć Stwórcy. Stąd wypływa świadomość obdarowania oraz
obowiązek  poszanowania  godności  własnej  i  drugiego  człowieka.
Ziemia z  jej  bogactwami  nie jest  dziełem człowieka i  do niego nie
należy:  „Pańska  jest  ziemia  i  to,  co  ją  napełnia”  (Ps  24,1).  Ojciec
święty wyjaśnia: „Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne
jest  połączenie troski o środowisko ze szczerą  miłością do człowieka
i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa” (LS 91). 
W encyklice czytamy: „Harmonia między Stwórcą, ludzkością a całym
stworzeniem  została  zniszczona,  ponieważ  człowiek  usiłował  zająć
miejsce Boga, odmawiając uznania siebie za ograniczone stworzenie.
Fakt ten wypaczył także naturę przykazania, by «panować» nad ziemią
(por.  Rdz  1,28)  oraz  «uprawiać  ją  i  doglądać  jej»  (por.  Rdz  2,15).
W rezultacie  pierwotnie  harmonijna  relacja między  człowiekiem
a naturą przerodziła się w konflikt (por. Rdz 3,17-19)” (LS 66).”
Całość dostępna na stronie internetowej Sejmiku Śląskiego:

http://sejmik.slaskie.pl/news/8853/ 
Tekst: Stanisław Franiel

• W ostatnich dniach,  na  nasz wniosek  z  lutego do Zarządu Dróg
Miejskich, w sprawie dokonania modernizacji oznakowania ul. Jó-
zefa  Elsnera  w obrębie Szkoły  Podstawowej Nr  13,  przed przej-
ściem dla pieszych zostały ustawione znaki drogowe informujące
o przejściu dla pieszych (A-16) oraz Uwaga!  Dzieci (A-17), a także
o ograniczeniu prędkości do 40km/godz. Szkoda, że zaraz za przej-
ściem pojawił się znak odwołania – z usytuowania znaków odwo-
łania 40 km/godz. wynika, że ograniczenie szybkości dotyczy tylko
połowy jezdni – w drugą stronę ograniczenia nie obowiązują, co
jest rozwiązaniem co najmniej dziwnym!

Tekst: Stanisław Franiel

         Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który w tym roku przy-
padł 22. kwietnia,  Rada Osiedla Żerniki  zapraszała i  zachęcała wszy-

stkich  Mieszkańców  do
wspólnego  sprzątania  nasze-
go  Osiedla.  Na  nasz  apel  za-
reagowało,  niestety,  tylko  kil-
kanaście osób.

Na około 4 tysiące mieszkań-
ców naszego Osiedla, w akcji 
uczestniczyło poniżej 20 osób, 

w tym członkowie Rady Osie-
dla z rodzinami! To bardzo 
przykra sytuacja, gdy prawie 
nikomu (oprócz organizatorów) 
nie zależy na tym, aby wokół 
miejsc naszego zamieszkania 
było czysto, by wszędzie wko-
ło nie leżały śmieci, by lasy o- 
kalające Żerniki nie były wysy-
piskami - o tym, że tak jest 
można się było przekonać 
biorąc udział w naszej akcji. Zdjęcia przedstawiają efekty naszej ok. 2,5 
godzinnej pracy.
zdjęcie górne: Mariola Bucher – śmieci zebrane w lesie przy ul. Granicznej
zdjęcie dolne: Stanisław Franiel – śmieci zebrane w lesie przy ul. Legnickiej

Tekst: Stanisław Franiel

         W sobotę 24. czerwca, po raz trzeci po kilkuletniej przerwie, od-
będzie  się  nasz  żernicki  Festyn  świętojański.  Miejscem festynu,  jak
zwykle, będzie  trawiaste boisko sportowe za szkołą przy ul. Żernickiej.
Na  uczestników będzie czekało  wiele atrakcji. Dzieci będą mogły ucze-
stniczyć w  zabawach organizowanych przez harcerzy, darmo pozjeż-
dżać na dmuchanych pochylniach, czy też wypożyczyć książkę z  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej,  której bus biblioteczny będzie brał udział
w Festynie. Przedszkolaki z naszej szkoły pod opieką swoich  wychowa-
wców pokażą nam swoje umiejętności, będą pięknie tańczyły i śpiewa-
ły.  Oprócz  dzieciaków,  wystąpi  zespół  ludowy  z  Wilczego  Gardła,
a także Orkiestra Dęta, która zawsze towarzyszy mężczyznom w coro-
cznym Chodzeniu za Panem Bogiem w II dzień wielkanocny. Dla osób
lubiących sport na boisku szkolnym odbędzie się mecz piłkarsko – siat-
karski pomiędzy drużynami ASCO Rail z Pyskowic i Osiedla Żerniki.       
Od godziny 18:00 wszyscy będą mogli się bawić  
 na parkiecie przy muzyce na żywo w wykonaniu
Zespołu DIMON.  
Aby zaspokoić głód i pragnienie na wszystkich  
będą czekały napoje i smaczne dania z grilla.
Organizatorem Festynu, jak zwykle, jest
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki,  
przy współpracy z Radą Osiedla Żerniki. Całe przedsięwzięcie jest mo-
żliwe dzięki sfinansowaniu przez Budżet Miasta Gliwice.

Tekst: Stanisław Franiel

Co nowego w Żernikach?

Festyn świętojański – 24. czerwca br.

Uchwała antysmogowa Sejmiku Śląskiego

Sprzątanie Świata – sprzątnijmy Żerniki – efekty

Słowo Arcybiskupa Katowickiego do Sejmiku Śląskiego

http://sejmik.slaskie.pl/news/8853/
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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
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nakład: 1.100 egzemplarzy

Dzień Sąsiada

         W dniu 27 maja 2017r.  odbędzie się „Między-
pokoleniowy Piknik  Nordic  Walking”  organizowany

wspólnie z Radami Osiedli: Obrońców Pokoju, Zatorze i Śródmieście.
Początek o godz. 9:45 w Żernikach, przy ul. Mazowieckiej 44, przy lesie
obok wejścia na ścieżkę do Nordic Walkingu. O godz. 10:00 wyruszamy
na trasę. Najpierw ścieżką leśną Nordic Walking, a następnie w kierun-
ku Szałszy ulicami: Stepową, Wigilijną, Wiejską ( to już w Szałszy) do
drewnianego Kościółka z XV wieku i Pałacyku należącego niegdyś do
Rodziny von Gröling. Uczestnicy, ale głównie dzieci, będą mogły oglą-

dnąć mini zoo i stadninę
koni,  a  nawet  przeje-
chać  się  na  kucykach
w towarzystwie  instru-
ktorki.  Po  oglądnięciu
zawodów  strażackich
i obiektu  sportowego
SHAUSHA, pójdą w kie-
runku  Osiedla  Obroń-
ców  Pokoju,  po  czym
nastąpi  powrót  do
miejsca startu. Tam po-
między  16:00  a  17:00,
wystąpią  akordeonista
i gitarzysta,  a  od  godz.
17:00  do  22:00 odbę-
dzie  się  zabawa  tane-
czna z muzyką na żywo.
Od  godz.  14:00  do
18:00,  dla  dzieci  przy-
gotowane są atrakcyjne
zabawy, wpierw na  zjeż-
dżalni  i  dmuchanym za-

mku, potem w towarzystwie profesjonalnych animatorów zabaw.

W ostatnich tygodniach  Klub Seniora  „Spójnia”,  przy  Radzie Osiedla
w Żernikach, zorganizował 3 nieodpłatne kursy poprawnego chodzenia
z kijkami Nordic Walking, w szkoleniu udział wzięli kursanci z Osiedli:
Zatorze,  Obrońców Pokoju i  Żernik.  Koszty szkolenia pokryło Miasto
Gliwice. Seniorzy wzięli także udział w akcji „Sprzątanie Świata”.           
Na  spotkaniach  w Klubie  Seniora  omówiono  formy zainteresowania
turystyką wśród Seniorów. Z największym zainteresowaniem spotkały
się wycieczki 1 i 2 dniowe.  
         Klub Seniora dysponuje jeszcze  2. wolnymi miejscami na wyjazd
w Bieszczady w dniach od 06.08. do 12.08. 2017r. 

W sprawie wyjazdu proszę dzwonić pod nr: 601 642 591.

                                                       Tekst: Tadeusz Lubański i Stanisław Franiel

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

         Rok  temu  był  „Dzień  w  starej  szkole”,  w  tym
roku będzie - „Szkoła Przyszłości”.

1. czerwca uczniowie popiszą się swoją kreatywnością i przyjdą do
szkoły w strojach przyszłości. Być może już za parę lat zobaczymy
właśnie takie szkolne mundurki. Na specjalne pokazy dla uczniów
klas 1 - 3 przyjadą  ROBOTY, a uczniowie klas 4 - 6 wezmą udział
w podchodach z telefonami komórkowymi w dłoniach, przy pomocy
których będą skanować kody QR. Ukryte pod kodami zadania należy
rozwiązać i dzięki temu ukończyć z sukcesem bieg. 
         Uczniowie, którzy interesują się informatyką, będą mogli wziąć
udział w konkursie na prezentację multimedialną związaną ze szkołą
przyszłości.  Zapowiada  się  dzień  pełen  emocji.  Życzymy  więc  sił,
dobrego humoru i ciekawych pomysłów. 

     Tekst: Mariola Bucher
 

         Jak co roku  podczas Festynu świętojańskiego, jednym z jego
punktów będą występy  najmłodszych  żernickich aktorów.
Żabki,  Wiewiórki,  Motylki  i  Pszczółki  z  oddziałów przedszkolnych
zaprezentują  swoje  artystyczne  umiejętności:  śpiewy  i  tańce,
a uczniowie z klasy 4a przyjadą „Lokomotywą”. 
         Mamy  nadzieję,  że  rozśpiewane  i  roztańczone  przedszkolaki
wywołają uśmiech i owacje zebranych gości.

     Tekst: Mariola Bucher

       Dnia 25. kwietnia, w naszej Szkole Podstawowej Nr 13 im. Kry-
styny Bochenek w Gliwicach Żernikach, obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Świętowaliśmy go w dwojaki sposób. Klasy młodsze, z kolorowymi
plakatami  uświadamiającymi,  jak  niebezpieczny  potrafi  być  smog
i jego konsekwencje, wyruszyły w korowodzie wokół Żernik. 
Jednym z punktów podczas przemarszu było np. zatrzymywanie na
chwilę samochodów. 
       Starsze klasy wraz z opiekunami wyruszyły na sprzątanie świata.
Dodatkowo uczniowie  przygotowali  i  rozmieścili  w różnych  miej-
scach osiedla listy do mieszkańców z prośbą o niespalanie w pie-
cach śmieci, co mocno zanieczyszcza powietrze. 
       Podczas całego wydarzenia mogliśmy obserwować budzącą się
do życia przyrodę. Na szczęście pogoda dopisała, więc nie skarżyliś-
my się na zimno. Wspólnymi siłami posprzątaliśmy nasze osiedle
i pobliskie  lasy,  a  korowód  dzielnie  przemierzył  okolice  Żernik.
Wszyscy z uśmiechem na ustach aktywnie brali udział w całej akcji.

Tekst: Natalia Szymura, kl. 6a

Z życia naszej Szkoły

Występy na Festynie świętojańskim

Dzień ziemi w Żernikach

Informacje o działalności„Szkoła Przyszłości”

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

