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Tym  razem  MY -  Mieszkańcy  Żernik  mamy  okazję  zagłosować  na  przedsięwzięcie,
które po złożonym wniosku na siłownie na wolnym powietrzu, zostało zakwalifikowane do
ewentualnej realizacji – teraz wszystko zależy od NAS, od naszej aktywności!
We wniosku, jak pisaliśmy w poprzednim Biuletynie, były przedstawione 3 lokalizacje, lecz
okazało się, że przekroczyliśmy poziom finansowania, jaki był przeznaczony na nasze osiedle
i w tym budżecie została zakwalifikowana tylko jedna lokalizacja – przy ul. Domeyki – obok
boiska do siatkówki  plażowej.  Cieszymy się,  że chociaż ta część  naszej  Dzielnicy  może się
ożywić, dać relaks i pomóc w utrzymaniu zdrowia, oczywiście nie tylko najbliższym mieszkań-
com tej okolicy, ale także innym, np. przejeżdżającym tamtędy rowerzystom i spacerowiczom
z różnych części osiedla. 

Aby jednak się to stało realnym, musimy być aktywni i wziąć udział w głosowaniu!    
Jeśli będzie nas głosowało mniej niż 4% - przegramy wszystko. 

Jeśli więcej - może być bonus na większą inwestycję. 
Głosowanie na w/w zadanie będzie się odbywać od 6 czerwca i potrwa do 4 lipca.

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 gło-
sów będą potrzebne dane osobowe głosujących, m. in. numer PESEL. Bądźmy aktywni w gło-
sowaniu, a potem sprawni i zdrowi po ćwiczeniach na naszej nowej siłowni na wolnym powie-
trzu – tam będziemy mogli poznawać współmieszkańców, których do tej pory nie znaliśmy.

Głosować można na kilka sposobów:

• przez internet: www.gliwice.eu   - dalej Zakładka Budżet Obywatelski
• pobrać formularz ze strony: www.gliwice.eu - wypełnić i wysłać na adres:

Urząd Miejski Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice 

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

najbliższe punkty konsultacyjne to:
Filia MBP nr 13, ul. Paderewskiego 70,
Filia MBP nr 17, ul. Spółdzielcza 33a,
BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum).

• W Żernikach formularze do zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dostępne
będą  w  naszej  Szkole  Podstawowej  Nr  13.  Dzieci  będą  mogły  zabrać  formularz  do
domu, tam rodzice i starsze dzieci będą go mogły wypełnić i następnego dnia oddać
swój głos do urny, która będzie umiejscowiona na parterze w budynku głównym.

• W trakcie trwania  Festynu świętojańskiego w dniu 25. czerwca br. - będzie ustawione
stanowisko,  na  którym będą formularze  i  urna na  głosy  oraz  osoba z  Rady  Osiedla
udzielająca stosownych informacji – należy mieć ze sobą numer PESEL.

Serdecznie zapraszamy do zagłosowania na naszą żernicką inwestycję w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego. Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową Żernik:

www.zerniki.gliwice.pl

Tekst: Alicja Henel-Uruska i Stanisław Franiel

Telefon alarmowy - 112 
Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998
Policja – 997

II Komisariat Policji - 32 2312021
Dzielnicowy - st. asp. Marek Stefański 

- kom. 727 032 380
Straż Miejska - 986, 32 3399302
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 2700151
Parafia Św. Jana Chrzciciela
ul. Elsnera 21,  32 2700349
Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Elsnera 25,  32 2700350
Bezpłatne porady prawne
-   www.zerniki.gliwice.pl
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Drodzy Czytelnicy, 

Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru

Do najbardziej  trujących i  to-
ksycznych  związków,  które  są
produktami  spalania  śmieci,
należą chlorowane związki or-
ganiczne: furany  i  dioksyny.
Głównym źródłem dioksyn jest
spalanie  w  piecach  i  kotło-
wniach  domowych  wymienionych  już  tworzyw  sztucznych.
Dioksyny nie tylko wdychamy z powietrzem. Opadają one na glebę,
pola uprawne i wodę, przedostają się do wód gruntowych. W efe-
kcie wraz z wodą dostają się do łańcucha pokarmowego. Stwier-
dzono, że ponad 50% dioksyn przenika do naszego organizmu z po-
żywieniem, głównie w postaci produktów mięsnych, mleczarskich
i ryb. Niezwykle szkodliwą jest rodzina dioksyn o symbolach PCDD,
PCDF, PCB, PCN, TCDD. Najbardziej toksyczną z nich, także powsta-
jącą  w procesie  spalania  odpadów,  jest dioksyna  TCDD.  Nawet
w śladowych ilościach jest 10 tys. razy bardziej trująca niż cyjanek
potasowy. Dioksyny te są niezwykle trwałe, np. połowiczny rozpad
dioksyny TCDD w glebie trwa 160 lat.  Działanie  dioksyn jest  też
podstępne,  ponieważ  nie  są  wydalane,  a  ich  ilość  w  naszych
organizmach  wciąż  rośnie.  W  organizmie  ludzkim  odkładają  się
w tkance  tłuszczowej  oraz  w  wątrobie  i  działają  tam  bardzo
destrukcyjnie. Niewielkie stężenie dioksyn, bo zaledwie bilionowa
część  grama,  zwiększa  znacznie  ryzyko  zachorowania  na  raka.
Toksyczne działanie tych związków polega na powolnym uszkadza-
niu  wielu  narządów  wewnętrznych,  takich  jak:  wątroba,  nerki,
rdzeń kręgowy i kora mózgowa. Osłabiają one system uodparniają-
cy człowieka na choroby. Powodują zmiany skórne, także trądzik
chlorowy - dermatologiczny zespół chorobowy. Przyczyniają się do
uszkodzenia systemu rozrodczego i powodują defekty porodowe.
Są  przyczyną  opóźnień  w  rozwoju,  wypadania  włosów,  spadku
wagi, niskiego wzrostu, chorób układu oddechowego, zwiększenia
częstości chorób zakaźnych itp. Najbardziej wrażliwe na dioksyny są
ludzkie płody, noworodki  i małe dzieci.  Spalanie śmieci  w domu,
jest również źródłem powstawania wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych, na których działanie jesteśmy narażeni od 3
do 25 razy bardziej zimą, niż latem. Prawdopodobieństwo zapad-
nięcia na raka płuc wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Kolejnym
pierwiastkiem jest ołów, który upośledza proces syntezy hemoglo-
biny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz
wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie. Łączy się
z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczy-
niach, wreszcie wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołując
anemię.  Ale  to  nie  wszystko  -  kolejnym  metalem  jest  kadm,
którego  niewielkie  stężenia  wpływają  niekorzystnie  na  układ
odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, którą po raz pierwszy
zaobserwowano  w  Japonii,  to  właśnie  skutek  zatrucia  kadmem.
Oprócz  uszkodzeń  nerek  objawia  się  rozmiękczeniem  kości  oraz
osteoporozą. Inne substancje trujące to pary rtęci, które powodują
w płucach odczyny zapalne. Przy zatruciach przewlekłych występu-
ją również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiają-
ce się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji,
a w ciężkich przypadkach halucynacjami. Kiedy trucizny trafiają do
powietrza, początkowo mogą powodować kaszel, podrażnienie gar-
dła,  łzawienie  oczu,  prowadzić  do alergii,  astmy i  niewydolności
układu oddechowego. Mogą także prowadzić do chorób nowotwo-
rowych, deformacji płodu, zaburzeń hormonalnych, niewydolności
układu  oddechowego,  schorzeń  dermatologicznych  czy  też  przy-
czynić się również do udarów i chorób serca. A najważniejsze jest
to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci. 

  Uszkodzenia pieca i przewodu kominowegoUszkodzenia pieca i przewodu kominowego

         Często – jak, się niestety okazuje – bardziej przekonujące niż
hasła ochrony środowiska, jest ryzyko uszkodzenia pieca lub grzy-
wna. Truciciele  palący płyty wiórowe nie zdają sobie sprawy, że
klej z takiej płyty potrafi  osadzać się na ściankach pieca i w komi-
nie, potrafi pozalepiać kanały nadmuchowe, nie mówiąc już o tym,
że dym strasznie śmierdzi w całej okolicy. Ludzie myślą, że kiedy
dołożą do opału trochę śmieci, to będzie cieplej, i że mniej tego
opału zużyją. Jest to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpa-
dy, spalane w domowych piecach, niszczą zarówno te piece, jak
i przewód kominowy. Po paru latach okazuje się, że jedno i drugie
jest do wymiany. Musimy być świadomi i przekazywać innym infor-
macje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach jest nie tylko
źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Grozi nie tylko
wysokimi  grzywnami,  może  być  również  przyczyną  pożaru
i groźnych chorób. 

 Co nam pozostaje zrobić, jak walczyć z trucicielami?Co nam pozostaje zrobić, jak walczyć z trucicielami?

         Na podstawie  istniejących  zarządzeń,  funkcjonariusze  Straży
Miejskiej mają prawo wejść na posesję i w obecności pracownika
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, sprawdzić co spala
się w domowym piecu. Takie kontrole odbywają się najczęściej na
skutek interwencji  mieszkańców, których sąsiedzi  są trucicielami.
Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, dyżurny Straży Miejskiej wysyła
na  miejsce  patrol.  Po  przybyciu  na  miejsce,  funkcjonariusze
sprawdzają kolor i zapach dymu, który wydobywa się z komina. 

        Gęsty  dym
wydobywający
się  z  kominów,
duszący  zapach,
może świadczyć,
że  ktoś  w  na-
szym  otoczeniu
pali  w  piecu
śmieci.  Wtedy
można  zrobić
fotografię dymu
oraz  dodatkowo
zebrać sadzę i niedopalone śmieci. To wystarczy, aby Straż Miejska
mogła wystawić mandat. Funkcjonariusze SM przyjadą, skontrolują
teren nieruchomości,  sprawdzą również stan porządków jaki  jest
na posesji, sprawdzą czy nieruchomość jest wyposażona w pojem-
niki  do  gromadzenia  odpadów  ,  a  także  czy  znajdują  się  tam
odpady, które mogłyby świadczyć, że są niedozwolonym opałem. 

Czy przyczyną jest brak kasy?Czy przyczyną jest brak kasy?

         Czy wolno zatruwać tylko z powodu braku kasy? A czy można
usprawiedliwić brak hamulca w samochodzie? W jednym i drugim
przypadku chodzi o zdrowie a nawet życie. Problem tkwi w kultu-
rze trucicieli a nie w braku pieniędzy. Pokażcie mi takiego „biedne-
go”,  który nie ma komórki. Niech taki „biedny” wybierze co waż-
niejsze: komórka czy też ciepło, ale niech nas nie truje. Ciekawe czy
spalających śmieci nie stać również na telewizję czy też papierosy.
Dlaczego innych zmuszają do ponoszenia kosztów leczenia. Sąsiedzi
życie nam zatruwają a biedy nie klepią. Niektórych, co palą płytami
paździerzowymi,  zasmradzając  i  zatruwając  wszystkich  sąsiadów
wokoło, stać na utrzymywanie dwóch samochodów. Są też tacy co
oszczędzają swoją kasę a trwonią swoje i nasze zdrowie. Tych jest
chyba najwięcej.  Ich tylko mandaty i  grzywny mogą zachęcić  do
myślenia. 

  Ciąg dalszy w następnym numerze Biuletynu.

Śmiercionośne dymy nad Żernikami!
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W ostatnich miesiącach coś pozytywnego zdarzyło się w Żernikach
- ruszyły długo oczekiwane przez mieszkańców remonty chodników
i ulic, mianowicie:

• Wreszcie  mamy  bezpie-
czne  skrzyżowanie  ul.  Gra-
nicznej  z  ul.  Olszewskiego.
Poprawiono  widoczność
z  ul.  Granicznej  w  lewo,
w kierunku  ul.  Olszewskie-
go,  poprzez  pozyskanie  te-
renu od Właściciela budyn-
ku na rogu tego skrzyżowa-
nia.  Ponadto  od  pewnego  czasu  jest  tam  lustro,  teraz
widoczność jest ekstra i jest bezpiecznie.

• Dokończono  budowę  dalszej  części  chodnika  wzdłuż
ul. Granicznej do ul. Ligockiej

• Piesi mogą teraz bezpieczniej poruszać się ul. Omańkowskiej,
gdyż  wzdłuż  tej  ulicy  wysypano  chodnik  z  tzw.  destruktu
asfaltowego,  po  kilku  gorących  dniach,  gdy  destrukt  zwiąże,
będzie  to  równy i  wygodny chodnik dla  mieszkańców i  osób
podążających tamtędy z kijkami do Nordic Walking'u.

• Kierowcy, wyjeżdżający z ul. Grażyńskiego, mają teraz ułatwio-
ne życie i  bezpieczniejszy wyjazd z tej ulicy, gdyż naprzeciw -
przy ul. Omańkowskiej ustawiono stosowne lustro,  w którym
widać pojazdy wyłaniające się zza łuku drogi.

Tekst: Alicja Henel-Uruska i Stanisław Franiel

         Jak już  zapewne część  z  Państwa zauważyła,  w pomieszcze-
niach po byłej Bibliotece, przy ul. Warmińskiej,  trwa remont – za
kilka tygodni, po zakończeniu remontu, lokal ten stanie się siedzibą
Rady Osiedla. W styczniu br. zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta
Gliwice z prośbą o wyremontowanie pomieszczeń pobibliotecznych
i przekazanie ich na cele działalności statutowej Rady Osiedla i in-
nych  organizacji  działających  na  terenie  Osiedla,  m.in.  Klubowi
Seniora „Spójnia”. Mamy nadzieję, że także nasza młodzież zechce
się  zorganizować  i  utworzy  jakieś  koła  zainteresowań,  którym
chętnie  udzielimy miejsca na spotkania i działalność. W tym celu
już nawiązaliśmy kontakt z animatorami zajęć kulturalnych i specja-
listycznych, współpracującymi z innymi Radami Osiedla w naszym
Mieście.   Jednak,  aby rozpocząć działalność,  musimy zgromadzić
wyposażenie – dlatego zwracamy się do Państwa o  pomoc w po-
zyskaniu m.in. dużego telewizora typu LCD (płaskiego), monitorów
komputerowych oraz komputerów. Być może ktoś planuje wymia-
nę sprzętu na nowy, a stary należałoby oddać do elektrośmieci –
jeśli jest jeszcze sprawny, prosimy przekazać go nam, posłuży na-
szym seniorom i młodzieży. Jeśli chodzi o komputery, to prosimy
przekazywać je wraz z systemem operacyjnym, nawet jeśli kompu-
ter  nie  jest  w pełni  sprawny,  postaramy się  go  doprowadzić  do
stanu używalności,  aby mógł  jeszcze posłużyć do zabawy i  nauki
uczestnikom  zajęć  w  ramach  kursów  obsługi  komputerów,  jakie
planujemy uruchomić w przyszłości. Klubowi Seniora przydałby się
ekspres do kawy, aby można było usiąść przy stoliku, podyskuto-
wać i napić się dobrej kawy w miłym towarzystwie.
Chęć przekazania jakiegokolwiek sprzętu prosimy nam zgłosić po-
przez e-mail, którego adres podany jest w zakładce  KONTAKT na
stronie internetowej Osiedla Żerniki – wówczas skontaktujemy się
z Państwem i ustalimy sposób odbioru sprzętu.

 Tekst: Stanisław Franiel

         Żerniki nie są dużą dzielnicą. Według raportu „O stanie miasta
Gliwice” na koniec 2014 roku, w Żernikach mieszkały  3262 osoby,
a dziś jest nas zapewne trochę więcej, bo nowe domy powstają, jak
grzyby po deszczu. Kiedy rozmawiam z długoletnimi mieszkańcami
Osiedla, odnoszę wrażenie, że kiedyś wszyscy się tu świetnie znali
i stosunki sąsiedzkie były bardzo zażyłe. Dziś żyjemy w czasach, gdy
często łatwiej zgromadzić na Facebooku 600 znajomych, niż poznać
nazwisko swojego najbliższego sąsiada. I  właśnie  na przekór tym
tendencjom, proponuję, byśmy wykorzystali  zalety małej lokalnej
wspólnoty, w której mieszkamy i  bliżej poznali siebie oraz nasze
otoczenie. Wśród nas żyje z pewnością wiele zaradnych, interesują-
cych osób  w różnym wieku,  czy  też  osób  potrzebujących  naszej
pomocy. Mogą mieć ciekawe hobby, reprezentować rzadką nową
lub  wymierającą  profesję,  zwiedzać  najdalsze  zakątki  świata,
pokonywać życiowe trudności, osiągać spektakularne sukcesy, albo
żyć w samotności, pełni wiedzy i życiowego doświadczenia, którymi
nie mają się z kim podzielić. Wśród nas są też z pewnością świetni
fachowcy i tzw. złote rączki. Po co szukać gdzieś daleko po świecie
i w  Internecie  kogoś,  kto  naprawi  nam  cieknący  kran,  wymieni
gniazdko elektryczne, przetłumaczy list, upiecze pyszne ciasto, czy
skosi  trawnik, skoro  można  o  to  poprosić  sąsiada?  Wspierajmy
siebie  wzajemnie w  ramach  lokalnej  społeczności  i  pomagajmy
sobie wzajemnie. Nikt z nas nie zna się przecież na wszystkim. 
Jeżeli znacie Państwo osoby, może nawet całe rodziny, które warto
z różnych powodów zaprezentować na łamach naszych biuletynów,
których osiągnięcia, umiejętności, zainteresowania i historie zainte-
resują szersze grono, bardzo proszę o kontakt mailowy na adres:      
ro@zerniki.gliwice.pl  . Może wówczas w Biuletynie zagości na stałe
rubryka „Poznajmy się”?
         Jeżeli ktoś z kolei znalazł się w  życiowych tarapatach, może
szukać pomocy w naszym parafialnym  Caritasie,  który w trakcie
roku szkolnego dyżuruje w salce parafialnej, w  pierwszą i trzecią
środę miesiąca w godz. 1700 - 1800, a w okresie wakacyjnym, w tym
samym miejscu i w tych samych godzinach, ale tylko w pierwszą
środę miesiąca.

Tekst: Jolanta Neumann

 

         Od  jednego  z  Mieszkańców  naszej  Dzielnicy  otrzymaliśmy
poniższy list, który przytaczam w całości :

Witam serdecznie,

         dziękuję za egzemplarz Biuletynu Informacyjnego Rady Osie-
dla.  Jest  to  niewątpliwie  inicjatywa,  która  może  pomóc zwrócić
uwagę na ważne aspekty naszego życia i konsolidować naszą małą
społeczność! Intencją mojego listu jest nawiązanie do poruszanego
tematu zanieczyszczania dzielnicy poprzez spalanie śmieci.              
Temat  ekstremalnie  ważny  i  aktualny  w  naszej  dzielnicy.  Często
zastanawiam się jak to możliwe, by tak postępować i dochodzę do
wniosku, że to nie brak wiedzy lub bieda, ale zwykłe lekceważenie
życia bliźniego i brak szacunku do tego cudownego daru Stwórcy,
jakim  jest  otaczający  nas  świat.  To  przecież  na  dobrą  sprawę
łamanie  przykazania NIE  ZABIJAJ.  Może takie  spojrzenie  na ten
problem zmieni poglądy tych, którzy zatruwają nam atmosferę?
         Drugą sprawą jest  obklejenie naszej  dzielnicy dziką reklamą
hurtowni tanich papierosów w postaci żółtych karteczek na skrzyn-
kach pocztowych, słupach,  skrzynkach gazowych i prądu. Osobi-
ście zgłosiłem ten fakt Straży Miejskiej, ale nie widzę żadnej reakcji
- może interwencja Rady Osiedla Żerniki będzie miała większą moc.

Tekst nadesłał: Pan Grzegorz Pollak
Cd na str. 4

Co nowego w Żernikach ? Poznajmy się !

Apel do Mieszkańców

Sprzężenie zwrotne
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Drodzy Państwo!

        Spróbujmy sami pousuwać dzikie reklamy z naszego otoczenia,
to niewiele kosztuje  – wystarczy wziąć  ze sobą jakieś  narzędzie,
skrobak, nożyk lub coś podobnego i  wyjść na ulicę przed własny
dom, zerwać naklejone „reklamy”,  a gdy coś jeszcze zostanie ze-
skrobać do czystego podłoża, a najlepiej umyć wodą do czysta. 
A przyszłości, gdy zobaczymy kogoś naklejającego takie karteczki,
należy  zwrócić  mu  uwagę  o  niestosowności  jego  postępowania
i ostrzec, że owa „reklama” zostanie natychmiast usunięta, po krót-
kim czasie nie będzie już chętnych do „reklamowania” jakichkol-
wiek produktów tą metodą, gdyż nie będzie to miało najmniejsze-
go sensu. W ten sposób pomożemy sami sobie i będziemy miesz-
kać w miłym i czystym otoczeniu.

Tekst: Stanisław Franiel

         20. maja br. o godz. 1230 odbyło się uroczyste
otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole.

W uroczystości wzięli udział m.in. V-ce Prezydent Gliwic, Pan Adam
Neumann, Proboszcz naszej Parafii, Ks. Antoni Rzeszutko, Przedsta-
wiciele  Wydziału  Edukacji  UM,  Przedstawiciele  lokalnego  Samo-
rządu, a przede wszystkim Dzieci i Młodzież oraz Nauczyciele naszej
Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mową powitalną Dyrektor Szkoły
Pani Marioli Bucher, następnie
głos  zabrał  V-ce  Prezydent
Adam  Neumann.  Po  przemó-
wieniach, uczniowie Szkoły za-
prezentowali  swoje  zdolności
sportowo-artystyczne,  pokazy

zakończył pojedynek na szpady
pomiędzy  zawodnikami  klubu
szermierczego – jeden z zawod-
ników  jest  uczniem  naszej
Szkoły.  Po  pokazach  uczniów,
Ks.  Antoni  Rzeszutko  dokonał
aktu  poświęcenia  boiska,  po
czym nastąpiło zapalenie znicza

olimpijskiego  przez  zaproszo-
nych  Gości.  Po  godzinie  1600

rozpoczął  się  festyn  rodzinny,
który trwał do godzin wieczor-
nych, w zabawie wzięli  udział
uczniowie Szkoły wraz ze swo-
imi rodzicami. 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel

 
         Informujemy,  że  została  oddana  do  użytku
druga część ścieżki do Nordic Walking, która bierze
swój początek obok pętli autobusowej nr 702, przy

ul. Rogozińskiego, dalej biegnie obrzeżami lasu, ul. Graniczną aż do
ul. Cieszyńskiej. 
Jednocześnie informujemy, że ścieżka do NW po stronie wschod-
niej na odcinku Restauracja „Modrzewiowy Dwór” przy ul. Mazo-
wieckiej do ul. Stepowej, została chwilowo zamknięta ze względu
na prowadzenie niebezpiecznych prac leśnych. Przewidywany ter-
min zakończenia tych prac, to koniec czerwca br.
Zajęcia gimnastyczne - odbywają się w poniedziałki w godz. 1730

-1800 oraz czwartki w godz. 1830 – 1930 w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej Nr 13 przy ul. Elsnera 25. 
Przerwa wakacyjna - od 24 czerwca do września. 

Tekst: Tadeusz Lubański

         Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej, trwa
konkurs fotograficzny, którego celem jest pozyskanie zdjęć promu-
jących  Żerniki  –  mogą  to  być  zdjęcia  wybranych  obiektów  lub
zdjęcia sytuacyjne. Po rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie zdjęcia
posłużą do stworzenia kalendarza, Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
w Żernikach, na rok 2017.
         Osoby zainteresowane Konkursem, proszone są o zapoznanie
się z jego regulaminem, który jest zamieszczony na stronie interne-
towej: www.zerniki.gliwice.pl.

Tekst: Stanisław Franiel
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Adres siedziby RO: 
44-105 Gliwice, ul. Elsnera 25 (SP13 p.9)

Strona internetowa: 
www.zerniki.gliwice.pl

Adres e-mail:
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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 w Szkole Podstawowej Nr 13, 

ul. Elsnera 25, p. 9.
 

Mariola Bucher
Alicja Henel-Uruska
Renata Koszorz
Stanisław Franiel
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Z życia naszej Szkoły

Konkurs Fotograficzny – Żerniki 2017

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

Uroczyste otwarcie boiska przyszkolnego

Nasi pupile – pokażmy klasę!

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

