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         To już trzeci raz w historii Żernik, kiedy mamy możliwość oddania swojego głosu na inwe-
stycje, które w ramach Budżetu Obywatelskiego, zostaną w roku następnym zrealizowane dla
naszego Osiedla. W latach ubiegłych mobilizowaliśmy się bardzo dobrze - na nasze propozycje
w  roku 2016 zebraliśmy  401 głosów – dzięki temu, od sierpnia ubiegłego roku możemy już
korzystać z siłowni zewnętrznej przy ul. Domeyki. W roku 2017 na zadania, które zrealizowane
zostaną w tym roku, w sumie oddaliśmy 624 głosy, w tym na zadanie nr 115 – "Rewitalizacja
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach" - 353 głosy, a na zadanie nr 201  -
"Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warmińskiej" - 271 głosów. Realizacja tych przedsię-
wzięć rozpocznie  się  latem tego roku.  W ubiegłorocznym głosowaniu  zajęliśmy 4. miejsce
w Gliwicach pod względem procentowego przekroczenia liczby oddanych głosów w stosunku
do liczby głosów wymaganych - współczynnik ten wyniósł 547,35%. 
         W tym roku możemy zawalczyć o co najmniej 187.246 złotych, jeśli będziemy aktywni, jak
w latach ubiegłych, możemy zyskać jeszcze więcej. 
         Jak już informowaliśmy w Biuletynie kwietniowym, Rada Osiedla zgłosiła wniosek zatytu-
łowany:  Strefa aktywnej rekreacji  - element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej, będzie
to kontynuacja naszego szerszego planu, mającego na celu stworzenie Trasy rekreacyjnej bieg-
nącej od zachodnich krańców naszego Osiedla, czyli okolic kościoła pw. Miłosierdzia Bożego,
do krańców wschodnich, czyli lasu przy Autostradzie A1. Części tej Trasy już powstały; w lesie
przy  ulicy  Granicznej  wytyczona  została  ścieżka  do  Nordic  Walkingu,  została  ona  w  pełni
wyposażona w tablice z opisami ćwiczeń - ścieżka biegnie wzdłuż lasu od końca ul. Cieszyńskiej
do przystanku autobusowego przy ul. Granicznej. Następnym elementem Trasy jest powstała,
w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego,  siłownia  zewnętrzna przy  ul.  Domeyki.  Kolejnym
elementem ma być właśnie wyżej wspomniana Strefa aktywnej rekreacji, następny element
to także wyżej wzmiankowana siłownia zewnętrzna przy ul. Warmińskiej, która będzie budowana
tegorocznego lata. Ostatnim elementem Trasy jest istniejąca już od września 2015 roku ścieżka
do  Nordic  Walkingu,  która  zaczyna  swój  bieg  przy  Modrzewiowym  Dworze,  a  kończy  się
u wylotu ulicy Stepowej.  Obydwie  ścieżki do Nordic Walkingu powstały z inicjatywy  Klubu
Seniora „Spójnia” w Żernikach. 
Ale  wróćmy do naszego  planu –  grafika  z  prawej
pokazuje schematycznie, jak mogłaby wyglądać ta
Strefa aktywnej rekreacji i do czego miałaby służyć.
Otóż, byłaby ona miejscem służącym integracji mie-
szkańców  w  różnym  wieku.  Strefa  wypoczynku
z ławeczkami i  drobnymi elementami placu zabaw
(np. bujaki) dla młodszych dzieci, byłaby idealnym
rozwiązaniem  dla  osób  doglądających  również
swoje  starsze  pociechy korzystające w tym czasie
z rolek, wrotek lub deskorolki na torze dla rolkarzy. 
Aby miejsce to było atrakcyjne o każdej porze roku
proponujemy  budowę  górki  dla  saneczkarzy  lub
młodszych narciarzy.  Obecnie na naszym Osiedlu jedynymi miejscami, gdzie można spędzić
wolny czas na sportowo, to boisko szkolne i boisko do siatkówki plażowej oraz siłownia zew-
nętrzna przy ul. Domeyki, a w przyszłości nowa siłownia zewnętrzna przy ul. Warmińskiej.
Natomiast, jedynym znanym i bezpiecznym miejscem, gdzie można pojeździć na deskorolkach
i rolkach, są pochylnie i inne urządzenia usytuowane na Placu Krakowskim, w ścisłym centrum
Gliwic. Rolkarze natomiast mogą jeździć jedynie ulicami Żernik lub innych Osiedli, co stwarza
wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych, gdyż odbywa się w miejscach, gdzie istnieje nor-
malny ruch drogowy z samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi. Chcemy, aby młodzi
ludzie z naszego Osiedla mieli możliwość korzystania z tego typu atrakcji w miejscu zamieszkania,
bez konieczności dojeżdżania do centrum miasta lub  ryzykowania utratą zdrowia a nawet  

                                           
                                         cd na stronie 2.
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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”.

       Wybudowanie kościoła planowano już w 1912 roku, ale uniemo-
żliwił to wybuch wojny, a potem zdewaluowanie się zebranych fun-
duszy. Od 1912 roku istniał już cmentarz dla katolików i protestan-
tów. Dalsze starania kontynuował Jan Globisch proboszcz z Sobiszo-
wic. Od spadkobierców barona von Grölinga, za 60 000 marek zaku-
piono 45 morgów gruntu, z różnymi zabudowaniami. Zbierano fun-
dusze od wiernych w diecezji. Bogatsi mieszkańcy fundowali elementy
wyposażenia wnętrza kościoła. Kościół zaczęto budować ze stodoły,
a probostwo ze spichlerza, wg. planu budowy miejscowego mistrza
budowlanego  Nawrata.  W  dniu  6  września  1931  roku  kardynał
A. Bertram, w obecności burmistrza Geislera, poświęcił kościół p.w.
Jan Chrzciciela. Przemówienie kardynała było zaprezentowane też po
polsku.  Proboszczem został  ksiądz  Maksymilian Beigel,  były  wikary
z Mikulczyc (ur. 1.10.1887 r. w Murckach, w rodzinie urzędnika kole-
jowego).  Powitał  go,  po niemiecku i  polsku, ksiądz dziekan J. Jaglo
i rektor szkoły L. Nawrat. Kościelnym został I. Mrozek, potem był nim
L. Mrozek, organistą był A. Salwiczek, a potem Jeglorz i Klyta, a gra-
barzem został J. Mrozek. Wówczas było ok. 3.000 wiernych, a po wy-
budowaniu osiedla 3.600. Do połowy 1939 roku nabożeństwa odby-
wały się po niemiecku i polsku. W 1934 roku, gdy odbyły się pierwsze
misje, stolarz A. Markiefka ofiarował drewniany krzyż misyjny. Wnęt-
rze kościoła zostało wymalowane pod kierunkiem artysty K. Platzka.
W 1938 r., na 25 lat kapłaństwa proboszcza Beigla, polscy parafianie
ofiarowali  mu  biały  ornat  a  niemieccy  srebrną  płaskorzeźbę
„Wieczerzy Pańskiej”. W latach 30-tych prężnie działał chór kościelny.
Do połowy 1939 roku odbywały się nabożeństwa po niemiecku i pol-
sku. Wkrótce po dojściu Hitlera do władzy rozpoczął się czas zmian
ograniczających  prawa  samorządów,  mniejszości  (zamknięto  szkoły
mniejszościowe), organizacji (harcerzom zabroniono nosić mundury),
partii  politycznych,  ludności  żydowskiej,  związków  zawodowych.
Represje złamały siłę partii katolickiej Centrum i komunistów (w 1924
odnieśli wielki sukces w wyborach parlamentarnych; w Żernikach pa-
dło 75% na listę komunistyczną i polską). Jednocześnie zaczęto reali-
zować prężnie plany przyspieszenia gospodarczego przeznaczając og-
romne finanse na inwestycje (autostrada, radiostacja, lotnisko,  szpi-
tal,  Kanał  Gliwicki,  port,  przebudowa  dworca,  osiedla  robotnicze,
przebudowa centrum Gliwic). Kolejne posunięcia to zmiana nazew-
nictwa pod kątem ich zniemczenia. Żerniki  przemianowane zostały
na Gröling. Wszystkie te posunięcia realizował nowy burmistrz Gliwic
Mayer członek partii hitlerowskiej. W 1935 roku w Żernikach powsta-
ło wzorcowe osiedle robotnicze na terenach wykupionych od hrabie-
go von Gröling. Zaplanowano 147 domków po 40,5 m2 kw. z elektry-
cznością  i  wodą.  Projekt  domków (6  typów)  i  osiedla  był  dziełem
Meyera, a domu gminy Waldenmeiera ze Zgorzelca i Meyera. Osiedle
było przeznaczone dla górników z Gliwic, Zabrza i gliwickich zakładów.
Pierwsze domy powstały przy Cieszyńskiej na miejscu strzelnicy woj-
skowej. Otoczenie domków stanowił ogródek i żywopłot. Przydziela-
no wieprzka, kozę, 5 kur, sadzonki drzew, nasiona, narzędzia. 
Ustalono niski czynsz i możliwość wykupu po 3 latach okresu próbne-
go. W osiedlu był inspektor prowadzący gospodarstwo wzorcowe, by
pomagać mieszkańcom w zagospodarowaniu się. Na dole domów by-
ła kuchnia i izba z piecem kaflowym; w przybudówce kuchnia polowa
i pomieszczenie dla zwierząt. Na piętrze pokoje, jako sypialnie dla wie-
lodzietnych. Od 1938 roku wyczuwało się atmosferę przygotowań do
wojny. Szokiem były pogromy Żydów (9 listopada), także w Gliwicach.
Gdy Hitler rozpoczął wojnę (w sąsiedztwie Żernik była Radiostacja,
gdzie doszło do prowokacji hitlerowskiej), nastąpiło włączenie reszty
terenu  Górnego  Śląska  do  Niemiec,  a  Gliwice  z  rejencji  opolskiej
weszły w skład rejencji katowickiej. 

 

Tekst uzupełnił: Stanisław Franiel
oryginał dostępny w zakładce Wirtualne Muzeum na: www.zerniki.gliwice.pl

Dzieje Żernik

życia, jazdą na rolkach, miejskimi lub osiedlowymi ulicami.  
Aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się z miejsca na miejsce
i lepiej  skomunikować  gliwickie  Osiedla,  szczególnie  te  pobliskie,
proponujemy utworzenie Stacji Gliwickich Rowerów Miejskich.

       Zróbmy to razem – nie tylko dla naszych Mieszkańców, ale i tych
wszystkich, którzy odwiedzą nasze Osiedle!

       Oprócz wniosku Rady Osiedla, do Budżetu Obywatelskiego, zosta-
ły zgłoszone jeszcze dwa inne wnioski, są to:  
      Wniosek nr 171 - Wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich, ten
wniosek, w imieniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki,
zgłosiła Pani Florentyna Sokołowska.
      Wniosek nr 368 - Aktywizacja młodzieży - II edycja, ten wniosek
zgłosił nieznany nam Mieszkaniec Gliwic.

Aby osiągnąć zamierzony cel musimy zadziałać identycznie, 
jak w ubiegłym roku! 

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

Głosować na nasze wnioski mogą wszyscy mieszkańcy Gliwic, nie tyl-
ko osoby zameldowane w Żernikach,  swój głos może oddać  także
młodzież,  od 16 roku życia.  Każdy mieszkaniec  Gliwic,  w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, może oddać  tylko jeden głos
na dowolną inwestycję i tylko we własnym imieniu. Do weryfikacji
uprawnienia  do  głosowania  i  stwierdzenia  ważności  głosu  będą
potrzebne nasze dane osobowe. Głosowanie w tym roku odbywa
się w dniach od 4 do 25 czerwca, zgodnie z terminarzem podanym
na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego,  zatem  zapraszamy
Państwa  do  wzięcia  udziału  w  głosowaniu 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, można także 

• pobrać formularz ze strony: www.gliwice.eu – wydrukować, 
wypełnić i wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:
 Urząd Miejski Gliwice
 ul. Zwycięstwa 21
 44-100 Gliwice 
z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”

• tradycyjnie w punkcie konsultacyjnym: odebrać, wypełnić 
i oddać formularz – najbliższy punkt konsultacyjny to 
BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum).

• Inne punkty konsultacyjne znajdują się we wszystkich Filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, w sumie 
w Gliwicach jest dostępnych co najmniej 21 punktów, 
w których można oddać swój głos w ramach GBO. 

• 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 będzie umiejscowiona na 
parterze w budynku głównym.

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

www.zerniki.gliwice.plwww.zerniki.gliwice.pl

Tekst: Stanisław Franiel

Budżet Obywatelski – cd ze strony 1.
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• Od  Świąt  wielkanocnych,  na  stronie  internetowej  Osiedla,  jest
umieszczony link do stron internetowych, na których można posłu-
chać i obejrzeć Mszę Świętą o dowolnej porze dnia, zarówno w ję-
zyku polskim, jak i  w innych językach. Jest ona przeznaczona dla
osób starszych i  chorych,  które mają trudności  w poruszaniu się
i wychodzeniu z domu, by się udać do naszego Kościoła na Mszę Św.

• W dniach 15 lutego i 12 kwietnia br. Zespół Antysmogowy, działają-
cy przy Radzie Osiedla, zorganizował spotkania poświęcone wymia-
nie pieców starego typu,  tzw. kopciuchów, na nowoczesne piece
spełniające wymagania ochrony środowiska. Przedstawiono oferty
dofinansowania ze strony Urzędu Miejskiego w Gliwicach i w ramach
PONE,  czyli  programu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Katowicach. Warto nadmienić, że dofinan-
sowanie może wynieść od 4.000,- do 66.281,- zł. Szczegóły na stro-
nie internetowej Osiedla w zakładce pn.  Kącik ekologiczny.            
W sumie w obu spotkaniach wzięło udział nie więcej niż 50 osób.

• Rada Osiedla wysłała do Urzędu Miejskiego i Spółek miejskich sze-
reg pism, m.in. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i uzupeł-
nienia  ulicowskazów,  czyli  tabliczek  z  nazwami  ulic,  gdyż  bardzo
często się zdarza, że nasi goście z innych miejscowości, nie potrafią
trafić  pod  właściwy  adres.  Kolejne  pisma  dotyczyły  nasadzenia
brakujących  drzew na ul.  Warmińskiej  i  usunięcia  dziur  pozimo-
wych na ul. Żernickiej i Szymanowskiego. Następne pismo dotyczy-
ło przywrócenia kosza na śmieci na ul. Granicznej, który dziwnym
trafem znalazł się w zupełnie innym miejscu, a także uprzątnięcia
beczek po smole wydobytych z lasu przy tejże ulicy.

• W sobotę  23 czerwca, odbędzie się żernicki  Festyn Świętojański.
Miejscem festynu, jak zwykle, będzie trawiaste boisko sportowe za
szkołą przy ul. Żernickiej. Na uczestników będzie czekało wiele atrak-
cji.  Dla dzieci  będą zabawy organizowane przez harcerzy,  można
będzie niemal darmo pozjeżdżać na dmuchanych pochylniach, czy
też  wypożyczyć  książkę  z  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej.  Wystąpi
zespół ludowy z Wilczego Gardła i zagra Orkirestra Dęta, a od godz.
18:00 wszyscy będą mogli się bawić  na parkiecie przy muzyce na
żywo  w  wykonaniu  Zespołu  DIMON.  Organizatorem Festynu,  jak
zwykle,  jest  Stowarzyszenie  Społeczno-Kulturalne  „Żerniki”,  przy
współpracy z Radą Osiedla Żerniki. Całe przedsięwzięcie jest możliwe
dzięki dofinansowaniu z Budżetu Miasta Gliwice.

• Jeśli zauważyli Państwo jakiś problem, w którego rozwiązaniu może
pomóc Rada Osiedla, prosimy go do nas zgłosić, można to zrobić
drogą elektroniczną (poprzez e-mail), listownie – tradycyjną pocztą
lub wrzucając list do skrytki na lokalu Rady Osiedla, albo osobiście
podczas dyżurów przed zebraniami Rady Osiedla.                                   
Szczegóły w stopce Biuletynu i na stronie internetowej.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tekst: Stanisław Franiel

         Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który co roku przypada 22
kwietnia, Rada Osiedla Żerniki zapraszała i zachęcała wszystkich Miesz-
kańców do wspólnego sprzątania naszego Osiedla. W różnych miejscach
Żernik rozwieszone zostały plakaty informujące o tym wydarzeniu, m. in.
wisiały w gablotach Rady Osiedla. Ogłoszenie wisiało także w gablocie
umiejscowionej przy wejściu na teren Kościoła - jak się okazało w sobotę
rano, z tej gabloty plakat został usunięty! Wszystkie ogłoszenia mające
dotrzeć do naszych Mieszkańców, dotyczące różnych spraw naszej wspól-
noty są notorycznie zrywane i wyrzucane do kosza na śmieci - dzieje się
tak od momentu zainstalowania tej gabloty. Sprzątanie miało się odbywać
w sobotę 21 kwietnia od godz. 10:00 - niestety, w tym roku na nasz apel
nie zareagował prawie nikt.  Na około  4 tysiące mieszkańców4 tysiące mieszkańców naszego
Osiedla, w akcji uczestniczyły dosłownie 4 osoby4 osoby! To jest 0,1%0,1% mieszkań-
ców! Obok nas sprzątających, przejeżdżały dziesiątki samochodów jadą-
cych do i z Centrum Handlowego M1, przejeżdżali rowerzyści - zatrzymała
się jedna osoba i zapytała co tutaj robimy! Gdy się dowiedziała o celu
naszych  działań,  pojechała  do  domu  i  za  10  minut  była  na  powrót,
z rękawicami i workami na śmieci. 
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Gliwice 01.02.2018 r.

Prezydent Miasta Gliwice
Pan Zygmunt Frankiewicz
ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

     Szanowny Panie Prezydencie
     Po wielu latach oczekiwania mieszkańców Żernik w dniu 9 listopada
ubiegłego  roku  została  zakończona  przebudowa  skrzyżowania  ulic:
Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego. Roboty drogowe wykonała
gliwicka firma PRUiM, a odbioru powyższego skrzyżowania dokonała
Komisja w obecności przedstawicieli naszego Stowarzyszenia  stwier-
dzając, że całość prac wykonano bez zastrzeżeń zgodnie z dokumenta-
cją budowlaną z zachowaniem wysokiej jakości robót. Funkcjonujące
od ponad dwóch miesięcy nowe  skrzyżowanie, w opinii mieszkańców
dzielnicy  w  pełni  zdaje  egzamin  oraz  satysfakcjonuje  użytkowników
drogi. Poszerzenie jezdni głównej dla wydzielenia normatywnych pasów
ruchu, między innymi lewoskrętów a także wydzielenie dwóch nowych
przejść  dla  pieszych  spowodowały,  że  jest  to  obecnie  skrzyżowanie
spełniające wszelkie warunki bezpieczeństwa.
     Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Żerniki” dziękuje Panu Prezydentowi za realizację tej inwestycji, pod-
ległym Mu służbom biorącym udział w jej realizacji oraz  kierującej ca-
łością  prac  wykonawczych  Pani   Dyrektor  Zarządu  Dróg  Miejskich
mgr inż. Annie Gilner.
     Szczególne  podziękowanie  składamy  Panu  Wiceprezydentowi
Adamowi Neumannowi za wspieranie tej inwestycji.

    Z  poważaniem
 Florentyna Sokołowska

Prezes Stowarzyszenia

     W poprzednim numerze Biuletynu RO pisałem o odnawialnych źródłach
energii, a w szczególności o bateriach słonecznych i możliwości uzyskania
dofinansowania do nich. Z przykrością informuję, że w tej sprawie okaza-
łem się nadmiernym optymistą. Niestety, w krótkim czasie jaki pozostał na
złożenie wniosku w konkursie organizowanym przez Śląski Urząd Marszał-
kowski nie udało się nam znaleźć odpowiednich partnerów i nie złożyliśmy
wniosku o dofinansowanie. Mamy jednak głęboką nadzieję, ze to nie jest
ostatni konkurs na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Pewne
jest natomiast to, że nadal będziemy intensywnie szukać możliwości obni-
żenia  kosztów  instalacji  fotowoltaicznych  dla  mieszkańców  naszego
Osiedla.

  Tadeusz Grabowiecki  
            Wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”

• Jak  co  roku,  w drugie  święto  Wielkiej  Nocy,  odbyła  się  procesja
nazywana „Chodzenie  za  Panem  Bogiem”.  Przed  godz.  600 rano,
przed kościółkiem w Szałszy, zebrali się Panowie, od małych chłop-
ców po panów mocno starszych, wraz z orkiestrą dętą i księdzem
Wikarym Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. Punktualnie o 600 proces-
ja  wyruszyła  w kierunku  krzyży,  które  od niepamiętnych czasów
stoją przy drogach na okolicznych polach. Po procesji, o godz. 815,
odbyła się Msza Święta w intencji rolników i tegorocznych plonów.
W tegorocznej procesji wzięło udział około 80. mężczyzn - miejmy
nadzieję, że ta nasza piękna tradycja nie ulegnie zapomnieniu.

Prąd za darmo? Jeszcze nie teraz :-(

Sprzątanie Świata – sprzątaliśmy (?) Żerniki

Stowarzyszenie Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Społeczno-Kulturalne 

„Żerniki”„Żerniki”
List do Prezydenta Gliwic w sprawie przebudowy

skrzyżowania ulic koło NETTO

Co nowego w Żernikach ?

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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Adres siedziby RO: 
44-105 Gliwice, ul. Warmińska 8

Strona internetowa: 
www.zerniki.gliwice.pl

Adres e-mail:
ro@zerniki.gliwice.pl

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 3.

Był to Pan Michał, który niedawno sprowadził się do Żernik z Warszawy.
                            Ze starych mieszkańców nie było nikogo!Ze starych mieszkańców nie było nikogo!                           
Widok jaki zastaliśmy w rowach, obok zjazdów technicznych, w okolicy
autostrady A1 od strony Żernik, był porażający: części pralek automa-

tycznych,  lodówek  i  sprzętu
AGD, kopiarek, monitorów LCD,
itp. - wniosek nasuwa się sam:
te  śmieci  wyrzucił  do  rowu
ktoś,  kto  likwidował  warsztat
naprawy  sprzętu  AGD  lub
chciał się pozbyć zbędnych już
elementów w swoim warszta-
cie.  Ten ktoś  był  na tyle  nie-
roztropny,  że  zostawił  tam

swoją wizytówkę - kartę telefoniczną SIM z PLAY ze swoim numerem
telefonu! W  lesie,  tuż  za  ostatnimi  zabudowaniami,  znaleźliśmy
dziesiątki  wypalonych  zniczy
cmentarnych, w sumie zebra-
liśmy  ich  ponad  100  sztuk!
Ciekawe  komu  się  chciało
zabierać  znicze  z  cmentarza,
gdzie stoją kontenery na tego
typu odpadki  i  przenieść  do
lasu,  aby  tam  je  wyrzucić!?
   To już jest jakaś aberracja -To już jest jakaś aberracja -
                    coś niebywałego!coś niebywałego!

A tak wyglądał efekt naszej zbiórki, która trwała zaledwie 2,5 godziny!A tak wyglądał efekt naszej zbiórki, która trwała zaledwie 2,5 godziny!

        Zebraliśmy mnóstwo wy-
brakowanych części do sprzę-
tu AGD, części drukarek i ko-
piarek, fragmenty monitorów
lub telewizorów LCD, 14 opon
samochodowych, w tym jed-
ną, która służyła jako podsta-
wa do parasola ogrodowego,
była  wypełniona  betonem
i ważyła chyba z 60 kg!

Ponadto, ponad 100 wypalonych zniczy, kilkadziesiąt butelek po winie
- część z nich była identyczna, więc chyba pochodziła z jednej piwnicy!
Czegóż  tam  jeszcze  nie  było  -  to  trudno  opisać!  Było  nawet  kilka
worków  pełnych  używanych  podpasek  i  pieluch  -  czy  naprawdę to
musi lądować w lesie? 

Przecież WSZYSCY mamy pojemniki na odpady i za ich wywiezienie
płacimy, niezależnie od tego czy są one puste czy pełne!

Cena wywozu odpadów jest niezależna od ich ilości!

Litości - las to nie jest wysypisko śmieci!Litości - las to nie jest wysypisko śmieci!
 Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel

  

         W ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa mającego na celu:

„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych” wniosek naszej szkoły został wybrany do dofi-
nansowania w łącznej wysokości 15.000 zł (otrzymana dotacja 12.000 zł,
wkład  własny  3.000  zł).  Za  tę  kwotę  będziemy  mogli  zakupić  do
biblioteki szkolnej nie tylko lektury, ale również uzupełnić księgozbiór
o nowości  wydawnicze,  cieszące  się  zainteresowaniem  uczniów.
W związku z powyższym uczniowie i rodzice mogą zgłaszać propozycje,
które będą brane pod uwagę podczas zakupu nowych książek. 

        W tym roku nasza szkoła została również objęta wsparciem finan-
sowym  w  ramach  Rządowego  Programu  "Aktywna  tablica".  Złożony
wniosek o zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych został pozyty-
wnie rozpatrzony. Tym samym będziemy mogli zakupić tablice interakty-
wne za kwotę 14.000 zł. 

        Wzorem lat ubiegłych w ostatnim tygodniu roku szkolnego ucznio-
wie  spędzą  czas  nie  tylko  w  ławkach.  W  tych  dniach  odbędą  się
różnorodne zajęcia międzyoddziałowe. Uczniowie będą mogli aktywnie
spędzić  czas  podczas  zajęć  sportowych,  wycieczek  rowerowych  oraz
konkurencji  przygotowanych  przez  harcerzy.  Dla  tych
uczniów,  którzy  interesują  się  naukami  przyrodniczymi,
przygotujemy warsztaty przyrodnicze i chemiczne.

Początkujący  kucharze  będą  mogli  wziąć
udział w warsztatach kulinarnych. Ponadto przygotowane
zostaną  warsztaty  filmowe,  zajęcia  z  programowania,
origami,  gry  wojenne,  a  ci  którzy  dobrze  radzą  sobie

z pędzlem, pojadą na plener malarski. Oj, będzie się działo….

   

        Informujemy,  że  poszukujemy  do  pracy  osoby  na  stanowisko
kucharza  na  pełny  etat.  Nawiązanie  stosunku  pracy  od  sierpnia  br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub tele-
fonicznie pod numerem: 32 2700 350.  

 Teksty: Mariola Bucher

Z życia naszej SzkołyZ życia naszej Szkoły

Rozwój Czytelnictwa

Aktywna tablica

Zajęcia międzyoddziałowe

Kucharz – potrzebny od …

 

 

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

