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- kom. 727 032 380
Straż Miejska - 986, 32 3399302
Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie gazowe - 992
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 - 994
Całodobowe zgłoszenia awarii
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Z życia naszej Szkoły

Pomagamy !!!
Dzień Sąsiada 

Cała Polska Czyta Dzieciom
Z życia wzięte!

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki
Wczasy w Zakopanem

Wschodnia trasa do Nordic Walking'u
    

         MY - Mieszkańcy Żernik, spisaliśmy się na medal, gdy w dniach od 6 czerwca do 4 lipca
br. odbywało się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego. W tym czasie na nasz projekt zatytułowany "Siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy
Domeyki"  zostało  oddanych  401  głosów,  a  to  oznacza,  że  przekroczyliśmy  minimalny,
wynoszący 113 głosów, próg akceptacji projektu. Przekroczyliśmy nawet próg dla aktywnych
wynoszący 226 głosów!
         Realizacja zadań rozpocznie się w roku przyszłym i miejmy nadzieję, że za rok o tej porze
będziemy mogli już korzystać z naszej siłowni.
         A za kilka miesięcy rozpocznie się akcja zgłaszania projektów na rok budżetowy 2018,
więc  już  teraz  powinniśmy  się  zastanowić,  co  na  terenie  naszej  dzielnicy  chcielibyśmy
zaproponować do realizacji w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim.

Więcej informacji zawsze na stronie internetowej Żernik:
www.zerniki.gliwice.pl

Tekst: Stanisław Franiel

         W dniu  25.  czerwca 2016r.,  po raz  wtóry -  po
kilkuletniej  przerwie,  w  Żernikach  odbył  się  Festyn
świętojański. Miejscem festynu było trawiaste boisko
sportowe za Szkołą przy ul. Żernickiej. 
Na mieszkańców czekało  wiele atrakcji. Dzieci mogły
m. in.  uczestniczyć w wielu konkursach organizowa-
nych przez harcerzy, mogły pojeździć na karuzelach,
poturlać się w dużych kulach na wodzie, wypożyczyć

książkę  z  MBP.  Przedszkolaki  z  naszej  szkoły,  pod
opieką  swoich  wychowawców,  pięknie  tańczyły
i śpiewały. Oprócz ich występu można było obejrzeć
występ zespołu ludowego z Wilczego Gardła.               
         Dla  osób  lubiących  sport  przygotowana  była
specjalna strefa  kibica  na mecz  Polska  -  Szwajcaria
w Mistrzostwach  Europy,  a  po  nim  na  boisku
szkolnym odbył się mecz na żywo. Od godziny 18:00

wszyscy mogli  bawić się na parkiecie przy muzyce na
żywo. Aby zaspokoić głód i pragnienie na wszystkich
czekały napoje i smaczne dania z grilla. Pomimo, naj-
pierw dużego upału, a później mocnej burzy z silnym
wiatrem i deszczem, uczestnicy Festynu nie zawiedli.
Podczas Festynu Rada Osiedla utworzyła stanowisko,
gdzie można było oddać swój głos w ramach Budżetu
Obywatelskiego.  Zasłyszane  opinie  uczestników,  na

temat  organizacji  imprezy,  były  bardzo  pozytywne.
Całe  przedsięwzięcie  było  współfinansowane  przez
Miasto Gliwice, a organizatorami grupa mieszkańców
chcących integrować społeczność żernicką.
Zdjęcia z Festynu - dostępne na stronie 
internetowej. 

      

                         Tekst: Stanisław Franiel
             Zdjęcia: Witold  Panz

Budżet Obywatelski

       Ważne telefony:

                W numerze:

Festyn świętojański

mailto:pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl
http://www.zerniki.gliwice.pl/
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Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru

JakJak  uzyskaćuzyskać  tańszytańszy  opał?opał?
         Opał  nie  jest  tani,  ale  czy  konieczne  musisz  spalać  śmieci?
Ich  wartość opałowa jest  zbliżona do wartości  opałowej  słomy –
miesięczna produkcja śmieci  w czteroosobowej rodzinie to odpo-
wiednik  tylko  dwóch  wiader  węgla.  Mimo  bardzo  negatywnego
efektu  ekologicznego,  oraz  znikomej  wartości  opałowej  śmieci,
część mieszkańców godzi się na takie zachowanie – tłumacząc to
wysokimi kosztami zakupu opału.
Jest jednak parę sposobów, aby na opał wydać znacznie mniej pie-
niędzy. Odpady drzewne, odpady tartaczne, drewno rozbiórkowe,
uszkodzone palety  drewniane.  Materiały  te,  jeśli  nie  są  zaimpre-
gnowane lub pomalowane, mogą być dość tanim (a czasem dar-
mowym) opałem. Część firm pozbywa się takich odpadów za dość
małe pieniądze, czasem nawet za darmo. Kolejnym sposobem na
zmniejszenie  kosztów  ogrzewania  jest  uszczelnienie  okien,  ale
należy przy tym zwrócić uwagę, aby piec miał dostęp do świeżego
powietrza, a spaliny miały odpowiednie ujście kominem. Ponadto
gliwicki MOPS oferuje wsparcie finansowe dla najbiedniejszych na
zakup opału.
Airdrony do walki z trucicielamiAirdrony do walki z trucicielami

         Polacy – mimo licznych akcji edukacyjnych – nadal palą śmieci
w piecach.  W  rezultacie  problem  zanieczyszczonego  powietrza
w miastach jest coraz poważniejszy. Niemcy problem ten rozwiązali
już w latach 80-tych ub. wieku przy użyciu laboratorium na kołach.
Przyjeżdżało  ono pod trujący swoim dymem dom i  wysyłało  nad
komin zdalnie sterowany samolocik z analizatorem składu chemi-
cznego dymu. Drogą radiową z analizatora przekazywano do samo-
chodowego  laboratorium  dane  o  truciznach  zawartych  w dymie.
Końcowym efektem był wydruk analizy zawartości trucizn w dymie
- na jego podstawie wypisywano na miejscu mandat trucicielowi.
Dzisiaj w odpowiedzi na ten palący problem jedna z bydgoskich firm
stworzyła  specjalną  bezzałogową  maszynę  do  badania  zanieczy-
szczenia powietrza i nazwała go Airdronem (zdjęcie poniżej).             
                      

Maszyna ta lata nad komi-
nami i analizuje skład che-
miczny  dymu  badając
w ten sposób aktualny po-
ziom stężenia szkodliwych
dla  zdrowia  substancji
w powietrzu.  Taki  Airdron
zbiera również informacje
o gospodarstwach używa-
jących  materiałów  zabro-

nionych  w  celach  grzewczych.  Informacje  z  Airdrona  trafiają  do
instytucji  publicznych  oraz  służb  mundurowych  (policja,  straż
miejska). Dzięki temu urzędnicy uzyskali idealne narzędzie do walki
z nielegalnym spalaniem śmieci w piecach. Większość dużych miast
w  Polsce  przystępuje  do  uczestnictwa  w  tym  projekcie  i  chce
zakupić takiego Airdrona!
 

Pamiętajmy!Pamiętajmy!

Spalone śmieci nie znikają i nie zamieniają się całkowicie w ciepło!
Czy  widziałeś  żółty  śnieg  wokół  domów,  w  których  „zaradni”
truciciele  palą  płytami  meblowymi?  Takie  spalanie  to  zbrodnia
przeciw samemu sobie i przeciw innym ludziom, przeciw dzieciom
i przeciw całej przyrodzie. Spalone śmieci zmieniają się w chmurę
trucizn,  która  osiada  na  glebie  w  najbliższej  okolicy.  Trucizny  te
gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i wnuków
i po latach przyniosą efekt w postaci chorób (w tym nowotworów).
Co  się  jeszcze  musi  stać,  ile  niewinnych  ludzi,  dorosłych  i dzieci,
musi zachorować, ile umrzeć, abyśmy się opamiętali.  

Śmiercionośne dymy nad Żernikami! PaleniePalenie  śmieciśmieci  toto  barbarzyństwo.barbarzyństwo. 
To pogarda wobec innych ludzi, a w szczególności wobec sąsiadów.
Jak chcesz żeby rodzina zdrowie zachowała nie masz wyboru, mu-
sisz trucicieli eliminować. Jeśli kochasz dzieci to nie pal śmieci!

Pamiętajmy!Pamiętajmy! 
         Odpady można spalać tylko w specjalnych instalacjach pod
ścisłym nadzorem zarówno procesu spalania jak i jego emisji.         

 

ApelApel  dodo  MieszkańcówMieszkańców  Żernik!  Żernik!  
Drodzy Państwo, do upartych trucicieli nie trafiają żadne apele ani
głosy rozsądku płynące ze wszystkich stron: w tej sprawie apelują
zarówno politycy wszystkich opcji, Władze Miasta, duchowni; także
nasz Ksiądz Proboszcz zwracał się do Wiernych z takim apelem, a w
dalszym ciągu widzi się i czuje własnym nosem efekty działalności
trucicieli. Właśnie rozpoczął się sezon grzewczy, jest już jesień, nie-
długo nadejdzie zima – musimy wziąć sprawy we własne ręce!          
Zgłaszajmy do Rady Osiedla (np. do skrzynki na budynku) przypadki
palenia śmieci przez naszych sąsiadów, róbmy to w jego i własnym
interesie, może on nie wie, że jest to przyczyną zachorowań na raka
i wiele innych chorób! 

       Rada Osiedla Żerniki

         W dniach 27. i 28. sierpnia 2016r. odbyły się doroczne obcho-
dy Święta Plonów,  czyli  trady-
cyjne Dożynki.  Jak  zwykle  ob-
chody  Święta  Plonów  trwały
dwa  dni  -  pierwszego  dnia,
czyli w sobotę odbył się Koro-
wód  dożynkowy,  natomiast
drugi  dzień  obchodów  Doży-
nek, miał charakter religijny - o godz. 11:30 w kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela, została odprawiona Msza Święta dziękczynna za tego-
roczne plony. Korowód dożynkowy wyruszył w trasę o godz. 15:00

z ul.  Żernickiej.  Trasa Korowodu
wiodła  ulicami  Żernik  i  Szałszy.
W połowie trasy, Korowód skrę-
cił na plac przykościelny, na któ-
rym  w  salce  parafialnej,  przy-
gotowany  był  poczęstunek.  Po
przerwie  niezbędnej  na  kon-
sumpcję i odpoczynek, wyruszył
w  dalszą  trasę  w  kierunku  Sta-

rego Osiedla, Kuźnicy i Szałszy. Zakończenie Korowodu odbyło się na
placu  przykościelnym,  gdzie  aktywnym  Uczestnikom  Korowodu
wręczone zostały nagrody w po-
staci  bonów  towarowych.           
         Nagrody  otrzymali  wszyscy
Jeźdźcy  na  koniach,  Powożący
bryczkami  oraz  Właściciele  tra-
ktorów  z  przyczepami,  którymi
jechali  Uczestnicy  zabawy.          
Nagrodami zostali  uhonorowani
także  Właściciele  najładniej  u-
dekorowanych posesji na trasie przejazdu Korowodu. O godz. 18:00
rozpoczęła się zabawa taneczna dla rolników i innych uczestników
Dożynek,  do  tańca  przygrywał  Zespół  DIMON  Damiana  Orantka,

zabawa trwała do godz. 23:00.
Ta  impreza  także  została
dofinansowana
z budżetu  Miasta
Gliwice.

       Tekst i zdjęcia: Stanisław Franiel

Dożynki w Żernikach
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Nowa siedziba Rady Osiedla
         W ostatnich miesiącach Rada Osiedla zwróciła się do Zarządu
Dróg  Miejskich  z  kilkoma  prośbami  dotyczącymi  dróg  w  naszej
Dzielnicy, dotyczyły one m. in.:

• ustawienia drogowskazów na Zabrze w rejonie ulic  Szymano-
wskiego i na Łuku – znaki zostały zainstalowane,

• prosiliśmy o remont poboczy na ul. Szymanowskiego od wiadu-
ktu nad DK-88 do wylotu leśnej dróżki – remont został już wykona-
ny;  zostały  podwyższone  i  utwardzone  pobocza  jezdni  –  wielka
szkoda, że nie namalowano oznakowania poziomego, informują-
cego o krawędzi jezdni, tzw. borderów,

• zwróciliśmy się  o  przeprowadzenie  remontu  nawierzchni  ulic
Żernickiej i Warmińskiej – zlecenie na wykonanie tych prac powie-
rzono firmie PRUiM, niektóre prace już zostały wykonane,

• prosiliśmy o zmianę organizacji ruchu na tzw. Starym Osiedlu
i wprowadzenie  ruchu  okrężnego  wokół  skweru  przy  ulicach:
Mazowieckiej, Małopolskiej i Warmińskiej – niestety, nie ma zgody
na wprowadzenie pełnego ruchu okrężnego,

• ponadto doczekaliśmy się ustawienia koszy na śmieci na chod-
nikach naszych ulic,

• wykonano oświetlenie ul. Kurpiowskiej w najnowszej, energo-
oszczędnej, technologii LED,

• od kilku tygodni trwają prace związane z budową ul. Legnickiej,
od ul. Noworocznej do ul. Gdyńskiej.  Ukończona została budowa
kanalizacji  deszczowej, na części drogi wytyczone jest już koryto
drogi i  układany podkład pod nawierzchnię. Całość prac ma być
ukończona jeszcze tej jesieni.

• Projekt  przebudowy  skrzyżowania  ulic:  Tarnogórska,  Kurpio-
wska, Olszewskiego (obok sklepu NETTO) jest gotowy do realizacji.
Obecnie  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Gliwicach  czeka  na  Decyzję
Administracyjną Wojewody, zezwalającą na realizację tej inwesty-
cji  drogowej.  Rozbudowa  skrzyżowania  obejmie  150  metrowy
odcinek  ul.  Tarnogórskiej  oraz  boczne  wloty  ul.  Olszewskiego
i Kurpiowskiej - jezdnia główna zostanie poszerzona tak, by można
było  wydzielić  pasy  ruchu,  przejścia  dla  pieszych  oraz  pasy  do
lewoskrętów, obok powstanie również droga rowerowa.

Tekst: Stanisław Franiel

Na przykład to, że za parking można zapłacić telefonem!
         Od  12-go  września  możemy  korzystać  z  wnoszenia  opłat
w Strefie Płatnego Parkowania, telefonem za pośrednictwem syste-
mów Pango lub moBILET. Aby skorzystać z tej możliwości,  należy
pobrać aplikację Pango lub moBILET. 
Po instalacji system poprowadzi co mamy dalej robić.
         W systemie  Pango doładowanie konta można przeprowadzić
w oknie aplikacji,  aplikacja   odnajduje  wolne miejsca  parkingowe
i działa w wielu miastach w Polsce, w tym również w Gliwicach. 
         W systemie  moBILET konto doładować można przez aplikację
lub szybkim przelewem na  mobilet.pl. W tym systemie samochód
powinniśmy  oznaczyć  winietą  dostępną  w  Biurze  Strefy  Śląskiej
Sieci Metropolitarnej w Gliwicach, ul. Bojkowska 37/3 lub napisem
moBILET.
Gdy przekraczamy zadeklarowany czas parkowania, możemy dopła-
cić w trakcie spotkania, załatwiania swoich spraw i to bez koniecz-
ności podchodzenia do Parkomatu. 
Więcej informacji na stronach internetowych:
   http://pango.pl/gliwice  oraz  http://www.mobilet.pl/ .

Tekst: Alicja Henel-Uruska

Co ciekawego w Miejskim Serwisie Informacyjnym?

Co nowego w Żernikach ?

         Samorząd  Gliwic  obecnie  pracuje  nad nowym rozwiązaniem
współfinansowania  budowy ulic  dojazdowych do posesji.   Często
bowiem jest tak, że droga dojazdowa służy dwóm lub trzem miesz-
kańcom  i  trudno  oczekiwać,  aby  wszyscy  mieszkańcy  Gliwic,  po-
przez budżet miasta, „składali” się na taką budowę. Tym bardziej, że
istnieją w Gliwicach osiedla,  gdzie mieszka znacznie więcej  osób,
a tamtejsze ulice wciąż czekają na budowę lub wręcz budowane są
w 100% za prywatne pieniądze. Dlatego wnioskowałem podczas lip-
cowej Komisji Gospodarki Komunalnej, aby Miasto Gliwice na pod-
stawie specjalnej uchwały Rady Miejskiej, mogło współfinansować
budowę dróg dojazdowych  razem z zainteresowanymi mieszkań-
cami. Obecnie w miejskim systemie prawnym funkcjonuje już taka
uchwała,  lecz  ze  względu  na  to,  że  ma  już  ponad  10  lat,  jest
zwyczajnie niedopasowana do aktualnej rzeczywistości i  potrzeb.  
Mam nadzieję, że rozwiązanie takie pojawi się w 2017 roku.

Tekst: Kajetan Gornig - Radny Rady Miasta Gliwice
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej

         Już niedługo wprowadzimy się do odremontowanych pomie-
szczeń po byłej Bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8, będą tam siedzi-
by Rady Osiedla i Klubu Seniora „Spójnia” oraz miejsce na zbiórki
naszej  żernickiej  Drużyny  harcerskiej.  Jak  pisałem w  poprzednim
numerze chętnie udzielimy miejsca na spotkania i działalność innym
zorganizowanym grupom, szczególnie młodzieżowym. 
Czekamy na propozycje skorzystania z pomieszczeń RO przez grupy
naszych Mieszkańców.
W najbliższym czasie, na Budynku RO, zostanie zawieszona skrzynka
na listy i tablica informacyjna, podobne tablice informacyjne zawi-
sną także w innych miejscach na terenie Żernik, ułatwi to komunika-
cję pomiędzy Mieszkańcami a Radą Osiedla.  Osoby starsze,  które
nie korzystają z komunikacji elektronicznej (e-mail) będą mogły tą
drogą przekazywać nam swoje postulaty i uwagi.                                  
     

  Tekst: Stanisław Franiel

         Od  Mieszkanki  naszej  Dzielnicy  otrzymaliśmy  poniższy  list,
który przytaczam w całości :
     „Jestem mieszkanką (Żernik)  od kilkunastu lat.  Zawsze było tu
spokojnie i cicho. Od paru lat zauważyłam, że osiedle nasze dopeł-
nia  się  młodymi  ludźmi,  którzy  nie  zauważają  swoich  sąsiadów.
Koszenie  trawy  w  niedzielę  lub  późnym  popołudniem  w  sobotę,
zaczyna  być  dla  nich  rutyną.  Każdy  z  nas,  zarówno  młodzi  jak
i starsi, potrzebuje chwili spokoju i relaksu. Wydawało by się, że to
takie  oczywiste,  ale  nie  dla  tych,  co  kosiarek  używają  w  czasie
wolnym  od  obowiązków  codziennych.  Mam  propozycję,  czy  nie
można by było wprowadzić zakazu koszenia od godz. 16 w sobotę,
do niedzieli do godz. 22. 
     Jak wiemy, hałas szkodzi układom nerwowym, do tego gorąco
i zmęczenie po 5. dniach pracy, niezależnie od wieku. Wydawałoby
się,  że wszyscy o coś walczą,  a nie potrafią przystosować się do
życia w gromadzie. Odpoczynek, to jest podstawa dobrego funkcjo-
nowania  organizmu  -  nie  tylko  ludzkiego.  Pieniądz  rzecz  nabyta
a zdrowie się ma jedno. Proszę nie traktować tego listu jak maru-
dzenie, ale może w biuletynie można by było o tym napomknąć. 

Pozdrawiam„
Nazwisko i adres e-mail znany Redakcji

Drodzy Państwo,
zastanówmy się, czy ten list (przypadkiem) nie jest skierowany także
do nas? Chwila refleksji... 
Pamiętajmy: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”!

Stanisław Franiel

Listy od Czytelników

Tytuł kolejnego artykułu

Nowa siedziba Rady Osiedla

http://www.mobilet.pl/o
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Józef 
Andrzej 
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Edward 
Małgorzata 
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Florentyna
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Henel – Uruska
Lubański
Franiel
Bucher
Koszorz
Adamkiewicz
Dyla
Hauschild
Hauschild
Hławíczka
Korczyńska
Kupczyk
Orantek
Peick
Sokołowska

Funkcja w Radzie Osiedla
Przewodnicząca RO
Z-ca Przewodniczącej RO
Przew. Zarządu Osiedla
Z-ca Przew. Zarządu Osiedla
Z-ca Przew. Zarządu Osiedla

 

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
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Dzień Sąsiada

         W dniach 5 - 12 sierpnia 2016 r.  Klub Seniora
zorganizował  wczasy

w Zakopanem w DW „Moszczeniczan-
ka”.  Pogoda  była  pół  na  pół,  czyli
trochę pięknych dni,  trochę deszczo-
wych. Kiedy pogoda dopisała,  kolega
Tadeusz Lubański zorganizował wycie-
czkę do schroniska „Ornak” w Dolinie
Kościeliskiej oraz kolejką szynową na
Gubałówkę,  powrót  kolejką  krzesełkową  „Butorowy  Wierch”.

Natomiast  ja,  zorganizowałam
spływ  przełomem   Dunajca,
który odbył się przy wymarzo-
nej  pogodzie.  Płynęliśmy  po-
nad  2.  godz.  Byliśmy  tym
oczarowani, bo słońce piekło, a
od  rzeki  powiewał  chłodny,
wilgotny wiaterek,  jak  morska
bryza.  Widoki  przy  pięknej

pogodzie  były  jak  z bajki.  Podczas  upajania  się  widokami  oraz
niewiadomą, w którą stronę skręci za chwilę nasza tratwa, flisacy
opowiadali  nam  góralskie  kawały.  Przy  pogodzie  niesprzyjającej
spacerom  odwiedziliśmy  Muzea:  Figur  Woskowych  i Stanisława
Witkiewicza.  Kiedy  pogoda  nie  dopisywała,  część  wczasowiczów
zawzięcie grała w karty. Mieliśmy w „Moszczeniczance” 2. duże sale
na piętrze, do rozrywek i miłego spędzenia czasu, z barem kawowo-
herbacianym tylko do naszej dyspozycji w ciągu dnia i wieczorami.
W sali kominkowej biesiadowaliśmy przy muzyce mechanicznej, a w
drugiej tańczyli. Kierownictwo „Moszczeniczanki”zafundowało nam
3  wieczory  z kiełbaską  z  grilla,  kwaśnicą,  oscypkami  z  żurawiną,
chlebem  ze  swojskim  smalcem  i kiszonym  ogórkiem.  Mieliśmy
również wieczór z kapelą góralską. Zabawa była przednia. Jedzenie
było  bardzo  dobre,  nikt  nie  narzekał.  Obsługa  była  miła.  Firma
Machura  zadbała  o  bezpieczny  dowóz  i przywóz  wczasowiczów.
Po przyjeździe wiele osób pytało się kiedy znów zorganizuję wczasy
do Zakopanego.              

                                                                           

Tekst: Aleksandra Hauschild

         Wreszcie  zakończono prace w lesie  od strony autostrady
A1. Odtworzono główną drogę, którędy przebiega trasa spacerowa
i ścieżka do uprawiania Nordic Walking'u. Droga została utwardzona
nawiezionym tłuczniem kamiennym i drobnymi kamykami. 
Od końca sierpnia można już wędrować tymi ścieżkami bez żadnych
przeszkód.

Tekst: Stanisław Franiel

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

Wczasy w Zakopanem

Wschodnia trasa do Nordic Walking'u

         Nasza  placówka  włączyła  się  w  akcję  pomocy
dzieciom,  pacjentom  szpitali  misyjnych  w  Afryce.

Akcja  prowadzona  jest  przez  Referat  Misyjny  Księży  Werbistów.
Pomagamy zbierać środki  czystości  i  higieny osobistej.   Chętnych
mieszkańców naszej dzielnicy, chcących  również pomóc,  prosimy
o składanie produktów ( w oryginalnych opakowaniach)  w szkole,
w głównym budynku, u pani Woźnej. 
Akcję prowadzimy do 15 listopada.

Tekst: Mariola Bucher

         W ramach  gliwickiego  projektu   pozytywni.gliwice.pl  w  2.
połowie grudnia będziemy obchodzić Dzień Sąsiada.  Zapraszamy
sąsiadów naszej szkoły ( szczególnie Seniorów z Żernik) do wzajem-
nego poznania i podzielenia się z uczniami swoimi pasjami i zainte-
resowaniami. Szczegółowe informacje przekażemy pod koniec listo-
pada. Osoby już zainteresowane naszą akcją prosimy o kontakt ze
szkołą. 

Tekst: Mariola Bucher

         Od  dwóch  lat  nasza  placówka  uczestniczy  w  programie
„Czytające  przedszkola”,  zainicjowanym  przez  Fundację  ABC  XXI
wieku Cała Polska Czyta Dzieciom.  Do tej pory dzieciom czytali ro-
dzice i  nauczyciele. W tym roku szkolnym chcemy włączyć w ten
program również Seniorów z Żernik.  Dni, w które jest  możliwość
czytania dzieciom bajek, to poniedziałki i środy, w godzinach 9:00
do 12:00. Osoby, które chciałyby spędzić chwilę z  naszymi przed-
szkolakami i poczytać im bajki  prosimy o zgłoszenie tego faktu w
sekretariacie szkoły osobiście lub pod numerem tel.  32 270 03 50
minimum na trzy dni przed proponowanym terminem.                       
Mile widziane bajki z Państwa dzieciństwa. 

Tekst: Mariola Bucher

  

Żeby koń był przyjacielem, a nie utrapieniem...(ul. Elsnera)

Pomagamy !!!

Z życia naszej Szkoły

Dzień Sąsiada

Cała Polska Czyta Dzieciom

Z życia wzięte! 

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

