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       Tegoroczna edycja  Budżetu  Obywatelskiego,  dla  naszego Osiedla,  dała  nam możliwość
ubiegania się o kwotę wynoszącą  138.925,-  złotych. W dniach od 15 maja do 12 czerwca
odbywało się głosowanie, zasadniczo były dwie formy glosowania: tradycyjne – polegające na
wypełnieniu formularza papierowego i  forma druga: poprzez internet – tam wypełnialiśmy
formularz  elektroniczny.  Dnia 14 lipca poznaliśmy wyniki  piątej  edycji  Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców zadania będą realizowane w przyszłym roku we
wszystkich osiedlach. W 2018 roku na naszym Osiedlu zrealizowane zostaną obydwa zadania
dopuszczone do głosowania.
       W sumie na zadania w Żernikach zostały oddane 624 głosy: 
w tym na zadanie nr 115 - "Plac zabaw" przy Szkole Podstawowej nr 13 - 353 głosy, 
a na zadanie nr 201  -  "Siłownia na wolnym powietrzu" przy ul. Warmińskiej - 271 głosów.
       Jako Żerniki  zajęliśmy zaszczytne  4.  miejsce  w Gliwicach pod względem procentowego
przekroczenia  liczby  oddanych  głosów  w  stosunku  do  liczby  głosów  wymaganych  -
współczynnik ten wyniósł 547,35%.

Pod koniec sierpnia, zosta-
ło oddane do użytku zada-
nie, na które głosowaliśmy
w roku ubiegłym - tj.         
„Siłownia na wolnym po-
wietrzu przy ul. Domeyki”.

Zdjęcie  obok  przedstawia
wspomnianą siłownię nie-
omal w dniu jej  otwarcia,
gdy jeszcze prawie nikt nie
wiedział, że można już z niej
korzystać,  teraz  trudno
znaleźć  wolny  przyrząd,
aby trochę poćwiczyć!
      Obok  siłowni  można
skorzystać z boiska do piłki

siatkowej plażowej, tam także nie brakuje chętnych do zagrania meczu ze znajomymi:

      Wszystkich chętnych za-
praszamy  do  skorzystania
z boiska  do  siatkówki  pla-
żowej  i  siłowni  zewnęt-
rznej,  dla  przypomnienia
jeszcze raz podaję  adres:
ulica Domeyki, na odcinku
pomiędzy  ulicami  Tytusa
Chałubińskiego a ul. Pawła
Strzeleckiego.

Tekst: Stanisław Franiel
zdjęcia: Alicja Henel-Uruska

http://www.zerniki.gliwice.pl/
mailto:pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl
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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”.

       W  Żernikach  w  połowie  XVIII  wieku,  istniało  7  gospodarstw
chłopskich i 4 ogrodników. Ustalono, że czwartki to tzw. „dni drzew-
ne”, kiedy ludność pod nadzorem leśniczego mogła pobierać chrust
i wiatrołomy. Żerniki w XVIII wieku składały się z dwóch części, jedna
z dobrami szlacheckimi von Grölinga i jego spadkobierców - Szałsza
oraz druga ”miejska” z dobrami szlacheckimi i wsią. 
Dobra posiadali: w 1730 - Fr. Adam von Dobruski, 1770 - Fr. i Feliks
von Wojski,  dziedziczka  von Minningerode z  domu Wojski,  1775 -
Erdmann Joseph von Larisch, 1787 - Martin Elsner, 1797 - Gottlieb
von Rymultowski, 1816 - Gottlieb Heinrich von Rymultowski, 1817 -
Th.  Hoschek,  1835 -  Antonie von Gröling  z  domu baronówna von
Welczek i po 1861 jej dzieci.
Kolejne dziejowe zdarzenie, to wkroczenie wojsk pruskich na Śląsk.
Choć do protestanckich Prus była tu duża niechęć, to przyszło pogodzić
się z nową władzą wobec faktu, jaką była przegrana Austrii i utrata
Śląska. Pod rządem pruskim usprawniono aparat władzy, prowadzo-
no spisy zasobów, bogactw, kreślono mapy pod kątem budowy pod-
walin  przemysłu.  Król  Fryderyk Wilhelm II  był  w Gliwicach w 1788
roku by przyjrzeć się osobiście Kłodnicy z myślą o budowie kanału.
Przysyłano też specjalistów w celu zapoczątkowania w Gliwicach pro-
dukcji hutniczej (powstała Królewska Huta, gdzie rozpoczęto wytop
koksowniczy). Te plany opóźniły znowu wojny, tym razem napoleoń-
skie. W 1805 r. nocowała w Gliwicach świta cara Aleksandra I i prze-
maszerowały  tędy  znaczne  oddziały  rosyjskie  idące  ze  wsparciem
cesarzowi Austrii, czego fatalny finał był pod Austerlitz. Po przegra-
nych wojskach pruskich, wkroczyły wojska napoleońskie, w tym też
oficerowie polscy w napoleońskiej służbie. Miasto cierpiało z powo-
du  rekwizycji,  a  potem  zwiększonych  podatków  pruskich.  Było
świadkiem  powrotu  z  Rosji  zdziesiątkowanej  armii  francuskiej
(przynieśli epidemię tyfusu) gonionej przez wojska rosyjskie. 
Radość z pokoju była wielka (18.01.1816 świętowano przy dźwiękach
dzwonów, były parady, nabożeństwa, iluminacje). 
Witano też następcę tronu. Miasto sporo kosztowały dwie bytności
cara  Aleksandra  w  Gliwicach  podczas  drogi  na  obrady  Świętego
Przymierza.  Gliwice  rozwijały  się.  W 1844 r.  Fryderyk  Wilhelm był
witany na otwarciu linii kolejowej i dworca oraz w Hucie Królewskiej.
Następowały  zmiany w prawodawstwie.  W 1807 r.  zniesiono pod-
daństwo  osobiste,  podziały  stanowe,  uwłaszczono  chłopów.  Mogli
myśleć  o zatrudnieniu w powstającym przemyśle,  przy  budowach,
jako  woźnice,  na  kolei.  9  marca  1834  roku  w Żernikach,  wybuchł
gwałtowny pożar,  który  w jedną godzinę  strawił  wielką owczarnię,
spichlerz i stodoły należące do dóbr szlacheckich oraz 8 gospodarstw.
Ponad 100 ludzi znalazło się bez dachu nad głową. 
W kilka lat później, w roku 1846,  wielka zaraza znowu nawiedziła
Żerniki.  Po  miesiącach  nieustannych  deszczów,  które  zniweczyły
plony, przyszedł  głód, cholera i  tyfus.  Zmarłych chowano w maso-
wych grobach. Kilka lat później zbudowano kaplicę św. Jana Nepo-
mucena  i  wieżę  choleryczną,  gdzie  umieszczono  szczątki  zmarłych
mieszkańców. Dzwon z kaplicy przypominał o modlitwach, zawiada-
miał ludzi, w razie pożaru. Wydarzenia Wiosny Ludów (1848) przy-
niosły ustępstwa króla. Gliwiczanie brali aktywny udział w wyborach
do władz przedstawicielskich. W mieście ukazywała się liczna prasa,
broszury, ulotki, wiece i zebrania ugrupowań politycznych, powstała
straż obywatelska, popierano ogólnoniemieckie próby zjednoczenia
państwa.  W  wysłanych  listach  do  Berlina  wypowiedziano  się  za
demokratyzacją  i  liberalizacją,  uczestniczono  w  wyborach do
parlamentu pruskiego. 

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

Dzieje Żernik

       W okresie wakacyjnym w Żernikach odbyły się dwie imprezy o chara-
kterze masowym, w czerwcu był to Festyn świętojański - miejscem festy-
nu było trawiaste boisko sportowe za Szkołą przy ul. Żernickiej. Na ucze-
stników czekało mnóstwo atrakcji.  Festyn rozpoczął się około godz. 16:00,
od występu "Naszej Orkiestry Dętej", po kilku zagranych utworach, nastą-
piło uroczyste otwarcie Festynu, po czym Orkiestra kontynuowała swój
występ.  Kolejnym  punktem  programu  był  występ  zespołu  ludowego
z Wilczego Gardła. Tradycyjnie już odbył się mecz reprezentacji firmy ASCO
Rail z Pyskowic, z reprezentacją Żernik. Niestety, reprezentacja naszego
Osiedla uległa Gościom z Pyskowic. W tym samym czasie, nasze dzieci
mogły wziąć udział w zabawach zorganizowanych przez Harcerzy i anima-
torów z firmy Colorado, mogły także poturlać się w dużych kulach na wo-
dzie, wypożyczyć książkę z MBP, poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni, poba-
wić się w dmuchanym zamku, itd. itp.
Podczas Festynu promowana była dbałość o czystość powietrza, swoje
stoisko miała Grupa Antysmogowa przy Radzie Osiedla Żerniki, a Funda-
cja Napraw Sobie Miasto promowała czyste powietrze poprzez zabawę -
odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci biorących udział w Festynie.

Na  dużej  scenie  odbyły  się
występy Przedszkolaków  z na-
szej  Szkoły,  które  pod opieką
swoich  Wychowawców  pięk-
nie  tańczyły  i  śpiewały.  Od
godziny  18:00  wszyscy  mogli
bawić  się  na  parkiecie  przy
muzyce  na  żywo  -  wystąpił
Zespół  DIMON.  Aby zaspoko-
ić głód i pragnienie na wszys-

tkich czekały napoje i  smaczne dania z  grilla.  Pomimo dosyć dużego
skwaru, uczestnicy festynu nie zawiedli.

W ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia odbyły się tradycyjne  W ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia odbyły się tradycyjne  W ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia odbyły się tradycyjne  Dożynki,,
sobota to czas na Korowód dożynkowy, natomiast niedziela miała cha-
rakter religijny - o godz. 11:30 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, została
odprawiona Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony.

         Korowód, jak zwykle, wy-
ruszył  w  trasę  o  godz.  15:00
z ul. Żernickiej. Trasa Korowo-
du wiodła ul. Żernik i Szałszy.
W  połowie  trasy,  Korowód
skręcił  na  plac  przykościelny,
na  którym,  w  salce  parafial-
nej,  przygotowany był  poczę-
stunek.  Po  przerwie niezbęd-
nej na konsumpcję i odpoczy-

nek,  wyruszył  w  dalszą  trasę  w  kierunku  Starego  Osiedla,  Kuźnicy
i Szałszy.  Zakończenie Korowodu odbyło się na placu przykościelnym,
gdzie  aktywnym  Uczestnikom  Korowodu  wręczone  zostały  nagrody
w postaci kart podarunkowych. Nagrody otrzymali wszyscy Jeźdźcy na
koniach,  Powożący  bryczkami
oraz  Właściciele  traktorów
z przyczepami, którymi jechali
Uczestnicy  zabawy.  Nagroda-
mi zostali uhonorowani także
Właściciele najładniej udeko-
rowanych  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
prawie do godz. 23:00.
Obydwie imprezy zostały dofinansowanie z budżetu Miasta.

Teksty i zdjęcia: Stanisław Franiel

Festyn świętojański

Dożynki w Żernikach
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       W tym roku jesień przywitała nas chłodem i uporczywym deszczem.
Jesień już widać, a przede wszystkim czuć. Czuć nieprzyjemny dym, zwła-
szcza wieczorem i rano. To oznaka początku sezonu jesienno-zimowego.
Wraz z nim sezon infekcji i zaostrzeń chorób przewlekłych, które niestety
z jakością powietrza mają wiele wspólnego.
       Jak już pisałam w poprzednim artykule, drobne cząstki znajdujące się
w zanieczyszczonym powietrzu, przenikają do kolejnych części dróg odde-
chowych i m. in. podrażniają śluzówkę, otwierając wrota dla wszelkich nie-
chcianych patogenów. Dla nas oznacza to obniżenie odporności i częste
infekcje,  doskwierające  szczególnie  dzieciom,  które  dopiero  rozpoczęły
nowy rok szkolny. Aby tę sytuację poprawić, jedna z klas w szkole pod-
stawowej zdecydowała się na zakup oczyszczacza powietrza (podobnego
do tego, który od pewnego czasu działa w budynku przedszkola), tak aby
dzieci mogły w tym sezonie oddychać zdrowiej. 
       Jesteśmy, mimo wielu ograniczeń, na dobrej drodze w „walce” o czys-
te powietrze. Od 1 września nie można spalać już paliw złej jakości, a za
kilka dni wchodzi zakaz sprzedaży pieców starej generacji, czyli tzw. „kop-
ciuchów”. Kolejne zmiany dotyczące zakazu sprzedaży opału niskiej jakości
są w opracowaniu. Nie chcę, by jesień kojarzyła się głównie z zasnutymi
duszącym dymem ulicami. Ze wspomnianymi zmianami wiążę głęboką
nadzieję, że już za parę lat, jesień będzie pachniała lasem, mokrą ziemią,
suchymi liśćmi i złotym słońcem.
       Jako specjalistę zdrowia publicznego,cieszy mnie również poprawia-
jąca się  świadomość mieszkańców,  którzy  coraz  bardziej  przejmują  się
czystością naszego powietrza. To dobrze, że zdajemy sobie sprawę jak waż-
ne dla nas, dla naszego zdrowia i dłuższego życia, jest powietrze którym
oddychamy. 

                Tekst: Anna Korczyńska

       Już od ponad pół roku, bo od 21. stycznia br., w Żernikach, moni-
torowany jest stan powietrza pod względem zawartości w nim tzw. py-
łów zawieszonych. Codziennie rano i wieczorem wykonywane są po-
miary przy użyciu miernika pyłów, a rezultaty pomiarów zamieszczane
na stronie internetowej naszego Osiedla. Po takim okresie czasu moż-
na się pokusić o dokonanie analizy – jak zmieniał  się poziom pyłów
w poszczególnych miesiącach, graficzne zobrazowanie wyników pomia-
rów przedstawia poniższy wykres:

       Aby właściwie zinterpretować powyższy wykres, powinniśmy sobie
przypomnieć, jakie warunki pogodowe były w minionym okresie;
i tak – styczeń był bardzo zimny, z początkiem lutego nastąpiło lekkie
ocieplenie i było bardzo wietrznie, w połowie lutego znowu się bardzo
mocno ochłodziło, potem znów przyszła odwilż, taka huśtawka tempe-
ratur, z coraz mniejszą amplitudą zmian, była aż do maja, potem następo-
wało coraz większe ocieplenie, co wyraźnie widać na wykresie. W lutym,
gdy mocno wiało i  było nieco cieplej,  poziom pyłów uległ wyraźnemu
zmniejszeniu – stąd prosty wniosek: nie są to pyły przywiane skądś, tylko
nasze, tutejsze, żernickie – sami je produkujemy, jako produkt spalania
w naszych piecach, głównie tych opalanych słabej jakości węglem, a co
gorsze także miałem i innymi tzw. „wynalazkami”. Niestety, jesień i zima
niosą ze sobą obniżenie temperatury i konieczność ogrzewania naszych
domów, róbmy to rozsądnie i z „głową”, nie trujmy siebie i sąsiadów!

Tekst i wykres: Stanisław Franiel

• Przy ul. Domeyki, jak już większość z nas zauważyła, powstała siło-
wnia zewnętrzna. Jest super, możemy tam ćwiczyć i się spotykać.
Piękną,  wysoką  i  kolorową  siatką  odgrodzono  boisko  do  piłki
plażowej - jest więc bezpiecznie. Jest też wysoka latarnia solarno–
wiatrowa, która wieczorem będzie to miejsce oświetlać.                  

Wkrótce  też  wyrośnie  trawa,  posiana  przy  kostce  brukowej.
Podziękujmy samym sobie za aktywność w głosowaniu w ramach
Budżetu Obywatelskiego w roku ubiegłym, ale także w tym roku –
efekty tegorocznego głosowania zobaczymy w roku przyszłym.

• Dziękujemy Włodarzom Miasta za tę inwestycję, a Firmie wykonu-
jącej  zadanie  za  dobre  wykonanie.  W razie  wystąpienia  usterek
będą one szybko usuwane.  Sami musimy zadbać o właściwe użyt-
kowanie tych urządzeń.  W razie  pojawienia się  wandali  natych-
miast powinniśmy to zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej.

• Jako Rada Osiedla, będziemy robić starania, aby mały placyk zabaw
mieszczący  się  pomiędzy  ulicami  Chałubińskiego  i Strzeleckiego
przenieść do tego kompleksu rekreacyjnego.                                        

              Tekst i zdjęcie: Alicja Henel-Uruska

• W ostatnim numerze informowaliśmy o co najmniej dziwnym umie-
szczeniu znaku odwołującego ograniczenie szybkości do 40km/godz.
tuż za przejściem dla pieszych, ale jeszcze przed Szkołą. Na szczę-
ście, ktoś się zreflektował i to odwołanie zostało zniesione - teraz
ograniczenie szybkości do 40km/godz. obowiązuje do skrzyżowania
 z ulicą Żernicką.

• W czerwcu i lipcu podejmowaliśmy starania o usunięcie uschnię-
tych konarów drzew i całych drzew z terenu naszego Osiedla, pisma
w  tej  sprawie  zostały  skierowane  do  Miejskiego  Zarządu  Usług
Komunalnych oraz Straży Miejskiej, na efekty naszych interwencji
będziemy musieli jeszcze poczekać. 

• W lipcu zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego z prośbą o przywró-
cenie lampy ulicznej na ul. Śląskiej pomiędzy ul. Warmińską a ul.
Gdyńską.  W  rezultacie  zwiększono  moc  lamp  ulicznych  na  ul.
Gdyńskiej pod nr 13 i 17, ale nie dało to spodziewanego efektu –
w dalszym ciągu na ul. Śląskiej, na tym odcinku, jest ciemno. Będzie-
my wnioskować o umieszczenie nowej lampy na słupie na ul. War-
mińskiej, lecz skierowanej w ul. Śląską.  

• W tym miesiącu skierowaliśmy pisma do ZDM w sprawie dokoń-
czenia remontu nawierzchni na ul. Szymanowskiego i zmianę orga-
nizacji ruchu w rejonie wlotu ul. Gdyńskiej w ul. Wigilijną, chodzi
o likwidację znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na ul. Gdyń-
skiej i umieszczenie znaku STOP od strony polnej ulicy prowadzą-
cej z Szałszy.

• Treść wszystkich wysłanych pism dostępna na naszej stronie inter-
netowej w zakładce: Korespondencja.

Tekst: Stanisław Franiel

Co nowego w Żernikach? Informacje Zespołu AntysmogowegoInformacje Zespołu Antysmogowego

Jesień ...

http://www.zerniki.g/
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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: 1.100 egzemplarzy

Dzień Sąsiada

Wycieczka objazdowa po Bieszczadach
W dniach od 06 do 12 sierpnia zorganizowano objazdo-

wą wycieczkę do Bieszczad. Uczestnikami wycieczki byli Seniorzy z Osie-
dli: Sikornik, Stare Gliwice, Zatorze, Szobiszowice, Szałsza, Żerniki. 
Bardzo sobie cenimy integracyjne wyjazdy. 
Pierwszy dzień - Przygodę turystyczną rozpoczęliśmy od zwiedzania Kazi-
mierza  –  zabytkowej  dzielnicy  żydowskiej  w  Krakowie.  Po  zwiedzeniu
Kazimierza udaliśmy się do Kościoła Mariackiego, Barbakanu, Katedry na
Wawelu i Sukiennic. Po dłuższym spacerze po Krakowie udaliśmy się do
miejsca zakwaterowania w Ustrzykach Dolnych. 
Drugi dzień okazał się deszczowym, pierwszym obiektem do zwiedzania
był  Klasztor  Sióstr  Nazaretanek  w  Komańczy,  w  którym  więziony  był
kardynał  Stefan  Wyszyński.  Przewodnikiem  po  klasztorze  była  siostra
zakonna. Następnie udaliśmy się do Centrum Ekumenicznego w Myczkow-
cach.  W obrębie  hektarowego parku  zobaczyliśmy 140 miniatur,  pom-
niejszonych  makiet  cerkwi  i  kościołów  drewnianych  z  terenów  połu-
dniowo-wschodniej Polski oaz przygranicznych terenów Słowacji i Ukra-
iny. Na terenie parku znajduje się Ogród Biblijny, który stanowi specyficzny
zapis teologii Biblijnej. 
Trzeci  dzień  to  zwiedzanie  Leska,  pięknie  położonego miasteczka  nad
Sanem na przedpolu Bieszczad, słynie z wielu atrakcji turystycznych np.
Zamek Kmitów, eklektyczny Ratusz, dawna Synagoga, dwa leskie rynki,
kamienice przyrynkowe z końca XIX wieku. 
Następnie udaliśmy się do Muzeum Budownictwa Ludowego- skansen
w Sanoku  z  miasteczkiem  galicyjskim  (bardzo  polecam  odwiedzić),
spacer wzdłuż Drogi Krzyżowej artystów bieszczadzkich do położonych na
„półwyspie” ruin klasztornych karmelitów bosych w Zagórzu, w których
znajduje się 22 metrowa wieża widokowa,. 
Czwarty  dzień  -  Wielka  Pętla  Bieszczadzka  ,  Jabłoki  –  pomnik  Karola
Świerczewskiego, Ustrzyki Górne, Lutowiska , wejście na Małą Rawkę .
Piąty dzień  -  wyprawa w góry, Przełęcz Wyżna, Schronisko Chatka Pu-
chatka 1228 m, Przełęcz M. Orłowicza, wejście na Połoninę Wetlińską.
Chatka  Puchatka  to  najwyżej  położone  schronisko  w  Bieszczadach,
niegdyś  nazywane Tawerna.  Wybudowane po wojnie  jako posterunek
obserwacyjny  dla  wojska.  Po  zmianie  granic  w  1956r.  budynek
przekazano do Rzeszowskiego PTTK, od roku 1967 zaczął służyć turystom.
Z  Połoniny  Wetlińskiej  wracamy  do  Uszczyk  Dolnych,  zwiedzamy
zabytkowe Muzeum Młynarstwa z XIX wieku. 
Szósty dzień -  Zielone wzgórza nad Soliną. Zwiedzanie w podziemiach
zapory elektrowni wodnej w Solinie, 2 godzinny rejs statkiem po Solinie.
Przejazd do Polańczyka,  spacer  po znanym bieszczadzkim uzdrowisku,
plażowanie nad zalewem. Powrót do miejsca zakwaterowania.
Siódmy dzień - Zwiedzanie Zespołu Pałacowo Parkowego w Łańcucie.
Zamek w Łańcucie uważany jest za zabytek światowej klasy. Na zespół
ten  składa  się  Muzeum  –  Zamek,  oranżeria,  Synagoga,  klasyczna
ujeżdżalnia. Powozownia z pokaźną kolekcją powozów konnych, Stajnie
Cugowe, czy największy w Polsce zbiór ikon. 
Powrót do Gliwic. 

Tekst: Tadeusz Lubański

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

Nasza szkoła zgłosiła się do programu 
„WZOROWA ŁAZIENKA” 

         Głównym celem programu jest promocja edukacji w zakresie
higieny. Nagrodą główną w programie jest remont i  aranżacja ła-
zienki na terenie szkoły o wartości 30.000,00 zł. 
Aby  zwyciężyć  trzeba uzyskać  największą liczbę punktów.  W pro-
gramie uczestniczy wiele polskich szkół. Dlatego zachęcamy naszych
mieszkańców do wsparcia nas i oddawanie głosów na naszą szkołę.
         Każda osoba może to uczynić poprzez głosowanie za pośredni-
ctwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem:

 www.wzorowalazienka.pl . 
         Liczbę głosów można zwiększyć poprzez zakupienie w okresie
od  1.09.2017  r.  do  30.11.2017  r.  produktu  znanej  Firmy  produ-
kującej  kosmetyki  i  środki  czyszczące  do  łazienek  i  zachowanie
paragonu, a następnie wykazanie tego faktu podczas głosowania.

Głosowanie rozpoczęło się 11.09.2017 r. i zakończy się 30.11.2017 r. 
 

Tekst: Mariola Bucher

         Już  od  kilku  lat  nasza  szkoła  zaprasza  chętnych  rodziców do
dzielenia  się  swoimi  pasjami,  wiedzą  i  doświadczeniem  zawo-
dowym.  Uczestniczący  w projekcie  Rodzice  -  pasjonaci  i  eksperci
organizują dla klasy, do której uczęszcza ich dziecko, wizytę w swoim
miejscu  pacy,  prelekcję  na  temat  związany  ze  swoją  pasją  lub
wykonywanym zawodem. Dzięki temu dzieci docierają tam, gdzie
nie  dotarłyby siedząc w ławkach. Ponadto mają  okazję,  zobaczyć
swoich  rodziców  w  innej  roli  -  właśnie  jako  pasjonatów,  czy  też
ekspertów  w  jakiejś  dziedzinie.  O  tym,  gdzie  były  i  co  widziały,
szerzej można poczytać na stronie internetowej szkoły.
         W tym roku do rodziców dołączą nauczyciele,  bowiem rusza
druga część projektu: Nauczyciele - pasjonaci i eksperci. Komu naj-
bardziej  uda się  zainteresować uczniów swoją  pasją,  a  komu ich
zaskoczyć, tego dowiemy się dopiero w czerwcu przyszłego roku. 
Niewykluczone, że również uczniowie zechcą zaistnieć jako eksperci
i podzielić się pasjami z kolegami z klasy. 
         Pewne jest jedno: im lepiej się poznamy jako ludzie, tym łat-
wiej będzie nam się porozumieć w naszej społeczności szkolnej bę-
dąc w rolach : rodziców, nauczycieli i uczniów.
 

Tekst: Anna Milka

Z życia naszej Szkoły

Projekt: Rodzice - pasjonaci

Informacje o działalnościWZOROWA ŁAZIENKA
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