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       Ważne telefony:

                W numerze:

         Przed nami najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt - Boże Narodzenie. Nastrój i magia tego
święta udziela się nam wszystkim: wierzącym i niewierzącym.  Gruntowne porządki, mycie okien,
strojenie  naszych  domów,  wzmożone  zakupy,  pieczenie  ciast  i  ciasteczek,  przygotowywanie
prezentów dla bliskich, poszukiwania najsmaczniejszego karpia, szynki, wędlin i bakalii, …. .           
Uff, w tym amoku można zapomnieć o prawdziwym sensie tego święta. 
         Zanim zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej rozejrzyjmy się wokół i  pomyślmy ciepło o na-
szych sąsiadach, o ludziach znanych tylko z widzenia a spotykanych w autobusie, naszych żerni-
ckich sklepikach czy w kościele. I choć nie mieszkamy w najbiedniejszej dzielnicy w Gliwicach to
i wśród nas są osoby, którym można i warto pomóc. I nie zawsze chodzi tu o pomoc materialną.
Niektórym  mieszkańcom  najbardziej  doskwiera  samotność.  Stracili  swoich  współmałżonków,
dzieci rozjechały się po świecie. Czasem wystarczy iskra, dobre słowo i zachęta do wyjścia poza
cztery ściany swoich domów, by osamotnieni spotkali się z innymi i miło spędzili z nimi czas. 
         A w Żernikach mamy ku temu sporo okazji. Prężnie działa Klub Seniora i mam wrażenie, że
jego członkowie aktywnie biorący udział  w życiu tej  organizacji  z  roku na rok nam młodnieją!
W tym roku niektóre seniorki dołączyły także do przygotowywania wieńców adwentowych sprze-
dawanych na kiermaszu przedświątecznym organizowanym przez Caritas naszej parafii. Było sym-
patycznie. A miłością do tanecznej zabawy seniorzy zarazili także młodszych żerniczan, co widać
było na zorganizowanej  przez Klub Seniora, w Modrzewiowym Dworze, zabawie andrzejkowej.
Piękną integracją pokoleń było też przedświąteczne spotkanie organizowane w siedzibie  klubu
przy ul. Warmińskiej. Uświetniła je artystycznie najstarsza grupa naszych przedszkolaków. 
W pierwsze soboty miesiąca o godz. 8:00 odprawiane są Msze w intencji chorych i seniorów, po
których czasem jest okazja do spotkania w salce parafialnej przy kawie i ciastku.
         Co roku zaś w grudniu Caritas naszej parafii organizuje wigilię dla samotnych. W tym roku
spotkanie odbędzie się 18. grudnia (w niedzielę) po zakończeniu mszy świętej, ok. godz. 17. jak
zwykle  w  salce  parafialnej.   Zapraszamy na  nie  serdecznie  szczególnie  tych,  którzy  z  różnych
względów  nie  mogą  się  cieszyć  rodzinną  wigilią.  Może  warto  zaproponować  samotnemu
sąsiadowi podwiezienie na to spotkanie?
Niech Święta nie będą dla nas tylko ustrojoną choinką i suto zastawionym stołem, znad którego
zerkamy leniwie w telewizor. Znajdźmy ich głębszy sens. A skoro to święta rodzinne, to i czas na
rodzinny  spacer  powinien  się  znaleźć.  Nie  zniechęcajmy  innych  do  przechadzek  po  pięknie,
świątecznie  oświetlonych  i  ozdobionych  Żernikach  kłębami  toksycznego,  rakotwórczego  dymu
wydobywającego się z niektórych naszych kominów.  Nie trujmy siebie i swoich sąsiadów ani na co
dzień  ani  od  święta.  Nie  rujnujmy swojego  zdrowia  dla  kilku  zaoszczędzonych  na  złym opale
złotówek. Nie warto.
         Kończąc tą przedświąteczną garść refleksji  życzę wszystkim Zdrowych, Rodzinnych i Pełnych
Miłości Świąt Bożego Narodzenia.

                                Tekst: Jolanta Neumann

Z okazji zbliżających się Świąt, proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 

Wesołych i radosnychWesołych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,
miłych chwil spędzonychmiłych chwil spędzonych

w rodzinnym gronie,w rodzinnym gronie,
zdrowia, pomyślności,zdrowia, pomyślności,

samych sukcesówsamych sukcesów
i optymizmui optymizmu

w Nowym, 2017 Roku, w Nowym, 2017 Roku, 
od Zarządu Osiedlaod Zarządu Osiedla
i całej Rady Osiedlai całej Rady Osiedla

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Refleksje przedświąteczne

http://www.zerniki.gliwice.pl/
mailto:pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl
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Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych dziejom Żernik,
jest on modyfikacją opracowania 

Pani Barbary Recław zatytułowanego:
 „DZIEJE ŻERNIK NA TLE HISTORII GLIWIC”. „DZIEJE ŻERNIK NA TLE HISTORII GLIWIC”.

       Jak się okazuje, Żerniki są starą osadą. Pierwsze zapisy źródłowe
pojawiają się już w 1297 roku, najstarszy zapis nazwy to Sirnik, po-
tem Syrdnik, następnie Zernik. Charakter dokumentu wskazywał, że
już  wtedy należały  do wsi  zagospodarowanych.  Żerniki  były  wsią
książęcą  lokowaną  na  prawie  niemieckim  magdeburskim  przez
władcę tych  terenów,  Władysława Księcia  Opolsko-Raciborskiego.
Nazwę Żerniki tłumaczy się, że była to wieś służebna – jej mieszkań-
cy - „żerdnicy” zajmowali się przygotowaniem, transportem żerdzi
i rozbijaniem namiotów dla podróżującego władcy lub jego urzędni-
ków. Losy Żernik ściśle związane są z Gliwicami, także założonymi
przez księcia Władysława - najstarsza wzmianka o Gliwicach pocho-
dzi z 1276 roku. Miasto (tj. Gliwice) powstało na skrzyżowaniu waż-
nych traktów handlowych, co sprzyjało rozwojowi miasta i okolic.
Spośród  rzemiosł  najlepiej  rozwijało  się  sukiennictwo  i  piwowar-
stwo. Od Bramy Raciborskiej (Brama Czarna) wiódł szlak w kierunku
Raciborza, Opola, Wrocławia, Pragi, natomiast od Bramy Białej, czyli

Bramy  Bytomskiej,   były  drogi
w kierunku  Bytomia,  Krakowa,
Tarnowskich Gór. 
Obecnie odrestaurowaną Czarną
Bramę  można  oglądać  z  Placu
Rzeźniczego  –  pomiędzy
Kościołem Wszystkich Świętych  
a ul. Dolnych Wałów. 

         Resztki Bramy Białej odkry-
to  w  maju  2015  podczas  prac
remontowych  na  ul. Basztowej
obok tzw. Małego Targu. 
Za murami miejskimi znajdowa-Za murami miejskimi znajdowa-
ło  się  Przedmieście  Bytomskie,ło  się  Przedmieście  Bytomskie,
aa  następnie  w  kierunku  pn.-następnie  w  kierunku  pn.-
wsch. Szobiszowice, Ligota Szobiszowicka i dalej Żerniki. wsch. Szobiszowice, Ligota Szobiszowicka i dalej Żerniki. 
Gospodarka  wsi  wokół  Gliwic,  a  więc  i  Żernik,  ze  względu  na
warunki  naturalne:  nierówne  tereny,  liczne  dolinki,  strumienie,
tereny wilgotne, leśne, gliniaste, podmokłe, była oparta nie tylko na
rolnictwie. Gleby były słabe co miało wpływ na wyznaczanie wielu
lat  wolnizny  na  zagospodarowanie  się  (nazwa  samych  Gliwic
tłumaczona jest od „gliwa” teren gliniasty, wilgotny). W okolicach
rozwinęła się hodowla ryb, młynarstwo, uprawa chmielu i produkcja
piwa  (słodownie,  browary),  zakładano  karczmy,  folusze,  rzeźnie.  
Po śmierci Władysława, tereny te przeszły pod panowanie jego syna
Kazimierza Księcia Bytomsko-Raciborskiego, który złożył hołd lenny
władcy czeskiemu Wacławowi. Z czasem cały Śląsk znalazł się pod
panowaniem  czeskim,  co  było  konsekwencją  słabości  Polski
w związku z rozbiciem dzielnicowym. Tendencję tę potwierdzał fakt
złożenia  hołdu  Janowi  Luksemburskiemu  w  1327  roku,  przez
jednego  z  kolejnych  właścicieli  Księcia  Raciborskiego  Leszka.
Następnie  w  dokumentach  zaświadczona  jest  przynależność  do
Księstwa Cieszyńskiego. W XV wieku nastąpił podział Gliwic między
książąt oleśnickich i oświęcimskich (dziedziczących po cieszyńskich).
Były nawet dwie rady miejskie i dwa zamki. Rozwój miasta i okolic
przerwany został przez najazd husycki. W 1429 roku miasto zostało
zajęte przez Zygmunta Korybutowicza, pretendenta do korony cze-
skiej.  Mocno ucierpiało, a jego przeciwnicy zostali  wymordowani.
Gliwice były też bazą do wypraw łupieżczych.                                         

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

Dzieje Żernik

        Dużo osób, szczególnie nowych mieszkańców naszego Osiedla,
niewiele  wie  na temat  miejsca,  gdzie  aktualnie  mieszka.  Dlatego
postanowiłem zaprezentować miejsca, o których nie wiemy prawie
nic lub nie mieliśmy pojęcia, że istnieją. W tym miejscu zwracam się
o pomoc, szczególnie do starszych Mieszkańców Osiedla, o wskaza-
nie miejsc ciekawych, godnych ich zaprezentowania innym. Można
tego dokonać dwojako; opisać na papierze a informację wrzucić do
skrzynki pocztowej na siedzibie Rady Osiedla, lub opisać w e-mail'u
i przysłać na nasz adres widoczny na stronie internetowej.              
Ponadto,  jeśli  posiadają Państwo w swoich domowych archiwach
jakieś  ciekawe,  przedwojenne  i  powojenne,  nieznane  zdjęcia  lub
dokumenty  i  skłonni  są  Państwo  się  nimi  podzielić,  prosimy
o kontakt z nami – wówczas zrobimy ich cyfrową kopię, a oryginał
zwrócimy Właścicielom.           
                                                                                                        

        Pierwszym z ciekawych miejsc w Żernikach, jakie chcemy zapre-
zentować, jest kaplica przy ul. Łowickiej. Jest to kaplica ewangelicka,
która powstała z inicjatywy pastora Conrada Schmidta w 1912 roku.
Służyła ona i nadal służy ewangelikom  mieszkającym w Żernikach
oraz ewangelikom z  sąsiedniej miejscowości – tj. z Szałszy.                 

W  czasach,  w  których
została wybudowana, były
bardzo  ubogie  środki
lokomocji.  Jedynie  konny
pojazd  umożliwiał  miesz-
kańcom  Żernik  i  Szałszy
dojazd  do  kościoła  przy
ulicy św. Barbary - to była

jedna  z  głównych  motywacji  wybudowania  kaplicy  w  Żernikach.
W okresie reformacji właściciele obu miejscowości porzucili  wiarę
katolicką i stali się ewangelikami. Podobnie uczyniła część pozosta-
łych mieszkańców. Stary drewniany kościółek w Szałszy, zbudowany
prawdopodobnie  ok.  1460  roku,  przekształcono  na  ewangelicki.
Jednak  w 1655 r.  na  polecenie  cesarza  kościółek  zwrócono
katolikom.                            
Kontrreformacja  znacząco  uszczupliła  liczbę  ewangelików  w  obu
sąsiadujących ze sobą miejscowościach. Po przyłączeniu Śląska do
Prus  ponownie  zaczęła  się  szerzyć  wiara  ewangelicka.  Tak  więc
ponad  sto  lat  później,  w 1932  roku,  w  Szałszy  było  już  30
ewangelików  a  w  Żernikach  kilkunastu.  Gmina  w  Żernikach
posiadała  od  1912  roku  własny  cmentarz,  na  którym  zarówno
katolicy jak i ewangelicy chowali swoich zmarłych.                             
         Kaplica  przy  ul.  Łowickiej
posiada  bardzo  ciekawą  kon-
strukcję  rozsuwanych  drzwi,
dzięki niej można było oddzie-
lać ołtarz  od sali  dla wiernych
i w  ten  sposób  uzyskiwać  po-
mieszczenie  na  prowadzenie
innych zajęć, np. na spotkania
pastora  z  młodzieżą  lub  na
zajęcia przedszkolne.  Wnętrze
kaplicy  z  rozsuniętymi  drzwia-
mi,  przedstawia  zdjęcie  obok.
         Obecnie parafię ewangeli-
cką  w  Gliwicach  prowadzi  ks.
Andrzej  Wójcik,  który  wraz  z  wikariuszem  ks.  Tymoteuszem
Bujokiem,  co  niedzielę,  odprawiają  nabożeństwa  w  Gliwicach,
Pyskowicach i Łabędach oraz raz w miesiącu nabożeństwo w kaplicy
w Żernikach.
 

 Na podstawie informacji z Parafii ewangelickiej: Stanisław Franiel
więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.ewangelicy.gliwice.pl/

Ciekawe miejsca w Żernikach
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        Z  ogromnym  żalem  zawiadamiamy,  że  12  listopada  po  długiejZ  ogromnym  żalem  zawiadamiamy,  że  12  listopada  po  długiejZ  ogromnym  żalem  zawiadamiamy,  że  12  listopada  po  długiej
i ciężkiej  chorobie  odszedł  od  nas  na  zawsze  Pan  Zygmunt  Siupka,
członek-założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”.    
Od powołania Stowarzyszenia do lutego br.  p.  Siupka był  członkiem
Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.  
Pogrzeb p. Zygmunta odbył się 16 listopada, a jego doczesne szczątki
spoczęły na Cmentarzu Lipowym.

 Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”
                     Tekst: Tadeusz Grabowiecki

          Na zaproszenie naszej parafii  p.w. św. Jana Chrzciciela,  a szcze-Na zaproszenie naszej parafii  p.w. św. Jana Chrzciciela,  a szcze-
gólnie  ks.  proboszcza Antoniego Rzeszutko,  święty  Mikołaj  zapowie-
dział swoje przybycie.
         W salce parafialnej dzieci oczekiwały jego nadejścia z wypiekami
na buziach. Dzieci  naszej parafii  są wyjątkowo miłe i  grzeczne, więc
święty Mikołaj nie kazał na Siebie długo czekać. W mroźny, grudniowy
wieczór, przy dźwiękach dzwoneczków nadszedł dostojny Gość w asy-
ście naszego księdza Proboszcza. Przywitały Go radosne okrzyki dzieci
i dorosłych.  Dziękując  za  takie  powitanie,  święty  Mikołaj  ze  wzru-
szeniem ogłosił, że ma dla dobrych dzieci piękne upominki i rozdawał
je oczekującym milusińskim.                     
Serdecznie dziękując świętemu Mikołajowi z żalem pożegnaliśmy Go,
życząc wszystkiego najlepszego i prosząc o częstsze odwiedziny.             
 Rita Sokołowska

                       Prezes Caritas parafii św. Jana Chrzciciela

• W poprzednim biuletynie poruszyliśmy sprawę dotyczącą orga-
nizacji ruchu na Starym Osiedlu; obydwa fragmenty ul. Warmiń-
skiej  zyskały  status  ulic  jednokierunkowych,  bez zmian pozosta-
wiono ruch na fragmencie ul. Mazowieckiej obok Modrzewiowego
Dworu i Małopolskiej po przeciwnej stronie skweru.                         
Mamy nadzieję,  że  przyczyni  się  to  do  zwiększenia  bezpieczeń-
stwa, szczególnie dzieci, gdyż obok jest dziecięcy plac zabaw!

• Poprzednio  informowaliśmy,  że  od  kilku  tygodni  trwają  prace
związane z budową ul. Legnickiej, od ul. Noworocznej do ul. Gdyń-
skiej. Obecnie ułożona została nawierzchnia z kostki betonowej na
odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Noworocznej. Całość prac mia-
ła być ukończona jeszcze tej jesieni, jednak nadejście niskich tem-
peratur i opadów śniegu spowodowało obniżenie tempa prac i ist-
nieje  obawa,  że  dokończenie  budowy na odcinku od ul.  Mazo-
wieckiej do ul. Gdyńskiej może się wydłużyć do następnego roku.

• W niedzielę, 4. grudnia br. w salce parafialnej odbyło się spotka-
nie Św. Mikołaja z dziećmi naszej parafii.  O godz. 17:00 do salki
wkroczył Św. Mikołaj w towarzystwie naszego Ks. Proboszcza.         
Wszystkie dzieci otrzymały paczki, z których część była sponsoro-
wana przez parafialny CARITAS (słodycze) i Radę Osiedla (zabawki).
Pieniądze na zakup zabawek zapewnił Urząd Miejski w Gliwicach.

Tekst: Stanisław Franiel

         Na wiosnę tego roku,  Rada Osiedla otrzymała drogą elektroni-
czną  list  od  anonimowego  mieszkańca  naszego  Osiedla.  Autor  listu
prosił o zajęcie się „prędkością samochodów” na ul. Na Łuku i dopro-
wadzenie do zamontowania tam spowalniaczy w postaci poprzecznego
garbu.  Pomysłodawca  otrzymał  wówczas  informację  oraz  stosowną
listę i prośbę o to, aby skonsultować się z pozostałymi mieszkańcami
w/w  ulicy  i  zebrać  podpisy  popierające  ten  pomysł.  Niestety  nie
otrzymaliśmy  żadnej  informacji  zwrotnej.  Następnie  w październiku
otrzymaliśmy kolejny list,  w którym respondent  wylewał  swoje żale
i pretensje, że Rada Osiedla nic nie zrobiła w powyższej sprawie.          
W związku z zaistniałą sytuacją chcemy przypomnieć, że do głównych
zadań Rady Osiedla należą m.in. współpraca z organami Miasta w celu
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla,  opiniowanie
różnorodnych  projektów  dotyczących  Osiedla,  organizowanie  przed-
sięwzięć  społecznie  użytecznych,  tworzenie  warunków  do  rekreacji
i rozwijania  zainteresowań  oraz  aktywizacji  społecznej  mieszkańców
Osiedla.              
         Jako  społecznicy  chętnie  zajmujemy  się  sprawami  zgłaszanymi
przez mieszkańców naszego Osiedla i występujemy do odpowiednich
instytucji,  w celu poprawy komfortu życia w naszej  dzielnicy.  Każda
sprawa musi być jednak poparta głosami współmieszkańców.              
         Rada Osiedla nie ma uprawnienia, aby występować do organów
Miasta z pomysłem lub propozycją wychodzącą od jednej osoby, bez
zgody  pozostałych  mieszkańców  danej  części  Osiedla.  Za  przykład
może tutaj posłużyć inicjatywa mieszkańców ul. Omańkowskiej.            
Mieszkańcy tej ulicy, za naszym pośrednictwem, wystosowali pismo do
Urzędu Miasta w sprawie braku chodników i płynących z tego zagrożeń
zarówno  dla  dzieci,  jaki  i  dorosłych.  Skierowano  prośbę  o  budowę
chodników, a załącznikiem do pisma były podpisy mieszkańców, zaró-
wno ul.  Omańkowskiej,  jak  i  ulic  bocznych,  którzy popierali  pomysł.
W krótkim  czasie  wybudowano  tam  chodnik  z  tzw.  destruktu
asfaltowego.  
         Tak  więc,  zachęcamy  Państwa  do  zgłaszania  nam  swoich  spo-
strzeżeń i pomysłów, które mogłyby poprawić jakość życia na naszym
Osiedlu.  Proszę  jednak  pamiętać przy  tym, o  skonsultowaniu takich
spraw ze swoimi sąsiadami, przed skierowaniem ich do Rady Osiedla.

 Tekst: Mariola Bucher i Stanisław Franiel

Co nowego w Żernikach ?

Trujące dymy nad Żernikami!

Sprzężenie zwrotne - Listy od Czytelników

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Żerniki”

Pożegnanie Zygmunta Siupki

Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Życzenia świąteczne
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Dyżury Rady Osiedla
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tj. w drugi wtorek miesiąca, 
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Stanisław Franiel
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Dzień Sąsiada

         Od  początku  września  do  6.  grudnia,  Seniorzy
uczęszczali  na nieodpłatne zajęcia z  pływania AQUA

FITNESS w pływalni Mewa (Sikornik). 
24. września uczestniczyliśmy w IV Gliwickim Rajdzie Nordic Walking
„Poznaj Gliwice we dwa kije”. Wrzesień był również początkiem zajęć
gimnastycznych na sali przy SP13. Zajęcia te cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem, aktualnie korzysta z nich ok. 30 osób. Największą
radość sprawiła nam możliwość korzystania z lokalu Rady Osiedla przy
ul. Warmińskiej 8. Pierwsze zajęcia odbyły się tam 09.11.br. Tematem
zajęć były Warsztaty czerpania papieru, była to nagroda ufundowana
przez  GCOP  za  zajęcie  I miejsca  w  konkursie  Seniorzy  w  działaniu,
w kategorii – Seniorzy dla innych. Nagroda jest odzwierciedleniem na-
szej pracy poprzez udostępnienie ścieżek do Nordic Walking dla wszy-
stkich  mieszkańców  Gliwic.  Wiele  osób  chętnie  korzysta  z  zabaw
w Modrzewiowym  Dworze,  na  zabawę  andrzejkową  chętnych  było
więcej  niż  miejsc  -  w karnawale przewidziane są dwie zabawy. Pod
koniec  listopada  nasze  Seniorki  pomagały  wykonać  piękne  wieńce
adwentowe dla Caritasu, znalazły też wolny czas na pokazy wizażystki
w Modrzewiowym Dworze. Oficjalne otwarcie Klubu odbyło się 16 lis-
topada przy kawie i słodkim poczęstunku. Na zebraniu rozdano formu-
larze  zgłoszeniowe  dla  Uczestników  Programu „Ogólnopolska  Karta
Seniora” -  karta ta,  przynosi  wiele  korzyści  na terenie całego kraju,
wydawana jest dla osób, które ukończyły 60 lat. Omówiono też (czę-
ściowo) projekt dalszego działania Klubu.
         W dniu 14. grudnia, miłą niespodziankę Seniorom sprawiły dzieci
z najstarszej grupy przedszkola, przy Szkole Podstawowej nr 13 w Żer-
nikach. Spotkanie opłatkowe, uświetniły świątecznym występem arty-
stycznym  oraz  własnoręcznie  wykonanymi  upominkami.  Seniorzy
odwzajemnili się małymi prezentami. 
Chcielibyśmy się też pochwalić nową siedzibą. Cztery pokoje, kuchnia,
szatnia,  toaleta,  wszystkie  pomieszczenia  wyposażone  są  w  nowo-
czesne lampy diodowe, które gwarantują tanie i dobre doświetlenie.
Dobór kolorów ścian oraz żaluzji, czyni pomieszczenia wesołymi i przy-
jemnymi.  Całość,  jako  wolontariuszka,  zaprojektowała architekt  mgr
inż. Ewa Tustanowska. Bardzo dziękujemy Pani Architekt, za to co Pani
dla nas już zrobiła i nadal robi. 
Pomieszczenia  Rady Osiedla,  oprócz Rady,  wykorzystywane są przez
Klub  Seniora  oraz  szczep  harcerski  „Żeremia”,  który  skupia  dzieci
i młodzież z Żernik i  Szałszy.  Pomieszczenia będą posiadały przyłącze
do sieci internetowej, która pozwoli nam na prowadzenie zajęć i szko-
leń z wykorzystania komputerów. 
         Nad całością czuwał  i  czuwa Przewodniczący Zarządu Osiedla -
Stanisław Franiel, dziękujemy Panu za ciężką pracę!
Najbliższe planowane spotkanie;
z Panią Bożeną Kuttys - autorką książki  „Stop oszustom”.

                                                                           

Tekst: Tadeusz Lubański

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

Informacje o działalności

         Blask światełek choinkowych i wszechobecnie roz-Blask światełek choinkowych i wszechobecnie roz-
brzmiewające „Last Christmas” nie pozostawiają cienia

wątpliwości. Święta Bożego Narodzenia już za chwilę… . W ten wyją-
tkowy czas, staramy się dać coś z siebie innym. Pomóc choćby nawet
w niewielkim stopniu.  W naszej  szkole całkiem niedawno podsumo-
waliśmy zbiórkę środków czystości dla pacjentów i podopiecznych szpi-
tali  misyjnych w Afryce. Sprzedając i kupując „cegiełki”, pomogliśmy
Danielowi, podopiecznemu fundacji  POMÓŻ I TY.  Nazbieraliśmy całą
GÓRĘ GROSZA, aby pomóc dzieciakom z rodzinnych domów dziecka.
Po raz kolejny wsparliśmy też gliwickie Hospicjum, kupując kalendarze
do każdej klasy…
         Nie pozostajemy obojętni na potrzeby i cierpienia innych mając
nadzieję, że nigdy nie dotkną one naszych bliskich. Jednak czasami ży-
cie potrafi zaskakiwać i nie zawsze są to miłe niespodzianki. Choroba
nie wybiera, dotyka w najmniej oczekiwanym momencie. Nie pyta, czy
może wywrócić  czyjeś  życie  do  góry  nogami,  przysporzyć  cierpień…
Najbardziej boli, kiedy bezlitośnie atakuje dzieci, a szczególnie te nam
bliskie. I tak się też stało… Już nie tylko chcemy, my MUSIMY pomóc!
Wierzymy, że i tym razem się uda. Nie będzie to zwykła zbiórka pienię-
dzy. W niedługim czasie planujemy zorganizować wielki kiermasz zaba-
wek. Dzieci będą mogły przekazać swoje wybrane zabawki, a później je
odkupić  lub kupić  zupełnie inne, aby wesprzeć  Koleżankę i  Kolegę,
którzy toczą walkę z choroba nowotworową.
        Mając świadomość ogromnych potrzeb przewidujemy rozszerze-
nie naszej akcji o kolejne działania. Ci, którzy nie chcą na nie czekać,
mogą zacząć pomagać już dziś. 
Podajemy numery subkont w Fundacji ISKIERKA obydwojga Dzieci;
Numer subkonta Jagódki:
ING Bank Śląski 06 1050 0099 6781 1000 1000 0577
Numer subkonta Jasia: 
ING Bank Śląski 73 1050 0099 6781 1000 1000 0438
Można także przekazać swój 1% dla Dzieci poprzez Fundację:
Fundacja ISKIERKA
ul. Daimlera 2
02-460 Warszawa
KRS: 0000248546

Tekst: Izabela Wilk-Skubela

        6. i 16. grudnia, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowa-
li dla uczniów naszej szkoły Przedświąteczne Zawody Sportowe. Dzieci
z  poszczególnych  klas  rywalizowały  w  różnorodnych  konkurencjach
lekkoatletycznych,  grach  zespołowych  i  indywidualnych,  dopasowa-
nych odpowiednio do ich wieku. Takie współzawodnictwo służy inte-
gracji uczniów i uczy zdrowej rywalizacji. Dzięki wsparciu finansowemu
Rady Osiedla zwycięzcy poszczególnych konkurencji   mogli  otrzymać
nagrody w postaci piłek i słodkości.
   

               Tekst: Mariola Bucher

Pomagamy …

Z życia naszej Szkoły

Przedświąteczne Zawody Sportowe
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