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Telefon alarmowy - 112 
Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998
Policja – 997

II Komisariat Policji - 32 231 20 21
Dzielnicowy 

– sierż. szt. Wojciech Hańczyk
727 032 380

Straż Miejska - 986, 32 339 93 02
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,  32 270 01 51

Parafia Św. Jana Chrzciciela
ul. Elsnera 21,  32 270 03 49

Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Elsnera 25,  32 270 03 50

Bezpłatne porady prawne
-   www.zerniki.gliwice.pl
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Z życia naszej szkoły
Jaka ta dzisiejsza młodzież jest….???!!!

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki
Sprawozdanie z działalności

       Ważne telefony:

                W numerze:
Z okazji zbliżających się Świąt, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: 

Foto: Alicja Henel-Uruska

Wesołych, pogodnychWesołych, pogodnych
ii  radosnych Świąt Bożegoradosnych Świąt Bożego

Narodzenia,Narodzenia,
samych miłych chwil spędzonychsamych miłych chwil spędzonych

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

wielu sukcesów i optymizmu wielu sukcesów i optymizmu 
ww  Nowym 2019 Roku.Nowym 2019 Roku.

Od Zarządu Od Zarządu i całej Rady Osiedla.i całej Rady Osiedla.

       Czas leci jak szalony. Jeszcze niedawno było ciepło i raczej wiosennie niż jesiennie, a tu już pora
myśleć o zimie, adwencie i Bożym Narodzeniu.  Zanim jednak o tym, w ramach porządków przedświą-
tcznych, odkurzmy trochę żernickie wspomnienia o lecie.  
W sobotę 25 sierpnia świętowaliśmy wraz z rolnikami zakończenie żniw.  Członkowie Stowarzyszenia
Społeczno - Kulturalnego "Żerniki” wraz z rolnikami - przy wykorzystaniu pieniędzy z budżetu miasta
Gliwice  i  wsparciu  sponsorów prywatnych  -  zorganizowali  nasze  tradycyjne  dzielnicowe  dożynki.
Kolorowy korowód dożynkowy prowadzony przez Księdza Proboszcza jak co roku wyruszył spod koś-
cioła i przejechał uliczkami parafii. Tym razem po raz pierwszy do fantazyjnie przystrojonych wozów,
dorożek i jeźdźców na koniach dołączyła spora grupa rowerzystów. Można było między nimi dostrzec
jadącego  w  słomkowym  kapeluszu,  na  rowerze  przystrojonym  kolorowymi  balonikami,  jednego
z włodarzy miasta.  Długi, barwny korowód witali przy swoich dożynkowo przybranych domostwach
mieszkańcy dzielnicy.   Niektóre  dekoracje i  organizowane przy płotach aranżacje  wymagały dużej
pomysłowości, sporego zaangażowania i często poczucia humoru ich wykonawców. Dziś po tych kilku
miesiącach pamiętam, że mnie zachwyciła szczególnie dekoracja domu Państwa Zagórskich. Wśród
korowodowych pojazdów, kolejny już rok wyróżniał się wóz Pana Korka.  
Tradycyjnie w przerwie pomiędzy objazdem wschodniej i zachodniej części parafii oraz po zakończe-
niu korowodu, jego uczestnicy mieli okazję skorzystać z  dożynkowego poczęstunku,  a po rozdaniu
nagród, w rytm tanecznych przebojów, bawić się do późnego wieczora.  
Atmosfera była naprawdę sympatyczna.
Następnego dnia w niedzielę w trakcie Mszy św. odprawianej w intencji rolników mogliśmy podziwiać
przepiękną, misternie wykonaną przez Panią Wilk, koronę dożynkową a po Mszy spróbować poświę-
conego chleba z tegorocznych plonów, rozdawanego przez starostów dożynek.  
Wszystkim rolnikom dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.
       A przed nami już zima i Boże Narodzenie. Panie z parafialnego Caritasu jak co roku z dużym zaan-
gażowaniem przygotowują własnoręcznie piękne wieńce adwentowe, które sprzedawane na kierma-
szu  przedświątecznym  zdobią  potem  nasze  domy  i  przypominają  o  zbliżających  się  Świętach.   
       O grzecznych dzieciach nie zapomni Święty Mikołaj.  
Mocno zapracowany, znajdzie jednak czas na odwiedziny także naszej salki parafialnej.                            
       Co roku też w grudniu Caritas organizuje w salce parafialnej przyjęcie wigilijne, na które szczegól-
nie serdecznie zaprasza osoby samotne, ale też wszystkich, którzy mają ochotę jeszcze przed Świętami
poczuć ich atmosferę, zaśpiewać kolędy, pobyć z rzadko odwiedzanymi sąsiadami.                                    
W tym roku spotkanie odbędzie się w niedzielę w przededniu kalendarzowej Wigilii.                                
       Nie wiem czy tegoroczne święta będą białe, czy spadnie biały puch i w ogrodach wyrosną śnieżne
bałwany.  Na pewno zaś pojawi się mnóstwo lampek, światełek, wspinających się do okien Mikołajów,
rozświetlonych reniferów i ich sań. Czy będziemy je podziwiać spacerując czystymi, zadbanymi ulicz-
kami,  oddychając pełną piersią,  czy będziemy tylko zerkać na nie zza firanek,  zamknięci  szczelnie
w naszych domach, zależy od nas samych i od naszych sąsiadów. Od tego, co i jak palimy w naszych
piecach.  Zdaję sobie sprawę, że powtarzam to co roku, ale świadomości, jak ważne jest to dla nasze-
go zdrowia, nigdy nie za wiele.  Mieszkamy w pięknej dzielnicy, mieszkajmy też w zdrowej.                  
       Kończąc ten przedświąteczny wątek życzę wszystkim Zdrowych, Rodzinnych i Pełnych Miłości
Świąt Bożego Narodzenia.

             Jolanta Neumann

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Przedświąteczne remanenty i świąteczne refleksje
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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”.

       Budynek  szkoły  nie  był  zniszczony  i  szkoła  ruszyła  23.04.1945 r.
Wykorzystano pomoce poniemieckie. Chodziło do niej 451 dzieci (50 %
władało j. polskim). Organizowano kursy repolonizacyjne i walki z anal-
fabetyzmem dla dorosłych. W Żernikach, zaraz po wojnie, społeczność
nie  przeobraziła  się  tak  mocno  jak  w  mieście.  Przybysze  polscy  ze
wschodu czy osadnicy z Polski centralnej zajęli domy po uciekinierach
i wysiedlonych. Rozpoczął się okres przezwyciężania napięć i codzien-
nego życia społeczności lokalnej w warunkach Polski Ludowej. 
       Ludność dotkliwie odczuwała ograniczenia i represyjność systemu
(np. upaństwowienie gospodarki, zlikwidowanie prywatnej inicjatywy,
samorządności,  pozostawienie  tylko  małych  gospodarstw  w  rękach
prywatnych,  promowanie  członków partii,  indoktrynacja  w szkołach
i mediach, ograniczanie kontaktów z krewnymi i znajomymi w Niem-
czech,  odmowy wobec podań o zgodę na stały wyjazd do Niemiec,
negatywne poczynania wobec Kościoła i religijności mieszkańców). 
Część mieszkańców potrafiła skorzystać z pozytywnych stron przemian,
jak możliwość kształcenia dzieci, w tym studia na Politechnice Śląskiej,
awansu społecznego, zatrudnienia w licznych zakładach i instytucjach,
dostępu do dóbr kultury. Malała liczba mieszkańców utrzymujących się
wyłącznie z rolnictwa, a wzrastała liczba chłoporobotników. Ta sytuacja
i zaplecze rolnicze Żernik pozwalało mieszkańcom lepiej radzić sobie
w okresach trudności rynkowych i braków artykułów żywnościowych
w sklepach. Wiele rodzin miało wsparcie materialne ze strony krewnych
z RFN. Wśród pokolenia urodzonego po wojnie narastało zjawisko mał-
żeństw mieszanych, co było czynnikiem zmniejszania dystansu między
ludnością o różnych korzeniach. 
       Czynnikiem sprzyjającym zrozumieniu było angażowanie się  miesz-
kańców Żernik w życie Kościoła. Proboszczem w latach 1958-1987 był
Ludwik Buczkowski, urodzony w Skomorochach koło Tarnopola, wyk-
ształcony i wyświęcony we Lwowie (jako emeryt został dziekanem ho-
norowym, zmarł 23 listopada 1998r. i został pochowany obok krzyża
na żernickim cmentarzu). Obecnie proboszczem jest Antoni Rzeszutko
(urodzony  w  1955r.  w  Głuchołazach;  pochodzi  z  parafii  Nowy  Las
w opolskim; wyświęcony w Opolu w 1980 roku; wikary w Raciborzu,
Zabrzu  -  Rokitnicy;  administrator  1987  i  proboszcz  żernicki  1991).
Kierował remontem kościoła, budową domu parafialnego udostępnia-
jąc  go  ludności,  dba o modernizację  obiektów parafialnych,  inicjuje
wiele korzystnych działań wspólnoty parafialnej. Od lat 70 tych nastę-
pują znaczne zmiany ludnościowe (legalne wyjazdy rodzin do Niemiec
i zagospodarowanie się nowych właścicieli) i stale rośnie liczba nowo
budowanych domów, a co za tym idzie i mieszkańców. 
       Punktem zwrotnym było wybudowanie na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych osiedla domków jednorodzinnych pra-
cowników Politechniki Śląskiej  oraz powstanie w sąsiedztwie osiedla
Obrońców Pokoju,  przez co miasto faktycznie zbliżyło się  do Żernik.
Miejscowość coraz bardziej traciła charakter typowo rolniczy i wiejski. 
Nowe plany zagospodarowania miasta przeznaczały tu tereny pod za-
budowę jednorodzinną. Przemiany po 1989 roku korzystnie wpływają
na rozwój  dzielnicy,  zaangażowanie i  gospodarczą aktywność miesz-
kańców. Wielu swobodnie wyjeżdżało do Niemiec w celu odwiedzin
i podejmowali tam pracę. Prężnie działają organizacje społeczno-kultu-
ralne, samorządowe (np. Rada Osiedla, Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne „Żerniki”, organizacja mniejszości niemieckiej, Rada Parafialna -
kiedyś kierująca miedzy innymi organizacją festynów, Caritas). Podczas
ważnych  inicjatyw  coraz  liczniej  zgłaszają  się  sponsorzy  oferujący
wsparcie materialne. Pojawiają się fundusze z zagranicy. Mniej rodzin
dotkniętych  jest  problemem  bezrobocia  niż  w  innych  dzielnicach
miasta. Miasto przeznacza fundusze na ważne dla dzielnicy inwestycje
(modernizację  szkoły,  drogi,  sygnalizację  świetlną,  kanalizację  przy
uzyskaniu pieniędzy europejskich). 
       W  Żernikach  przybywa  domów  i  nowych  mieszkańców,  którzy
razem ze starymi mieszkańcami będą kształtować przyszłość dzielnicy. 

Dzieje Żernik        Żerniki pozostają atrakcyjną dzielnicą, gdzie żyje się dobrze, skąd
można  szybko  dotrzeć  do  centrum,  ale  po  powrocie  znaleźć  nieco
spokoju i wytchnienia „na własnym podwórku”, czy podczas spaceru
po pięknej okolicy.  

Tekst uzupełnił: Stanisław Franiel

oryginał dostępny w zakładce Wirtualne Muzeum na: www.zerniki.gliwice.pl

              Szanowni Państwo!
       Za  pośrednictwem  Biuletynu  pragnę  podziękować  za  zaufanie
i poparcie jakiego udzielili mi wyborcy z Żernik w minionych wyborach
samorządowych w dniu 21.10.2018 r.
       Wśród wszystkich kandydatów na radnych Miasta Gliwice, na któ-
rych mogliście Państwo głosować w Żernikach, otrzymałem najwięcej
głosów (414 głosów). Kolejną osobą, którą obdarzyliście zaufaniem był
Zygmunt Frankiewicz (343 głosy).  Cieszę się, że nasze działania na rzecz
Miasta i naszej Dzielnicy są doceniane.                                                          
Czuję się wobec tego zobligowany i zmotywowany do dalszej pracy dla
dobra Żernik i Miasta. Prezydent Frankiewicz ponownie powierzył mi
funkcję Wiceprezydenta Gliwic, co spowodowało, że zrzekłem się zdo-
bytego mandatu. Jako Wiceprezydent będę, podobnie jak w poprzedniej
kadencji, współpracował  ze  Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym
„Żerniki” i Radą Osiedla. 
Tą drogą dziękuję raz jeszcze Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu
„Żerniki”  za  udzielone  mi  w  trakcie  kampanii  wyborczej  poparcie
i pomoc. 

   Z poważaniem
Adam Neumann  

W  ramach  Gliwickiego  Budżetu  Obywatelskiego z  roku  2017,
w ostatnim okresie zostały oddane dwie inwestycje:

• Z początkiem września uruchomiono zmodernizowany plac zabaw
dla dzieci, który znajduje się przy Szkole Podstawowej Nr 13.

• Natomiast  30.10.br.  została oddana do użytkowania,  siłownia na
wolnym powietrzu - jest zlokalizowana na rogu ulicy Warmińskiej,
tuż obok placyku zabaw dla dzieci.

• W ostatnich dniach października, na ul. Elsnera, został ścięty osta-
tni kasztan, który stał obok Cukierni „Kopciuszek”.                             
No i  gdzie  teraz  nasze dzieci  będą zbierały  kasztany,  na  zajęcia
praktyczne w szkole, aby zrobić kasztanowe ludki?

• Na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Kurpiowskiej z ul. Tarnogórską
zakończono  ostatnie  prace  mające  na  celu  uruchomienie

  sygnalizacji  świetlnej
  w tym miejscu.         
  W  czasie  zamykania
  tego  numeru  Biuletynu
  sygnalizacja już była
  uruchomiona i działała!
  Onegdaj, na tym skrzy-
  żowaniu dochodziło do
  wielu wypadków drogo-
  wych,  teraz  będzie  tu
  o wiele bezpieczniej!

Teksty  zdjęcia: Stanisław Franiel

Co nowego w Żernikach?

Podziękowanie Pana Adama Neumanna

http://www.zerniki.gliwice.pl/
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       Tegoroczny kiermasz adwentowy odbędzie się 2 grudnia br. i będzie
działał po wszystkich Mszach Św.   
       Święty Mikołaj  zapowiedział  swoje przybycie do salki  parafialnej
6 grudnia o godz. 17:00 !!!
       Spotkanie  opłatkowe  -  wieczerza  wigilijna  będzie  miało  miejsce
w salce parafialnej w niedzielę 23 grudnia o godz. 17:00 (po wieczornej
Mszy  Św.).  Zapraszamy  wszystkich  chętnych,  szczególnie  seniorów
i osoby samotne do łamania się opłatkiem.

                            Tekst: Rita F. Sokołowska

       W miesiącu wrześniu ruszył rządowy Program „Czyste Powietrze”.
Ma on na celu ograniczenie emisji  zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinanso-
wanie,  m.in.  na wymianę starych pieców i  kotłów na paliwa stałe,
docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż
i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
       Mogą z niego skorzystać również osoby zainteresowane instalacją
odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne i instalacje
fotowoltaiczne.  Dofinansowanie  może  przyjąć  postać  dotacji  lub
pożyczki.  Na szczególną uwagę zasługuje fakt,  że wysokość dofinan-
sowania jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w gospo-
darstwie  domowym wnioskodawcy.  Przykładowo przy  dochodzie  na
osobę  powyżej  1.600  złotych dotacja  może  sięgać  30%  kosztów,
natomiast gdy dochód na osobę nie przekracza 600 złotych dofinanso-
wanie  może objąć  aż  90%  kosztów,  zaś  na  pozostałe  10% kosztów
można  uzyskać  pożyczkę.  Realizację  programu przewidziano na lata
2018-2029. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewó-
dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
ul. Plebiscytowa  19.  Szczegółowe  informacje na  temat  warunków
uzyskania dofinansowania można uzyskać telefonicznie pod numerem
tel. (32) 603-22-00, bądź za pośrednictwem strony internetowej: 

www.wfosigw.katowice.pl. 

       Jeśli Państwo sobie zażyczycie, w najbliższym czasie do Państwa drzwi
mogą zapukać przedstawiciele  Rady Osiedla „Żerniki”, którzy dostarczą
materiały informacyjne na temat programu oraz udzielą odpowiedzi na
ewentualne pytania. Chętnych do takich odwiedzin prosimy o informację
poprzez e-mail ro@zerniki.gliwice.pl  lub prosimy o zgłoszenie pisemne –
wystarczy karteczka z nazwiskiem i adresem, dobrze by było, gdyby był
także numer telefonu, aby uzgodnić dogodny termin odwiedzin. Karteczkę
można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku Rady Osiedla.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnianych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
                                                                                                                                         Tekst: Adam Prochaczek

       Przy ulicy Elsnera, po-
między  sklepem spożyw-
czym a  ulicą  Szymanow-
skiego, powstał nowy odci-
nek  chodnika.  Wreszcie
wychodząc  ze  sklepu,  nie
trzeba będzie natychmiast
przechodzić  przez  ulicę,
lecz  można  będzie  dojść
chodnikiem  do  przejścia
dla pieszych obok skrzyżowania ul. Elsnera z ul. Szymanowskiego.               
Będzie o wiele bezpieczniej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych!

Tekst: Stanisław Franiel

Radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie
Bożego Syna do swego życia, mocy Ducha Świętego,
który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarno
pokoju wśród wszystkich naszych bliskich życzy

Zarząd Stowarzyszenia „Żerniki”

       Z prawdziwą radością informujemy,  że pan Adam Neumann został
ponownie powołany na funkcję wiceprezydenta miasta, tym razem na całe
pięć lat. Serdecznie gratulujemy! Mając w pamięci ostatnie lata jesteśmy
pewni, że ten wybór jest gwarancją wzorowej współpracy Stowarzyszenia
z panem prezydentem Neumannem dla dobra całej naszej dzielnicy.

       Skrzyżowanie  ulic  Tarnogórska-Olszewskiego-Kurpiowska,  o  którego
przebudowę walczyło od lat nasze Stowarzyszenie, uzyskało ostatni braku-
jący element – światła drogowe. W chwili oddawania tego numeru do
druku były one w fazie testowania, a 1 grudnia mają zostać uruchomione.
Powinny one znacznie ułatwić wyjazd z ulicy Olszewskiego i Kurpiowskiej,
szczególnie przy skręcie w lewo i jeździe na wprost. Kolejny raz dziękujemy
bardzo panu prezydentowi Adamowi Neumannowi!!!

       W sierpniowym numerze biuletynu naszego Stowarzyszenia prosiłem
o podanie propozycji miejsc ustawienia koszy na psie odchody. Dostaliśmy
kilka propozycji, ale jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, a ma
jakieś pomysły, proponujemy wykorzystać czas świąteczny na napisanie do
Stowarzyszenia w tej sprawie.

                    Teksty: Tadeusz Grabowiecki 

Wybory samorządowe

Start Programu „Czyste Powietrze”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Żerniki”„Żerniki”

Skrzyżowanie skończone!

Kosze na odpady po naszych milusińskich

Caritas parafialna w adwencie

Co nowego w Żernikach? - cd.

http://www.zerniki.gliwice.pl/
mailto:ro@zerniki.gliwice.pl
http://www.wfosigw.katowice.pl/
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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 przy ul. Warmińskiej 8

Mariola Bucher
Alicja Henel-Uruska
Renata Koszorz
Stanisław Franiel
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W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanoW styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanoW styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanoW styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanoW styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanoW styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowano
zabawę w Klubie Seniora. Dzieci ze Szkoły Podstawowejzabawę w Klubie Seniora. Dzieci ze Szkoły Podstawowej

nr 13 przyniosły laurki,  własnoręcznie zrobione serduszka ceramicznenr 13 przyniosły laurki,  własnoręcznie zrobione serduszka ceramiczne
oraz deklamowały wierszyki i śpiewały. Były gromkie brawa od seniorów.oraz deklamowały wierszyki i śpiewały. Były gromkie brawa od seniorów.
Seniorki przyniosły coś do jedzenia na słodko i słono. Bawiliśmy się przySeniorki przyniosły coś do jedzenia na słodko i słono. Bawiliśmy się przy
muzyce mechanicznej. Było bardzo wesoło.muzyce mechanicznej. Było bardzo wesoło.                                                                                                      
W lutym zorganizowano Zabawę karnawałową w restauracji Modrzewio-W lutym zorganizowano Zabawę karnawałową w restauracji Modrzewio-
wy Dwór. Jak zawsze wszyscy bawili się bardzo dobrze.wy Dwór. Jak zawsze wszyscy bawili się bardzo dobrze.                                                                
Na przełomie kwietnia i maja pojechaliśmy na 7-dniową wycieczkę doNa przełomie kwietnia i maja pojechaliśmy na 7-dniową wycieczkę do
Lwowa. Była to wycieczka objazdowa po dawnych wschodnich terenachLwowa. Była to wycieczka objazdowa po dawnych wschodnich terenach
Polski. Zwiedziliśmy Lwów, Busk, Brody, Poczajów, Krzemieniec, Wiśnio-Polski. Zwiedziliśmy Lwów, Busk, Brody, Poczajów, Krzemieniec, Wiśnio-
wiec,  Zbaraż,  Tarnopol,  Żydaczów, Stryj.  Po 3.  dniach wróciliśmy dowiec,  Zbaraż,  Tarnopol,  Żydaczów, Stryj.  Po 3.  dniach wróciliśmy do
LwowaLwowa na obchody Święta 3-go maja. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem na obchody Święta 3-go maja. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem
Adama Mickiewicza i po przemarszu z orkiestrą do Katedry uczestniczyli-Adama Mickiewicza i po przemarszu z orkiestrą do Katedry uczestniczyli-
śmy w Mszy świętej za Ojczyznę. Wybraliśmy się do Opery lwowskiej naśmy w Mszy świętej za Ojczyznę. Wybraliśmy się do Opery lwowskiej na
operę Carmen. Zaliczyliśmy wieczór z tańcami, kolację regionalną i trun-operę Carmen. Zaliczyliśmy wieczór z tańcami, kolację regionalną i trun-
kami w kawiarni Premiera Lwowska.kami w kawiarni Premiera Lwowska.                                                                                                                                
We wrześniu, po raz drugi w tym roku, zaliczyliśmy Lwów z pięciodniowąWe wrześniu, po raz drugi w tym roku, zaliczyliśmy Lwów z pięciodniową
wycieczką. Tym razem zwiedzaliśmy zabytki Lwowa, cmentarze Łyczako-wycieczką. Tym razem zwiedzaliśmy zabytki Lwowa, cmentarze Łyczako-
wski i Janowski oraz obowiązkowo Operę La Pascal.wski i Janowski oraz obowiązkowo Operę La Pascal.                                                                          
W październiku odbyły się dwa spektakle „Teatru a” z Gliwic. W związkuW październiku odbyły się dwa spektakle „Teatru a” z Gliwic. W związku
zz  dużym zainteresowaniem mieszkańców, następne 4 spektakle zostałydużym zainteresowaniem mieszkańców, następne 4 spektakle zostały
przeniesione do większych pomieszczeń Sali parafialnej naszego Kościo-przeniesione do większych pomieszczeń Sali parafialnej naszego Kościo-
ła. Następne spektakle odbędą się: 25.11., 2 i 16.12. o godz 17.30. ła. Następne spektakle odbędą się: 25.11., 2 i 16.12. o godz 17.30.                     
We wrześniu nasz Klub brał udział w Miejskim Pikniku Seniora wWe wrześniu nasz Klub brał udział w Miejskim Pikniku Seniora w   ParkuParku
Szopena.  Szopena.  
W listopadzie otrzymaliśmy zaproszenie z GCOP na Biesiadę Senioralną.W listopadzie otrzymaliśmy zaproszenie z GCOP na Biesiadę Senioralną.
Było wesoło przy muzyce na żywo.Było wesoło przy muzyce na żywo.                                                                                                                                      
W listopadzie i grudniu uczestniczymy w GCOP w warsztatach - „Odkry-W listopadzie i grudniu uczestniczymy w GCOP w warsztatach - „Odkry-
wamy Nowe Talenty”. Będziemy się uczuć różnych prac manualnych.  wamy Nowe Talenty”. Będziemy się uczuć różnych prac manualnych.  
28.11., w Klubie Seniora odbędzie się szkolenie dla seniorów jak ustrzec28.11., w Klubie Seniora odbędzie się szkolenie dla seniorów jak ustrzec
się przed oszustami i naciągaczami. Szkolenia poprowadzi grupa prawni-się przed oszustami i naciągaczami. Szkolenia poprowadzi grupa prawni-
ków z Wrocławia.ków z Wrocławia.                                                                                                                                                                                                  
Pod  koniec  listopada  Panie  z  Klubu  Seniora  pomogą  robić  wieńcePod  koniec  listopada  Panie  z  Klubu  Seniora  pomogą  robić  wieńce
adwentowe dla Caritasu.adwentowe dla Caritasu.                                                                                                                                                                        
1.12.br. organizuję zabawę tzw. Andrzejki  w restauracji  Modrzewiowy1.12.br. organizuję zabawę tzw. Andrzejki  w restauracji  Modrzewiowy
Dwór. Do tańca będzie przygrywał Zespół „Dimon”. Dwór. Do tańca będzie przygrywał Zespół „Dimon”.                                                                           
Przez cały rok organizowane są cykliczne, co dwa tygodnie, spotkaniaPrzez cały rok organizowane są cykliczne, co dwa tygodnie, spotkania
ww  Klubie  Seniora  służące  integracji  oraz  wymianie  rożnych  poglądówKlubie  Seniora  służące  integracji  oraz  wymianie  rożnych  poglądów
ii  nowinek przy kawie i ciasteczku. nowinek przy kawie i ciasteczku.                                                                                                                                         

Zapraszam na spotkania seniorów, Zapraszam na spotkania seniorów, 
szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli.szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli.  

Aleksandra HauschildAleksandra Hauschild    
        Lider Klubu Seniora „Żerniki”         Lider Klubu Seniora „Żerniki” 

           No właśnie,  jaka…? W wielu publicznych miej-
scach, przystankach, sklepach, ulicach, często słyszymy

narzekania na obecną młodzież. Każdy z nas wielokrotnie spotkał się
z krytyką,  bądź sam był  uczestnikiem takich dialogów.  A przecież ta
dzisiejsza młodzież to nasi wnukowie, siostrzeńcy, dzieci itp….                
       Ja  dziś  chciałabym  Państwu  napisać  o  młodzieży,  którą  znam,
z którą pracuję,  która wielokrotnie mnie pozytywnie zaskakuje i daje
ogromne poczucie spełnienia. Ta młodzież jest bliska Waszym sercom,
na co dzień mijamy ją w tych samych sklepach, ulicach i na przystan-
kach. Mowa o naszych żernickich Wolontariuszach. Jest to grupa mło-
dzieży, z którą mam przyjemność pracować już kolejny rok. Zawodowo
są to spotkania w sali gimnastycznej, ale prawdziwe źródło i skarb tych
młodych ludzi poznałam właśnie w działaniach wolontariackich.           
To w sytuacjach kiedy zakasują rękawy i  czyszczą opuszczone groby,
sprzątają w miejscach gdzie potrzeba posprzątać, zamiast przy kompu-
terze spędzają czas z innymi np.  w domu dziecka nie mając żadnych
barier organizują zabawy - są prawdziwi. Kolejny już rok kwestują na
cmentarzach będąc wizytówką nie tylko szkoły, ale przede wszystkim
są wizytówką swoją, swoich rodziców i krewnych. Hospicjum ukochali
najbardziej, ich pomysły by wspierać to miejsce są nieograniczone.    
Co prawda, studzi ich regulamin dotyczący wieku, oraz ja sama oba-
wiając się, że niektóre zadania mogą na dzień dzisiejszy wpłynąć na
nich destrukcyjnie. Ja jestem tylko koordynatorem tych działań.            
Już niedługo przystępujemy do organizowania kolejnej już „Szlachetnej
Paczki”, oczywiście tu ogromny wkład mają rodzice, ale to wolonta-
riusze  zbierają do puszek pieniądze, mają odwagę prosić i przekazać
problem, szukają rozwiązań i mają niesamowity wachlarz pomysłów.
Wkrótce  święta,  a  ja  już  jestem  przekonana,  że  paczka  dla  dzieci
z domu małego dziecka będzie olbrzymia, że na Madagaskarze dzieci
najbardziej kolorowe kredki będą miały od żernickich rodzin.                  
       Na co dzień przychodzą i pytają: „To co teraz będziemy robić?”-    
z radością odpowiadam : „Dalej pomagać. ..”
Taka właśnie ta dzisiejsza młodzież jest…

 Tekst: Sylwia Pisula – nauczycielka wf

       Od rozpoczęcia roku szkol-
nego,  nasza  SP13  dysponuje
nowym  budynkiem  dydaktycz-
nym dla  naszych dzieci.  Budy-
nek został  zbudowany w prze-
ciągu  kilku  miesięcy  i  zawiera
m. in. sale lekcyjne dla klas I-VIII,
szkolne  pracownie;  chemiczną
i fizyczną,  nadto  świetlicę  szkolną,  małą  salę  gimnastyczną  i  szatnię.
Uroczyste oddanie nowego budynku szkolnego odbyło się 27 września
2018 roku.                             Tekst i zdjęcie: Stanisław Franiel

Z życia naszej SzkołyZ życia naszej Szkoły

 Jaka ta dzisiejsza młodzież jest….???!!!

Co nowego w Żernikach? - cd.

Sprawozdanie z działalności

Klub Seniora „Spójnia” Żerniki

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

