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Są już pierwsze projekty przyłączy!!!
Zostały już wykonane projekty przyłączy dla pierwszych ok. 100 posesji:
• ulica Cieszyńska posesje nr: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 32, 34, 36
• ulica Gdyńska
posesje nr: 1, 3, 4, 6, 7 i 9, 11, 13 i 15, 17 i 19, 21 i 23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 49
• ulica Bażancia
posesje nr: 2, 3, 4, 12, 14, 16, 19, 25, 27
• ulica Jabłoni
posesje nr: 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 24
• ulica Jałowcowa posesje nr: 14, 20, 31
• ulica Lisia
posesje nr: 3, 5, 7, 8
• ulica Mazowiecka posesje nr: 19, 21, 23, 28, 29, 32
• ulica Orzechowa posesje nr: 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28
• ulica Śląska
posesje nr: 1, 3, 4, 7 i 9, 11, 17
• ulica Wielkopolska posesje nr: 14
• ulica Wiśniowa
posesje nr: 7, 16, 18, 24
• ulica Wigilijna
posesje nr: 34, 44, 46, 48
• ulica Zajęcza
posesje nr: 1, 5, 6, 7, 10, 12
Projekty można odbierać w godzinach dyżurów członków zarządu. Jeżeli ktoś zapłacił dotychczas
tylko pierwszą ratę, przy odbiorze projektu należy okazać dowód wpłaty drugiej raty. Wszelkich wpłat
należy dokonywać wyłącznie na podany poniżej nowy numer konta.
W dniu 18 marca na naszym dyżurze będą obecni projektanci i będzie można od razu skonsultować
swój projekt. Będzie można również spotkać się z projektantami 15 kwietnia, po spokojnym zapoznaniu
się w domu z projektem swojego przyłącza.
Informacje o następnych wykonanych projektach, datach ich odbioru i datach spotkań z
projektantami będą podawane w gablotkach Rady Osiedlowej Żerniki oraz w gablotce kaplicy
Miłosierdzia Bożego.

UWAGA!!! Zmiana numeru rachunku bankowego!!!
Nowy numer rachunku Stowarzyszenia "Żerniki"

31 1020 2401 0000 0802 0143 5890
PKO BP I/O Gliwice
Dzięki uprzejmości Rady Osiedlowej dalsze informacje dotyczące kanalizacji będą pojawiać
się w gablotkach RO. Pierwsza taka gablotka znajduje się na budynku poczty, następna
będzie przed kościołem św. Jana Chrzciciela przy ul. Żernickiej, a w przyszłości trzecia na
budynku świetlicy na osiedlu (Żerniki Osiedle).

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią dyżury w pierwszy czwartek miesiąca
i w pierwszy czwartek po 15 każdego miesiąca w godz. 18-19 w siedzibie „Caritasu”.

Kanalizacja Żernik i os. św. Wojciecha w zadaniach inwestycyjnych
Kanalizacja naszej dzielnicy, wykonywana w ramach programu finansowanego przez miasto Gliwice,
Unię Europejską i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), obejmuje teren całych Żernik oraz
osiedle św. Wojciecha. Z powodu sprzeciwu dwóch mieszkańców, nie można prowadzić prac zgodnie z
założeniami na całym terenie naszych dzielnic. Na skutek ich protestów nie można na razie wykonać
kanalizacji dla domów przy ulicach Domeyki, Strzeleckiego, Czerskiego, Chałubińskiego (numery
nieparzyste) i Grodeckiego.
Nie chcąc, by protesty dwóch osób uniemożliwiły kanalizację całej dzielnicy, władze miasta
postanowiły wydzielić z zadania pod nazwą „Żerniki” podane wyżej ulice. W efekcie kanalizacja Żernik
oraz osiedla św. Wojciecha będzie prowadzona w ramach dwóch zadań:
- zadania "Żerniki" obejmującego Żerniki poza ulicami Domeyki, Strzeleckiego, Czerskiego,
Chałubińskiego i Grodeckiego oraz osiedle św. Wojciecha
- zadania "Tarnogórska" obejmującego ulice Domeyki, Strzeleckiego, Czerskiego, Chałubińskiego
(numery nieparzyste) i Grodeckiego.

Zadanie "Żerniki"
Realizacja zadania "Żerniki" właśnie się rozpoczyna. Kilka dni temu został ogłoszony międzynarodowy
przetarg na wykonanie tego zadania. Zostanie on rozstrzygnięty na początku czerwca.. Jeżeli decyzja
komisji przetargowej nie zostanie zaskarżona, to latem powinny się rozpocząć pierwsze prace. Będą one
prowadzone równolegle w wielu miejscach, ponieważ czas na wykonanie tego zadania nie jest zbyt
długi: wszystkie prace przy kanalizacji (razem z odtworzeniem nawierzchni ulic) muszą zostać
wykonane przed końcem 2006 r. Będzie to dla nas wszystkich trudny okres, bo wiele ulic będzie
rozkopanych i nieprzejezdnych. Tam, gdzie będzie to możliwe, będą organizowane objazdy. W
przypadku odcięcia przez wykopy dojazdu do poszczególnych posesji będziemy się starali zorganizować
strzeżone parkingi w pobliżu takich posesji. O tym, jak będzie wyglądał harmonogram prac, będą
Państwo na bieżąco informowani.

Zadanie "Tarnogórska"
Prowadzone są prace przygotowujące ofertę przetargową. W tej chwili trudno określić, kiedy rozpoczną
się prace w terenie. Nie oznacza to jednak, że kanalizacja tego fragmentu naszej dzielnicy przeciągnie
się znacznie, gdyż - jak wspomniano poprzednio - kanalizacja całego miasta musi zakończyć się do 2006
roku. Oczywiście o terminie rozpoczęcia robót w ramach tego zadania zainteresowani mieszkańcy
zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ważne dla osób, które nie złożyły zamówienia na projekt przyłącza
Większość osób, które będą musiały podłączyć swoje posesje do budowanej sieci kanalizacyjnej
złożyła już zamówienie na wykonanie projektu przyłącza za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.
Wszyscy, którzy złożyli wymagane dokumenty w podanym w poprzednim zawiadomieniu terminie tj do
15 listopada ub. r. lub w kilka dni później, będą mieli wykonany projekt przyłącza w cenie 280 zł.
Często zwracają się do nas mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyły zamówienia na projekt
przyłącza, z pytaniem, czy można to jeszcze zrobić. Niestety, w tej chwili nie jest to możliwe - nie
przyjmujemy na razie żadnej dokumentacji ani wpłat.
Jeżeli okaże się, że liczba dalszych chętnym do wykonania projektu przyłącza będzie wystarczająco
duża, postaramy się jeszcze raz zorganizować możliwość wykonania projektów po obniżonej cenie.
Cena ta na pewno będzie nadal znacznie niższa niż w przypadku zamawiania indywidualnego projektu,
ale nie tak niska jak obecnie. Jeżeli będziemy taką akcję organizować, zostaną Państwo o tym
poinformowani za pośrednictwem naszego biuletynu.

