W numerze:

Sprawozdanie

Szanowni Mieszkańcy Żernik !
Minęły już 4. lata od poprzednich wyborów samorządowych, nadszedł czas na złożenie sprawozdania
za ubiegłą kadencję, poniżej prezentujemy rejestr spraw i pism, wystosowanych w imieniu Rady
Osiedla, przez ustępujący Zarząd Osiedla Żerniki.
W dniu 20. listopada br. wybierzemy nowych przedstawicieli Naszej Społeczności do Rad Osiedlowych,
wszystkich chętnych do pracy w samorządzie, zapraszamy na stronę internetową Urzędu Miejskiego
w Gliwicach:
http://www.um.gliwice.pl/bip

z działalności
Więcej informacji w zakładce: Rady Osiedlowe
Rady Osiedlowej
w Żernikach
W tym miejscu chcemy podziękować Państwu za owocną współpracę, gdyż dzięki Waszym
w latach
uwagom, udało się nam wspólnie rozwiązać wiele problemów naszego Osiedla.
2007 - 2011
Zarząd Osiedla
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedlowej
w Żernikach w latach 2007 – 2011.
Rok 2007
1.

Ważne
kontakty:

II Komisariat Policji
ul. Warszawska
Tel. 032 2312021

Straż Miejska
ul. Bolesława
Śmiałego
Tel. 032 3399302

*

ustawienia lustra u wylotu ul. Szymanowskiego
– lustro zostało ustawione

*

prośba o wymianę ogrodzenia przy SP nr 13 i przedszkolu

*

braku nawierzchni w tzw. sięgaczach – okolice ulic: Chałubińskiego, Strzeleckiego i Domeyki,

*

prośba o wykonanie parkingu za kościołem działka nr 222 – przedstawiciele RO wymierzyli teren, do pisma dołączono zdjęcia;
- w dniu 5.09.07r. RO otrzymała odpowiedź o możliwości wykonania takich prac.

2.

Pismo nr RO/14/08/07 z dnia 6.08.07r. do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych o włączenie do harmonogramu zamiatania,
dodatkowych ulic
- ulce zostały włączone do harmonogramu w roku 2008.

3.

Pismo nr RO/16/09/07 z dnia 9.09.07r. w sprawie usunięcia suchych drzew przy kapliczce oraz oczyszczenie chodnika przy ul.
Tarnogórskiej. (Waldemar Plaza)

4.

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich o poszerzenie ul. Chałubińskiego
- odp. pani Tomaszewskiej z dnia 21.09.07r. nawierzchnia ul. Chałubińskiego zostanie odtworzona z kostki, jako ciąg pieszojezdny, prace zostaną wykonane po wymianie wodociągów.

5.

Pismo nr RO/25/11/07 z dnia 25.10.07r. z prośbą o spotkanie z panem Piotrem Wieczorkiem w sprawie sięgaczy ul. Domeyki
oraz sprawa Domu Kultury przy ul. Mazowieckiej - pismo wystosowała przew. RO Alicja Henel-Uruska.

6.

Poczta Żerniki
ul. Tarnogórska
Tel. 032 2700151

Parafia
Św. Jana Chrzciciela
ul. Elsnera 21
Tel. 032 2700349

W dniu 22.06.2007r. wystosowano pismo do UM z zagadnieniami, które wymagały pilnego rozwiązania,
były to następujące sprawy:

Pismo nr RO/26/11/07 z dnia 12.11.07r. do UM zawierające zestaw pytań i informacji;
*

w sprawie sięgaczy przy ul. Strzeleckiego i Domeyki.

*

o braku zgody Mieszkańców na sprzedaż działki, obecnie przeznaczonej na cele rekreacyjne. Tam, gdzie znajduje się boisko do
piłki plażowej.

*

W sprawie Domu Kultury przy ul Mazowieckiej

*

prośba o ustawienie ekranów akustycznych przy ulicach: Huberta i Podlesie od strony DK-88;
- odp. z 30.11.07r.: w roku 2008 ma być zlecone opracowanie dokumentacji w sprawie ekranów,

*

prośba o zmodernizowanie boiska przy ul. Żernickiej,

*

prośba o usunięcie kontenera na ubrania przy kapliczce,

*

prośba o wycinkę suchych drzew przy kapliczce (dołączono zdjęcia)

*

mieszkańcy ulic: Dybowskiego i Czerskiego, zwracają się z prośbą o zainstalowanie latarni,
- odp. z dnia 23.10.07r.: pani Tamara Marcinów:
w/w ulice na rok 2007 nie są drogami publicznymi i miasto nie może ponosić kosztów ich oświetlenia.

7.

Pismo nr RO/12/08/07 z dnia 29.08.07r. z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy budowy parkingu przy kościele na działce
miejskiej nr. 222
- odp. pani Ireny Dąbrowskiej: działka będzie wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu

8.

Pismo nr RO/18/09/07 z dnia 24.08.07r. do Zarządu Dróg Miejskich w sprawach:
*

poszerzenia końcówki ul. Chałubińskiego, naprawę nawierzchni po budowie PWiK
- odp. poszerzenie ulicy wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz ujęcia propozycji w planach na
najbliższe lata,

*

wykonanie nawierzchni na ul. Legnickiej

*

dokończenie wjazdów do domów w rejonie ul. Warmińskiej
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1.

17.

Pismo nr RO/33/03/08 z dnia 3.03.08r. w sprawie przetargu na Dom
Kultury w Żernikach. Rada wnioskowała, aby nieruchomość była
przeznaczona na cele, które służyłyby mieszkańcom dzielnicy.

3.

Pismo nr RO/34/03/08 z dnia 2.03.08r. w sprawie rekonstrukcji
ul. Warmińskiej (Waldemar Plaza)

4.

Pismo nr RO/35/03/08 z dnia17.03.08r. w sprawie włączenia do harmonogramu zamiatania 10. ulic, które otrzymały nowe nawierzchnie.

5.

Pismo nr RO/36/08/08 z dnia 17.03.08r. dotyczące obsadzenia parku
przy ul. Mazowieckiej
- odp. z dnia 10.04.08r.: sprawa została przekazana przez UM
do Zarządu Usług Komunalnych,

6.

Pismo nr RO/37/03/08 z dnia 17.03.08r. do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, w sprawie zabezpieczenia budynków nr 8 i 15 przy ul. Elsnera
- odp. z dnia 7.04.08r.: Wysłano prośby do właścicieli budynków o ich
zabezpieczenie.

7.

Pismo nr RO/38/04/08 z dnia10.04.08r. z pytaniami
do Urzędu Miejskiego:

* zwrócono uwagę na zardzewiałe bariery na wiadukcie przy
ul. Tarnogórskiej.
* - odp. z dnia 17.09.08r.: barierki zostaną odnowione
- barierki na przystanku Tarnogórska - Graniczna powinny być
wymienione
18.

Pismo nr RO/58/08/08 z dnia 14.08.08r. prośba do Wydziału Nadzoru
Właścicielskiego o zabezpieczenie posesji przy ul. Elsnera 36.
- odp. z dnia 18.08.08r.: sprawa została przekazana do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

19.

Pismo nr RO/59/08/08 z dnia14.08.08r. do UM Wydział Przedsięwzięć
Gospodarczych w sprawie możliwości ujęcia w harmonogramie
zamiatania ulic, które po wykonaniu kanalizacji mają nową nawierzchnię.

20.

Pismo nr RO/60/08/08 z dnia14.08.08r. do Prezydenta Z.Frankiewicza
w sprawie budowy boiska przy ul. Żernickiej. Jest ono odpowiedzią na
pismo Prezydenta Wieczorka, który w dniu 10.09.08r. odpowiedział, że
biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia dzielnicy, w stosunku do innych
rejonów Gliwic, budowa boiska jest bezzasadna i ekonomicznie
nieuzasadniona.

21.

Pismo nr RO/61/08/08 z dnia 25.08.08r. do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gliwicach w sprawie zabezpieczenia budynku
przy ul. Elsnera 36, budynek jest pod osłoną nocy demolowany oraz
stwarza zagrożenie pożarowe
- odp. z dnia 26.08.08r. Inspektorat zwrócił się do UM o udostępnienie
danych właściciela

* budowa chodnika przy ul. Żernickiej
- odp. Zarząd Dróg prowadzi postępowanie do geodezyjnego wydzielenia
terenu pod chodnik i ścieżkę rowerową
* prośba o zmianę firmy, która dba o odśnieżanie ulic Osiedla
- odp. nie ma takiej możliwości ze względu na podpisaną umowę na rok
2008/2009 z firmą p. Jacka Wieczorka.

22.

* prośba o wymycie wiat przystankowych

8.

Pismo nr RO/42/05/88 z dnia 5.05.08r. - pismo p. W.Plazy w sprawie
oczyszczenia chodnika przy. ul. Tarnogórskiej
- odp. z dnia 18.06.08r.: chodnik zostanie oczyszczony

9.

Pismo nr RO/62/03/08 z dnia 25.08.2008.r. do UM w sprawach:
* oczyszczenia chodnika przy ul. Tarnogórskiej po obu stronach oraz
o przycięcie gałęzi drzew
- odp. z dnia 1.09.08r.: UM skierował sprawę do Zarządu Dróg Miejskich

* wymianę rozkładów jazdy na przystankach autobusowych na bardziej
czytelne.

* prośba o skontrolowanie stanu technicznego urządzeń na placach zabaw
przy ulicach Mazowieckiej i Chałubińskiego, wymianę piasku oraz zakup
nowych urządzeń.

Pismo nr RO/57/08/08 z dnia11.08.08r.:
* prośba o wykoszenie traw i krzewów za przystankiem przy
ul. Tarnogórskiej po jednej i drugiej stronie.
- odp. z dnia 17.09.08r.: krzewy zostaną przycięte

Pismo nr RO/30/1/08 z dnia17.01.08r. w sprawie dowozu mieszkańców
do przystanku autobusowego w związku z remontem ul. Żernickiej.
- odp. z dnia 1.02.08r. Odmowna, gdyż wykonawcy zostało do
zakończenia robót 2 tygodnie i prośba jest bezzasadna

2.

1.10.2011

* Prośba, aby firma sprzątająca ulice, robiła to solidnie i według
harmonogramu.
- odp. z dnia 1.09.08r.: UM - uwagi przekazano firmie REMONDIS
23.

Pismo nr RO/63/09/08 z dnia 1.09.08r. do UM - pismo W.Plazy w sprawie
wykoszenia traw przy ul. Kużnickiej i Żernickiej.

24.

Pismo nr RO/64/09/08 z dnia 3.09.08r. do UM dotyczące cyklicznych
spotkań z Radami Osiedlowymi, przekazano w nim zestaw pytań:
* kiedy będzie naprawiona kostka brukowa na ul. Śniadeckich

Pismo nr RO/43/05/08 - p. W. Plazy w sprawie barierek na mostku przy
ul. Paska
- odp. z dnia 3.06.08r.: zlecono wykonanie barierek

* kiedy będzie zakończona ul. Szymanowskiego
- odp. z dnia 17.09.08r.: po pozyskaniu przez PWiK działek prywatnych

10.

Pismo nr RO/44/05/08 - p. W. Plazy w sprawie uporządkowania
ul. Żernickiej i Kużnickiej po pracach kanalizacyjnych i drogowych
- odp. z dnia 23.06.08r.: wykonawca po zakończeniu prac powinien ten
teren uporządkować

11.

Pismo nr RO/45/06/08 w sprawie wycięcia krzewów i gałęzi na przystanku przy ul. Tarnogórskiej

12.

Pismo nr RO/47/06/08 z dnia 17.06 08r. - prośba o udzielenie informacji
dotyczącej terminu wykonania nawierzchni asfaltowych na ul. Domeyki,
Strzeleckiego oraz Rogozińskiego
- odp. z dnia 8.07.08r.: prace się rozpoczęły i zostaną zakończone do
dnia 30.07.2008r.

* uwagi to firmy sprzątającej ulice i przystanki by była rozliczana za
faktyczne sprzątanie, a nie na podstawie harmonogramu.

Pismo nr RO/49/07/08 z dnia 27.06.08r. w sprawach:

* prośba, aby zadbano o place zabaw już istniejące i wydzielić nowe
miejsca na place zabaw i mini boiska.

13.

* końcówka ul. Chałubińskiego – nie są wyremontowane chodniki
- odp.: nie jest to przedmiot kontraktu
* ponowna prośba o wymianę nieczytelnych rozkładów jazdy na
przystankach
* prośba o oczyszczenie potoku Żernickiego,

* prośba, by firmy odśnieżające nie używały soli na drogach osiedlowych
w nadmiernej ilości.

* oczyszczenia chodnika przy ul. Elsnera 15 i zlikwidowanie drzewa
wyrastającego z chodnika
- odp. z dnia 29.07.08r.: oczyszczenie należy do obowiązku właściciela
posesji

* ponowna prośba o wycięcie drzew przy przystanku na ul. Tarnogórskiej.
-odp. z dnia 18.09.08r.: z UM
- sprawa znaków przekazana KZK GOP K-ce,
- wycięcie krzewów na Kurpiowskiej i Łowickiej będzie po przetargu,
przycięciem gałęzi zajmie się Zarząd Dróg Miejskich,
- oczyszczenie potoku Żernickiego zlecono firmie odpowiedzialnej za
bieżące utrzymanie, w sprawie sprzątania ulic, firma za nierzetelnie
niewykonanie usługi ma być ukarana finansowo.
- MZUK przejmuje zadania inwestycyjne w sprawie budowy placu zabaw.

* przycięcia gałęzi drzewa, które zasłania znak drogowy przy wyjeździe na
ul. Tarnogórską.
* zgłoszenie o zniszczeniu wiaty przystankowej przy ul. Elsnera
- odp. z dnia 29.07.08r.: zniszczenie zgłoszono wykonawcy i zostanie
naprawione
14.

Pismo nr RO/50/07/08 z dnia 11.07.08r. w sprawach:
* niewłaściwego wykonania wjazdów na ul Łowicką

25.

Pismo nr RO/67/01/08 z dnia 6.10.08r. do UM w sprawie zniszczonej
nawierzchni ulicy Chałubińskiego przez firmę budującą kanalizację.

26.

Pismo nr RO /68/10/08 z dnia 20.10.08 do UM do v-ce Prezydenta
Piotra Wieczorka; ponawiamy prośbę o budowę boiska wielofunkcyjnego
na Osiedlu do pisma dołączono ankietę przeprowadzoną w SP 13, do
której chodzi 220 dzieci.

27.

Pismo nr RO/69/10/08 do UM Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych
w sprawie kontroli nad firmami, które odpowiadają za sprzątanie
naszego osiedla.

* prośba o wykonanie zaplanowanego w poprzednim kontrakcie chodnika
w miejsce dotychczasowego rowu melioracyjnego.
15.

Pismo nr RO/53/07/08 z dnia 30.07.08r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
Zwrócono uwagę na temat zabudowy osiedla: nie powinno się wydawać
zgody na powstanie osiedli z mieszaną zabudową, tzn. na osiedlach
domków jednorodzinnych nie powinny powstawać budynki wielopiętrowe,
gdyż taka zabudowa wprowadza dyskomfort dla mieszkańców domków
jednorodzinnych. (zaopiniował S.Franiel)

16.

* prośba o ponaglenie KZK GOP, aby umieścił nowe rozkłady jazdy oraz
umieszczenie nazwy ulic, na których przystanek się znajduje.
* prośba o remont barierek na wiadukcie przy ul. Tarnogórskiej oraz ich
podwyższenie.

Pismo nr RO/55/08/08 z dnia 11.08.08r. w sprawach:
* wymiany uszkodzonego lustra przy ul. Szymanowskiego
- odp. z dnia 28.08.08r.: wydano polecenie wymiany lustra

*

zgłoszenie o nieczytelnych i nieestetycznych rozkładów jazdy na
przystankach
- odp. z dnia 10.10.08r.: KZK GOP - rozkłady jazdy są sukcesywnie
wymieniane.

28.

Pismo nr RO/70/10/08 z dnia 20.10.2008r. w sprawie oczyszczenia
z chwastów chodnika przy ul. Elsnera
- odp. z dnia 21.11.08r.: pismo skierowano do Zarządu Dróg.
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Szanowni Państwo!
Przez 4. lata obecnej kadencji RO, wiele próśb i zapytań Rady Osiedla do Władz miejskich, zostało załatwionych
pozytywnie. Tak stało się m.in. z nowym placem zabaw i parkiem przy ul. Mazowieckiej, nowymi wiatami przystankowymi, lustrami na niektórych ulicach - zainstalowane lustra w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo na
drogach osiedlowych. Poprawiła się również czystość na naszym Osiedlu, większa część ulic została objęta mechanicznym zamiataniem w lecie i ośnieżaniem zimą. W tym roku udało się wreszcie wybudować chodniki przy ulicach
Żernickiej i Szymanowskiego.
Rada Osiedla wielokrotnie formułowała pisma w sprawie niechlujnego wykonywania usług przez firmy sprzątające, odnosimy jednak wrażenie, że nasze interwencje przyniosły porządany skutek i coś się jednak w tej kwestii
poprawiło. Niestety nie udało się załatwić modernizacji boiska przy ul. Żernickiej - o boisko to, przez wiele lat
walczymy udowadniając, że młodzież w Żernikach zasługuje na boisko z prawdziwego zdarzenia, gdyż młodzieży
jest coraz więcej a Osiedle ciągle się rozbudowuje. Rada Osiedla, ubiegającej kadencji, uczestniczyła również
w działalności kulturalnej naszego Osiedla wspomagając finansowo (co roku) czerwcowy Festyn Rodzinny,
dofinansowując nie tylko występy zespołów ale także wypieki na tę okoliczność. Idea nagradzania najładniej
przystrojonych wozów dożynkowych spowodowała, iż z roku na rok, wozów i pojazdów dożynkowych, jest coraz
więcej. W pierwszym roku było ich zaledwie 4 a w roku 2010 już 16. W roku 2010 ustanowiliśmy również nagrodę
za najbardziej pomysłowy wystrój domu. Przy większych środkach finansowych otrzymanych w roku 2010,
mogliśmy w czasie dożynek, zakupić napoje i słodycze - nie było to możliwe w latach ubiegłych, gdyż środki jakimi
dysponowała RO były o wiele mniejsze.
Jak co roku, w okresie Mikołaja, zrobiliśmy paczki z zabawkami, maskotkami dla dzieci. Rada Osiedlowa przeznaczyła również pewną kwotę pieniędzy na spotkanie Wigilijne dla Osób samotnych.
Z okazji dni sportu, Rada Osiedlowa ufundowała nagrody dla dzieci ze szkoły nr 13.
Opracowali:
Teresa Borowiec i Stanisław Franiel

