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

