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Gliwice, dnia 27.01.2016r.

Pan Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Dotyczy:

remontu lokalu po Filii MBP, przy ul. Warmińskiej
i przeznaczenia go na potrzeby Rady Osiedla

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana z prośbą o wyrażenie zgody na remont lokalu pozostałego po Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Warmińskiej z przeznaczeniem go na potrzeby nowo utworzonej
Rady Osiedla Żerniki.
Lokal ten chcielibyśmy przeznaczyć na siedzibę Rady Osiedla oraz innych grup społecznych
działających w Żernikach, które dotąd nie mają swojej siedziby, miejsca do spotkań i prowadzenia
działalności.
Dotyczy to:
•

•

prężnie działającego Klubu Seniora „Spójnia”, który dzięki przychylności Dyrekcji tutejszej Szkoły
Podstawowej Nr 13, w szkolnej sali gimnastycznej, prowadzi zajęcia gimnastyczno - rekreacyjne
dla Seniorów. Jednocześnie lider Klubu Seniora, dzięki zaangażowaniu innych osób i instytucji,
doprowadził do uruchomienia pierwszych w Gliwicach, dwóch oznakowanych tras do
uprawiania Nordic Walkingu. Trasy posiadają po 10 tablic instruktażowych, zawierających opisy
ćwiczeń dla osób uprawiających tą formę rekreacji;
działającego od wielu lat Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”, które nieprzerwanie
pracuje na potrzeby miejscowej społeczności – lecz niestety, nie posiadając własnego lokalu,
musi korzystać z gościnności organizacji Caritas, przy tutejszej Parafii.

Chcielibyśmy również zaktywizować tutejszą młodzież, która jak na razie, nie ma żadnego
miejsca w Żernikach, gdzie mogłaby się spotykać – w tym miejscu mogłoby powstać kilka kół
zainteresowań, zarówno dla młodszej, jak i starszej młodzieży, w naszej Dzielnicy. W tym celu Rada
Osiedla już nawiązała kontakt z animatorami zajęć kulturalnych i specjalistycznych, współpracującymi
z innymi Radami Osiedla w naszym Mieście.
Podsumowując, lokal ten służyłby w przyszłości całej społeczności Żernik. Mógłby być przeznaczony
m. in. na: siedzibę i działalność Rady Osiedla Żerniki, spotkania Klubu Seniora „Spójnia”, na spotkania
i imprezy dla młodzieży, byłby siedzibą Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki” - byłoby to
miejsce służące integracji każdej z wyżej wymienionych grup - miejsce, w którym można spędzić czas
wolny, organizować imprezy integracyjne, itd. itp.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

Aktualnie, na całym obszarze Żernik, nie ma żadnego lokalu, który mógłby spełniać funkcję
integrującą Mieszkańców naszego Osiedla.
Niestety, lokal po byłej Bibliotece wymaga generalnego remontu - w dniu 21 stycznia br. zostały
przeprowadzone jego oględziny przez Komisję z Urzędu Miasta. Zadaniem Komisji było określenie, czy
wspomniany lokal nadawałby się do użytku publicznego i jaki byłby ewentualny zakres robót
inwestycyjno-remontowych dostosowujących go do obowiązujących wymogów i przepisów. Komisja
stwierdziła, że do zakresu koniecznych robót należałoby zaliczyć przede wszystkim instalację
centralnego ogrzewania oraz wymianę podłóg.
W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o podjęcie
działań zmierzających do wyremontowania tego lokalu i przeznaczenia go na potrzeby szeroko
rozumianej działalności Rady Osiedla.
Prosimy również o ujęcie remontu tego lokalu w możliwie najbliższych planach budżetowych.
Pozostając z wyrazami szacunku, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

