
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”
Biuletyn – czerwiec 2015

Festyn Świętojański
Festyn Świętojański, organizowany przez wiele lat przez Radę Parafialną, był jednym z ważniejszych wydarzeń

w naszej dzielnicy. Impreza, która odbywała się co roku w przeddzień odpustu z okazji święta patrona naszej Parafii –
św. Jana Chrzciciela – przyciągała zawsze tłumy ludzi. Bawiły się tam dzieci, młodzi ludzie, ale też i osoby całkiem
dojrzałe. Na festyn przychodzili  przede wszystkim mieszkańcy Żernik, ale było także sporo osób z innych dzielnic
Gliwic.  Niestety, od dwóch lat festyn świętojański nie był  organizowany. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie
mieszkańców,  Stowarzyszenie  Społeczno-Kulturalne  „Żerniki”  postanowiło  w  tym  roku  samodzielnie  zająć  się  tą
sprawą. Stało się to możliwe dzięki pomocy finansowej miasta Gliwice, przyznanej Stowarzyszeniu na organizację
festynu.

W tym roku festyn odbędzie się w sobotę, 20 czerwca w godz. 14 – 22 wyjątkowo nie na terenie przykościelnym,
lecz na boisku przy ul. Żernickiej (za szkołą). Program festynu jest następujący:

14:00 uroczyste rozpoczęcie festynu
14:30 występ artystyczny przedszkolaków
15:00 koncert chóru „Melodia”
16:00 Pokaz popularnych form aktywności fizycznej prezentowany przez klub „Fitness 24”
17:00 Biesiada pod przewodnictwem Damiana Orantka
19:00 Zabawa taneczna z zespołem Dimon
22:00 Zakończenie festynu

W czasie trwania festynu czynny będzie punkt Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz stoisko lokalnego pszczelarza,
gdzie  można  będzie  dostać  jego  własny  miód.  Z  dodatkowych  atrakcji  warto  wymienić  konkurencje  sportowe,
konkursy i zabawy dla całych rodzin np. malowanie twarzy, skręcanie balonów itp. oraz przebój festynu – rodzina w
obiektywie  profesjonalnego  fotografa  (nie  zapomnijmy  o  odpowiednich  strojach!!!).  Będą  też  inne  niespodzianki.
Oczywiście  nie  zabraknie  napojów  i  jadła  z  grilla  przygotowanego  przez  restaurację  św.  Patryk.  Serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców Żernik i okolicy – gwarantujemy świetną zabawę.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
Tadeusz Grabowiecki

Specjalna oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Żernik
 

Pierwszą,  najważniejszą  usługą  jest  KSIĄŻKA  NA  TELEFON.  Czytelnicy  mogą  wybierać  sobie  książki,
audiobooki, gry i inne zbiory, które dostarczymy bezpośrednio do domu. Aby umówić się na taką biblioteczna dostawę
-  pod  drzwi  własnego  domu  -  wystarczy  ZADZWONIĆ  POD BEZPŁATNY  NUMER  TELEFONU  800 20 15 33.
Oprócz  książek  przywieziemy  również  inne  zbiory,  takie  jak:  audiobooki,  gry  planszowe  i  filmy.  Ofertę  tytułów
przeglądać można on-line pod adresem opac.biblioteka.gliwice.pl. Osoby, które wolą bezpośredni kontakt z książką 
lub nie  są zdecydowane na konkretny wybór  literacki,  w aucie  znajdą też książki,  spośród których  z  pewnością
wybiorą  coś dla  siebie.  Znakiem rozpoznawczym jest  samochód biblioteczny,  kolorowy i  specjalnie  oznakowany!
Dostawy są realizowane we wtorki i w piątki. Usługa jest bezpłatna.

 We współpracy z Restauracją i Hotelem „Modrzewiowy Dwór” przy ul. Mazowieckiej 44 proponujemy jeszcze inną
formę sięgania po słowo drukowane. W lokalu znajduje się regał z pod hasłem PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ. Na czym
polega akcja: Biblioteka dostarcza książkami otrzymane w darach, które można nieodpłatnie wypożyczyć. Zabierając
jeden tytuł, można również przynieść swoje książki i pozostawić je na półce.

Sala w Modrzewiowym Dworze może zamienić się w miejsce spotkań autorskich, z ciekawymi ludźmi, przestrzeń
wystawową. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach jest otwarta na sugestie i oczekiwania mieszkańców Żernik.
Prosimy o zgłaszanie  propozycji  telefonicznie,  drogą  elektroniczną  na  adres:  sekretariat@biblioteka.gliwice.pl lub
bibliotekarzom podczas festynu w dniu 20 czerwca 2015 r.

Bogna Dobrakowska

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Ciekawa inicjatywa
Bardzo  ciekawa i  godna pochwały  inicjatywa jest  realizowana w rejonie  nowo powstającej  zabudowy na zachód
od ul. Tarnogórskiej i północ od ul. Rogozińskiego. Dzięki porozumieniu się mieszkańców-właścicieli nieruchomości
z władzami  Miasta  będzie  realizowane  połączenie  drogowe  ul.  Tarnogórskiej  z  terenami  wewnątrz  kwartału:
Tarnogórska,  Rogozińskiego,  Grodeckiego,  granica  Miasta  z  Szałszą.  Każda  ze  stron  porozumienia  wniesie
do wspólnego przedsięwzięcia odpowiedni wkład finansowy i  rzeczowy.  Dzięki  tej inicjatywie tereny przeznaczone
do zabudowy,  zgodnie  z  obowiązującym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zostaną  skomunikowane
z drogami publicznymi.  Jest to przykład modelowej współpracy Prezydenta Miasta z właścicielami gruntów, którzy
wykazują inicjatywę i chęć inwestowania.

http://opac.biblioteka.gliwice.pl/
mailto:sekretariat@biblioteka.gliwice.pl


Szanowni Państwo, Szanowni Żerniczanie, 

   od ostatnich wyborów samorządowe minęło już nieco
czasu. Opadły naturalne przy tego typu wydarzeniach 
emocje, gdy ścierają się poglądy i wizje rozwoju mias-
ta. Cieszy fakt, że tych negatywnych prawie nie było. 
Dziękuję za udział w wyborach. Dziękuję za poparcie 
mojej osoby i kandydatów z Koalicji dla Gliwic. 
Wygraliśmy te wybory i tak jak obiecywałem ostro 
zabraliśmy się do pracy. Gliwice w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat poczyniły olbrzymie postępy niemalże we
wszystkich dziedzinach. Wyraźnie dostrzegają to 
przede wszystkim ci, którzy kiedyś tu mieszkali, a teraz
po latach nieobecności znowu przyjechali do swojego 
miasta. Jestem przekonany, że Państwo też cenią 
sobie to, co razem osiągnęliśmy. Chcemy, aby Gliwice 
nie tylko piękniały, ale też były coraz lepszym miejscem
do życia i abyśmy mogli być dumni z tego, że jesteśmy 
Gliwiczanami. W obecnej kadencji, tak jak do tej pory, 
stoi przed nami wiele wyzwań i problemów do 
rozwiązania. Nie spoczęliśmy na laurach, chcemy 
dalej, konsekwentnie, iść do przodu. Zapraszam 
wszystkich Państwa do współpracy. 

Z poważaniem, pozdrawiam

Zygmunt Frankiewicz 

Prezydent Gliwic

Szanowni Żerniczanie!

     Zarząd Stowarzyszenia 4 września ub. roku udzielił mi 
poparcia w wyborach samorządowych, za co z tego miejsca 
chciałem całemu Stowarzyszeniu serdecznie podziękować. 
Korzystając z tego poparcia w Biuletynie z listopada 2014 r. 
prosiłem Państwa o głosy w nadchodzących wyborach. 
Otrzymałem je, za co bardzo dziękuję. W wyborach do Rady
Miasta Gliwice zagłosowaliście Państwo tak skutecznie, że 
zostałem nominowany do Rady. Prezydent Zygmunt 
Frankiewicz powierzył mi jednak dalsze pełnienie funkcji 
wiceprezydenta (którą sprawuję od 2006r.), co wykluczało 
możliwość równoczesnego sprawowania mandatu radnego.

Nie oznacza to jednak, że zapomniałem o zobowiązaniach 
wobec Żernik. Wręcz przeciwnie. Tak jak deklarowałem, 
niezależnie od pracy dla całego Miasta, którą staram się 
wykonywać jak najlepiej, jako mieszkaniec obdarzony przez 
sąsiadów tak dużym zaufaniem angażuję się w życie naszej 
dzielnicy i zabiegam o jej rozwój, wspierając wszystkie 
racjonalne działania służące jej dobru.

Regularnie uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żerniki. Zapra-
szam na nie wszystkich zainteresowanych współpracą. 
Jestem otwarty na Państwa uwagi, sugestie i propozycje.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Adam Neumann    

Informacje i prośby Dyrekcji Szkoły
Długo czekaliśmy 

- doczekaliśmy się !

      W najbliższym czasie na terenie 
placu szkolnego, a dokładnie za salą
gimnastyczną, będziemy mogli 
obserwować budowę boiska 
szkolnego. Nie będzie to stadion, 
jakby niektórzy oczekiwali, ale 
wielofunkcyjne boisko przeznaczone
na szkolne zajęcia sportowe i popo-
łudniowe spędzanie czasu przez 
żernickie dzieci. Będą one mogły 
pograć m.in. w piłkę nożną, siatkową
czy koszykówkę. Trzymajmy kciuki 
za pozytywne rozstrzygnięcie 
wszelkich procedur przetargowych.

Właściciele 
Czworonogów

      Dyrekcja szkoły zwraca 
się z prośbą o zaprzestanie 
wyprowadzania psów 
na spacer na terenie placu 
szkolnego. Po Państwa 
wizytach z czworonogami 
pozostają na trawnikach 
szkolnych psie odchody. 
Nie jest to miły widok 
o poranku. Przypominam, 
że na tych samych 
trawnikach nasze dzieci 
bawiąc się każdego dnia 
spędzają wiele czasu.
Dziękujemy za zrozumienie.

”Jak coś robisz, rób to dobrze”

       Jeśli jeszcze nie wszyscy mieszkańcy Żernik 
wiedzą, to informujemy, że Szkoła Podstawowa 
nr 13 ma imię. 22 stycznia br. Rada Miejska 
podjęła uchwałę, na mocy której nasza placówka 
otrzymała imię Krystyny Bochenek - zostało ono 
wybrane przez całą społeczność szkolną. 
Patronka była dziennikarką, politykiem, 
wicemarszałkiem senatu, miłośniczką języka 
polskiego, animatorką licznych wydarzeń 
medialnych na Śląsku, promotorką profilaktyki 
zdrowotnej. Działania podejmowane przez 
nauczycieli i uczniów naszej szkoły są zbieżne 
z działaniami pani Bochenek. Wybór takiego 
patrona szkoły jest naszym hołdem złożonym 
wielkiej znakomitości, jaką była Pani Krystyna 
Bochenek. 

Z działalności naszego Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Żerniki”  często zwraca się do
władz  miasta  w  różnych  sprawach.  W
poprzednim  numerze  „Biuletynu”  był  podany
wykaz  tych  spraw.  Nie  zawsze  są  one
załatwiane  po  naszej  myśli,  ale  w  ostatnim
półroczu  udało  się  zrealizować  bardzo  dużo
naszych postulatów
•  Wykonano  remont  chodnika  przy  ul.
Tarnogórskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do
ul. Elsnera
•  Wybrany  został  wariant  koncepcji
przebudowy  skrzyżowania  ulic  Tarnogórskiej-
Olszewskiego-Kurpiowskiej.  Jeszcze  w  tym
roku  zostanie  opracowany projekt  budowlano-
wykonawczy
•  Obniżono krawężniki przy wjeździe

na  parking  przykościelny  od  ul.  Elsnera  21.
Prace  zostały  wykonane  błyskawicznie  w
niespełna 10 dni  po wysłaniu  w tej  sprawie
pisma.
•  Od ponad sześciu  lat  walczymy o to,  by
boisko  przy  ul.  Żernickiej  za  szkołą  było
utrzymywane  w  stanie,  pozwalającym  na
korzystanie  z  nie-go  przez  naszą  młodzież.
Napisaliśmy w tej sprawie wiele pism, odby-
liśmy dziesiątki spotkań. Wydaje się, że nasze
wieloletnie działania odniosły wreszcie skutek.
4 maja otrzymaliśmy pismo podpisane przez
p. Tadeusza Mazura, p.o dyrektora Miejskiego
Zarządu  Usług  Komunalnych,  w  którym
czytamy:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
potwierdza,  że  obejmie  swoim  nadzorem

boisko trawiaste znajdujące się za budynkami
Szkoły  Podstawowej  nr  13  w  Gliwicach-
Żernikach. W ramach nadzoru wykonane będą
następujące czynności: renowacja nawierzchni
trawiastej,  renowacja  bramek,  bieżące
koszenie trawy.
•  Trwają  prace  przy  przebudowie  rowu
odwadniającego i kolektora deszczowego w ul.
Elsnera. Zostaną one zakończone jesienią br.
•  Przebudowa  kanalizacji  deszczowej  w  ul.
Łukasiewicza  jest  na  etapie  projektu,  który
zostanie ukończony do września br.
•  Na bieżąco utrzymywane i  konserwowane
są  rowy  w  Żernikach  i  potok  Żernicki
(Rokitnicki)


