Czwartkowy dyżur redakcyjny
Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 230-84-51, w czwartek, od 11.30 do 13.30. A o czym informowali nas Państwo podczas ubiegłego dyżuru?
Pan Edward z Gliwic niepokoi siê
brakiem remontu skweru „Valenciennes”. Budowa powstaj¹cego
przy nim hotelu „Silvia” jest na
finiszu, a do tej pory nikt nie
widzia³ planów zagospodarowania zieleñca. Nie wiadomo te¿,
czy na pewno stanie tam rzeŸba
Lwa
Œpi¹cego.
W¹tpliwoœci
wyjaœnia Iwona Kokowicz, rzecznik prasowy gliwickiego MZUK:
– Hotel stara siê o dzier¿awê
skweru od miasta. Formalnoœci
s¹ ci¹gle za³atwiane. Projekt
zieleñca jest na etapie przygotowawczym. Mogê jednoczeœnie
zapewniæ, ¿e Lew Œpi¹cy na pewno ozdobi „Valenciennes”.

tak ustawione, by mo¿na by³o
spogl¹daæ na maluchy bawi¹ce
siê w piaskownicy, ale tak¿e te
huœtaj¹ce siê. Urz¹dzenia do
wspinania natomiast s¹ przeznaczone dla starszych dzieci.

***
Pewnego absurdu przy niedawno
otwartym placu zabaw dopatrzy³
siê pan Janusz. Przy ulicy Hanki
Sawickiej na gliwickim Trynku
³awki ustawione wokó³ piaskownicy stoj¹ ty³em do niej. Rodzice
pilnuj¹cy swoich pociech musz¹
siê wiêc odwracaæ, by mieæ oko
na maluchy. Problemem jest
te¿ piasek przy huœtawkach,
w którym grzêzn¹ doroœli, oraz
zbyt grube s³upy do wspinania,
których dziecko nie jest w stanie obj¹æ. Jak zapewnia Iwona
Kokowicz z MZUK, ³aweczki s¹
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czone i brudne wymagaj¹ naprawy. Zg³oszenie od naszej redakcji
przyjê³a firma Vattenfall, która
jest odpowiedzialna za tego typu
sprawy na terenie Gliwic.
***
Swoimi uwagami na temat z³ego
oznakowania ulic podzieli³a siê
z nami mieszkanka gliwickiego
osiedla Sikornik. Sprawa dotyczy wjazdu na parking przy ulicy
Mewy. Sugestie dotycz¹ oznakowania stoj¹cego przy Czajki bloku
34, 36 i 38, które myli przyjezdnych. Dawid Ochód z Zarz¹du
Dróg Miejskich zapewni³, ¿e odpowiednia tabliczka z numerami
bloków nale¿¹cymi ju¿ do Mewy
pojawi siê w najbli¿szym czasie
przy skrêcie w uliczkê.

***
Zadzwoni³a do nas równie¿ pani
Krystyna z Gliwic ¿al¹c siê, ¿e
chodnik przy ulicy Sobieskiego
jest w fatalnym stanie. – Niedawno skrêci³am tam sobie nogê, bo
p³ytki s¹ popêkane, a gdzieniegdzie nawet ich brakuje. Wszystkie chodniki pobliskich ulic maj¹
now¹ nawierzchniê. Sprawa
jest istotna, bo przecie¿ jest tutaj szko³a i poradnia lekarska.
Do sprawy odniós³ siê Pawe³
Wierzch z Zarz¹du Dróg Miejskich: – Bud¿et na rok 2010 nie
uwzglêdnia wymiany nawierzchni
przy ulicy Sobieskiego. Sprawdzimy to zg³oszenie, jeœli coœ stanowi zagro¿enie dla poruszaj¹cych
siê chodnikiem, usterka zostanie
usuniêta. Jednak powa¿niejszy
remont mo¿e byæ zaplanowany
dopiero na kolejny rok.

***
Pani Ma³gorzata zwraca uwagê
na zanieczyszczony parking przy
gliwickim Teatrze Muzycznym.
Znajduje siê tam przystanek autobusowy linii A4, jednak w pobli¿u
nie ma kosza na œmieci. Brud
jest widoczny ju¿ od dawna, ale
nikt siê tym nie zajmuje. Iwona
Piszcz z gliwickiego ZDM zapewnia, ¿e jeœli parking znajduje
siê w pasie ruchu, zostanie wyczyszczony.

***
Pan Grzegorz zauwa¿a, ¿e klosze
lamp przy ulicy Koœciuszki w Gliwicach s¹ w z³ym stanie. Znisz.
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autobusowe kursuj¹ce po ulicy
Andersa, to 93 (tylko dwa razy
dziennie) oraz 186, która nie
obs³uguje œcis³ego centrum.

***
Pani Teresa z kolei zadzwoni³a
do nas w sprawie braku przystanku przy dawnej pêtli tramwajowej na Wójtowej Wsi. – Jad¹c
od strony miasta, autobus linii
A4 zatrzymuje siê dopiero za
skrzy¿owaniem ulic Daszyñskigo
i S³owackiego. Jest to k³opotliwe,
szczególnie dla osób starszych.
Dobrze by³oby postawiæ dodatkowy przystanek przy pêtli, tak jak
by³o kiedyœ. Odcinek miêdzy przystankami S³owackiego a Wójtowa
Wieœ – Dolnej Wsi jest d³ugi.
Monika £adyko z Wydzia³u
Przedsiêwziêæ Gospodarczych
i Us³ug Komunalnych gliwickiego
magistratu wyjaœnia: – Najlepiej
w tej sprawie wystosowaæ do
Urzêdu Miasta oficjalne pismo,
które bêdzie poparte podpisami
wiêkszej iloœci zainteresowanych
powstaniem przystanku. Wniosek zostanie rozpatrzony, odpowiednie s³u¿by przeprowadz¹
wizjê lokaln¹ i jeœli nie bêdzie
przeciwwskazañ, to podjête
zostan¹ odpowiednie kroki.

***
Pana Stanis³awa z Gliwic
denerwuje lenistwo pieszych, przechodz¹cych
wzd³u¿ koœcio³a Piotra i Paw³a. Od wielu
lat trawnik po³o¿ony
w s¹siedztwie katedry
jest zadeptywany przez
przechodniów zmierzaj¹cych „na
skróty”. Pan Stanis³aw apeluje,
by skoñczyæ z tym procederem
i zacz¹æ u¿ywaæ chodnika, który
jak sama nazwa wskazuje s³u¿y
do chodzenia.
***
Zadzwoni³ do nas pan Krzysztof,
czêsty u¿ytkownik boiska „Orlik”
przy ulicy Jasnej. Jego zdaniem
stan murawy na stosunkowo
m³odym obiekcie pozostawia
wiele do ¿yczenia. Sztuczna
nawierzchnia w niektórych miejscach odpada lub tworzy fa³dy,
co mo¿e stanowiæ zagro¿enie
dla graj¹cych i skoñczyæ siê
kontuzj¹.
Zg³osiliœmy ten problem gliwickiemu TUR-owi – sprawa jest
obecnie rozpatrywana.

***
Kolejny problem natury komunikacyjnej zg³osi³a nam pani
Dzier¿ys³awa, mieszkaj¹ca przy
Alei Majowej. Jej zdaniem w Gliwicach jest za ma³o autobusów
obs³uguj¹cych ulicê Andersa.
Pani Dzier¿ys³awa wskazuje,
¿e z centrum miasta doje¿d¿a
tam tylko numer 699. Inne linie
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Zarz¹du Us³ug Komunalnych.
Otó¿ jej zdaniem, ekipa pracownicza MZUK-u niepotrzebnie wyciê³a
dwa zdrowe drzewa, rosn¹ce przy
ul. Reymonta. Najbardziej absurdalne jest to, ¿e przy tej samej
ulicy rosn¹ dwa inne drzewa, które w znaczny sposób ograniczaj¹
widocznoœæ przy wyjeŸdzie z drogi
podporz¹dkowanej.
***
Mieszkanka ulicy Dubois z Gliwic była oburzona zdarzeniami,
do których regularnie dochodzi
na ul. Zwyciêstwa, przy skwerze
z kapsu³ą czasu. Jej zdaniem,
na placyku za budkami z fast-foodem i klubem pokerowym
mają miejsce gorszące zdarzenia. Pijañstwo, g³oœne wyzwiska,
a nawet nieobyczajne zachowania to standard.

Zg³oszenia odebrali
redaktorzy dy¿urni:
Ma³gorzata Urbanek
i Micha³ Pac Pomarnacki.

***
Pani Janina z Soœnicy ma
zastrze¿enia co do zasadnoœci
niektórych dzia³añ Miejskiego
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