
odpowiednie przepisy. U nas 
jest podobnie. 
Jak wyjaśnia Grzegorz Alczyński 
z gliwickiej Straży Miejskiej, nie 
można zakłócać porządku i po-
wodować uciążliwości nie tylko w 
nocy, ale także w dzień (Art. 51. 
§ 1 kodeksu wykroczeń). 
– W takich sytuacjach strony przy-
chodzą i składają wyjaśnienia do 
protokołu, który następnie kie-
rujemy do sądu i to on orzeka o 
zasadności skargi.

Pani Halina z Sośnicy postano-
wiła zainterweniować w sprawie 
skwerku przy skrzyżowaniu ulic 
Korczoka i Wielickiej (fot). – Kie-
dyś był on miejscem rekreacyj-
nym, stała na nim nawet huśtaw-

Pani Maria apeluje, by umieścić 
przy wejściach na dworzec sto-
sowne informacje, że przejście 
podziemne między 1.00 a 4.00 
jest zamknięte. Zauważa, że w 
innych krajach zamykanie pod-
ziemia, które łączy ważne punkty 
miasta, jest nie do pomyślenia.

Pani Dioniza z ulicy Tarnogórskiej 
w Gliwicach prosi o zaintereso-
wanie się brakiem oznakowania 
przy wjeździe na ulicę Gierym-
skiego. Tym zajmie się Zarząd 
Dróg Miejskich, któremu redak-
cja zgłosiła problem. Pani Maria 
sugeruje także, by na dworcu 
PKP zrobić tabliczki informujące 
o ważnych miejscach dla wycho-
dzących z peronów. – W okolicy 
ulicy Tarnogórskiej jest przecież 
Radiostacja, kryta pływalnia przy 
ul. Warszawskiej, C.H. Forum, 
ale ludzie nie wiedzą, jak do nich 
trafić. 

Mieszkanka osiedla Gwardii Lu-
dowej w Gliwicach zadzwoniła, 
by pożalić się na Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Zachód”, która 
zdaniem naszej Czytelniczki dba 
tylko o otoczenie własnej siedzi-
by. – Wybrukowane są alejki w 
stronę ulicy Czwartaków, Koziel-
skiej, Armii Ludowej i Gwardii 
Ludowej. Natomiast dwie dróżki 
łączące Kozielską z Andersa, na 
wysokości numerów 55 i 57, są 
rozkopane od czterech miesięcy. 
Dla mieszkańców jest to bardzo 
uciążliwe.

           Zg³oszenia odbierała: 
Ma³gorzata Urbanek
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Pan Jerzy Woźniak z ulicy Mickie-
wicza w Gliwicach, który kiedyś 
zadzwonił już do naszej redakcji, 
zastanawia się teraz, dlacze-
go tak lubiany przez niego Plac 
Grunwaldzki wciąż jest nazywany 
placem. Przecież rośnie na nim 
znaczna ilość drzew, krzaków 
oraz innych roślin, a poza tym zo-
stało wyznaczonych wiele alejek i 
ścieżek spacerowych.

W sprawie kąpieliska w Czecho-
wicach skontaktował się z nami 
pan Krzysztof. Jest zaniepokojo-
ny, że sprzedaje się tam piwo. 
Skutki picia alkoholu widoczne 
są w statystykach utonięć. Waż-
ny jest przy tym także problem za-
nieczyszczenia jeziora. Ludzie nie 
korzystają z szaletu, nota bene 
dość obskurnego. Pan Krzysz-
tof zwraca także uwagę na to, 
że powinno się odremontować 
miejsce, które dawniej służyło do 
skoków. Zaraz naprzeciw wejścia 
znajdował się kiedyś podest, przy 
którym woda była na tyle głębo-
ka, że amatorzy ekstremalnych 
przygód nie musieli obawiać się 
o swoje bezpieczeństwo.

Pani Krystyna, po przeczytaniu 
zeszłotygodniowego zgłoszenia 
o problemach komunikacyjnych 
przy ulicy Andersa w Gliwicach, 
również postanowiła oddać głos 
w tej sprawie. – Autobus linii 
699 powinien kursować częściej, 
szczególnie w godzinach przed-
południowych. Dla ludzi star-
szych ogromnym problemem jest 
przejście z przystanku przy ulicy 
Kozielskiej na równoległą do niej 
Andersa.

Z problemem nieświecących la-
tarni przy ulicy Baildona w Gliwi-
cach zgłosił się do nas jej miesz-
kaniec. Jak opisuje, od skrzyżo-
wania z ulicą Chałupniczą, która 
też pozostaje bez oświetlenia, do 
ulicy Robotniczej, panują egip-
skie ciemności. Tak jest już od 
blisko miesiąca. 
Nasza redakcja zgłosiła sprawę 
do firmy Vattenfall, która zajmuje 
się oświetleniem ulic w mieście.

Pani Krystyna z Gliwic jest za-
niepokojona tym, że sygnalizacja 
świetlna, znaki drogowe i tablice 
informacyjne często zasłonięte 

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 230-84-
-51, w czwartek, od 11.30 do 13.30. A o czym informowa-
li nas Państwo podczas ubiegłego dyżuru?

są przez gałęzie drzew, co nie-
jednokrotnie utrudnia poruszanie 
się nie tylko w centrum miasta, 
ale także na obrzeżach. Sugeruje 
dokładniejsze kontrole odpowie-
dzialnych służb. 
Kontaktowaliśmy się w tej spra-
wie z gliwickim Zarządem Dróg 
Miejskich. Stan znaków jest 
monitorowany na bieżąco. ZDM 
otrzymuje także sygnały od straży 
miejskiej i osób prywatnych, co 
pozwala na szybką interwencję.

Zadzwoniła do nas mieszkanka 
Zabrza z pytaniem, dlaczego na 
zdjęciach Domu Muzyki i Tańca  
zawsze jest uwieczniany tylko 
jego front. Tył budynku znajduje 
się w opłakanym stanie. Narzeka 
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także, że ulice w centrum Zabrza, 
takie jak 1-go Maja, Piłsudskiego 
czy De Gaulle’a, są dziurawe i za-
brudzone.

Oburzony zachowaniem niektó-
rych sąsiadów jest pan Piotr z 
gminy Gliwice. – Cisza nocna co 
prawda obowiązuje w godzinach 
22-6, ale to nie znaczy, że między 
6 a 22 powinno się używać urzą-
dzeń elektrycznych, które robią 
nieziemski hałas i na pewno nie 
są przeznaczone do prac domo-
wych. Nie można nawet usiąść w 
ogrodzie, bo ze wszystkich stron 
albo koszą trawnik, albo tną 
drewno piłami elektrycznymi. Za 
granicą takie działanie jest nie 
do pomyślenia, tam możliwość 
przeprowadzania prac regulują 

ka. Mieszkańcy pobliskich blo-
ków zrobili sobie z niego jednak 
wyjazd z posesji i to wprost na 
przejście dla pieszych. 

Opóźnienie w realizacji in-
westycji spowodowane było 
protestem firm, które zgło-
siły zastrzeżenia, co do roz-
strzygnięcia przetargu, jakie 
zapadło 15 czerwca br. 
Krajowa Izba Odwoławcza, 
do której trafiły odwołania 
3 oferentów wykluczonych z 
udziału w przetargu, w poło-
wie lipca wydała wyrok. 

W związku z tym, 
że dwa odwołania 
zostały przez KIO 
uwzględnione, nale-
żało ponownie zwo-
łać komisję przetar-
gową i te dwie oferty 
rozpatrzyć. Wynik 
przetargu ogłoszono 
17 sierpnia.

Wykonawca się nie zmienił. 
Nadal jest to konsorcjum  
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A, 
które zaproponowało naj-
niższą cenę za realizację 
inwestycji ( 54.137.254 zł 
– przyp. red.) – informuje 
Krystyna Zajączkowska, 
przewodnicząca komisji 
przetargowej. - Aby wynik 
przetargu uznać za ostatecz-
ny, trzeba odczekać 10 dni 
– do 27 sierpnia, kiedy to 
mogą wpłynąć ewentualne 
odwołania. 

Jeżeli wynik przetargu się 
uprawomocni, co powinno 
nastąpić jeszcze w tym mie-
siącu, budowa miejskiego 
stadionu piłkarskiego przy 
ul. Okrzei będzie mogła roz-
począć się we wrześniu.
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Budowa stadionu 
rusza we wrześniu
Jak tylko uprawomocni się wynik 
przetargu, Urząd Miasta podpisze 
umowę z wykonawcą stadionu 
miejskiego przy ul. Okrzei w Gliwi-
cach. Polimex Mostostal SA wejdzie 
na plac budowy we wrześniu. 


