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GLIWICE

Agencja „Promocja” s.c. z Wadowic zaprasza do odwiedzenia VI Targów Dom i Otoczenie w dniach 3-5 września w Gliwicach na
terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
przy ul. Kaszubskiej 28.

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 23084-51, w czwartek, od 11.30 do 13.30. A o czym informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?
Pan Stefan ubolewa nad stanem
balustrad na moście przy ulicy
Dworcowej (fot). Odrapane i brudne sprawiają koszmarne wrażenie. Stan chodników również pozostawia wiele do życzenia.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z gliwickim Zarządem Dróg
Miejskich - Odnowienie balustrad
nie jest planowane w tym roku.
Remont wymagałby prac o większym zakresie i większych nakładów – powiedział nam pracownik
ZDM.

Całą sprawę wyjaśnia Grzegorz
Staszewski z firmy Remondis
– Dostaliśmy zlecenie na prowadzenia prac czyszczących. Jeśli
chodzi o porę, to w tych godzinach akurat jest najmniejszy
ruch, więc warunki są najlepsze.
Zadzwoniła do nas pani Barbara,
która żali się na wadliwie zaprojektowany przystanek przy ulicy
Kozielskiej, za supermarketem
„Biedronka”. Oburzona mieszkanka Gliwic twierdzi, że ławecz-

ka na przystanku znajduje się w
zbyt dużej odległości od miejsca
zatrzymywania się autobusów.
W związku z tym osoby starsze
mają problem z dobiegnięciem
do pojazdu, a zdarza się nawet
że nie są w stanie zdążyć na autobus. Poinformowaliśmy KZK
GOP o całej sytuacji, czekamy na
odpowiedź.

Pan Bogdan z ulicy Zwycięstwa
skarży się na firmę Remondis,
która prowadzi prace czyszczące
ulice w godzinach nocnych (między północą, a godziną 1.00).
Wolno poruszające się pojazdy,
które kursują w obie strony, robią
harmider i nie pozwalają zasnąć
niektórym mieszkańcom ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego. Problem nasila się
w miesiącach letnich, gdy często
otwiera się okna na noc, przez co
hałas dobiega donośniej.
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Pan Stanisław Kwapisz poruszył kwestię fatalnego stanu płyt
chodnikowych pomiędzy ulicami
Kościuszki (przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym) i Nowy
Świat. Sprawę przekazaliśmy gliwickiemu ZDM.

Skontaktował się z nami pan
Arkadiusz, mieszkaniec osiedla
Kopernika przy ul. Gwiazdy Polarnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Politechnika Śląska”). Naszego Czytelnika raził zaniedbany
śmietnik, pod jego oknami (fot).
Dzwonił w tej sprawie do pani
Mieczysławy Widery, szefowej
zarządu spółdzielni „Kopernik”,
do której należy feralny śmietnik.
Niestety, interwencja nie przyniosła wówczas efektu.
Chcąc wyjaśnić tą kwestię, wykonaliśmy telefon do pani prezes,
która powiedziała nam, że śmietnik będzie odnowiony i przemalowany, gdy tylko zakończy się
remont sąsiedniego bloku. Zostaną również posadzone krzaki, by całość wyglądała trochę
schludniej.
Pana Arkadiusza zadowoliło takie
rozwiązanie sprawy, a my cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Fot. Michał Maksymowicz

O większą wrażliwość ekologiczną apeluje pani Maja z osiedla
Waryńskiego. Jej oburzenie wywołują kierowcy, którzy zapalają
silnik i bardzo często prowadzą
długie konwersacje „po sąsiedzku” na włączonym silniku, zanieczyszczając przy tym powietrze.

Zadzwonił do nas również Czytelnik, któremu przeszkadzał zepsuty zawór na Cmentarzu Lipowym.
Jak poinformował nas MZUK –
feralny zawór, który od początku
lipca nie działał, został już naprawiony i jest czynny.

Pan Władysław skarży się na
rozkład jazdy gliwickich autobusów. W soboty po ulicy Andersa
kursują autobusy linii 699 i 186,
jednak jeżdżą one w krótkich odstępach czasu, de facto „dublując się”. Nasz Czytelnik sugeruje
ustawienie rozkładu w ten sposób by jeździły one co pół godziny
(np. 699 o pełnych godzinach, a
186 trzydzieści minut później).
Problem zgłosiliśmy KZK GOP.

Nasz stały Czytelnik, skarży się
na sieć supermarketów „Biedronka”. Jego zdaniem, regały
sklepowe są ułożone w absurdalny sposób – by kupić wodę
mineralną, która znajduje się tuż
przy wejściu, trzeba okrążyć cały
rząd półek.
Pan Sylwester narzeka na worki
z piaskiem pozostawione przy
ulicy Kaszubskiej. Worki zostały
położone podczas tegorocznej
powodzi i do dzisiaj nie zostały
usunięte. Jak poinformował nas
Krystian Tomala, dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, sprawa ta nie leży w ich
kompetencji.

Zgłoszenia odbierał
Michał Pac Pomarnacki

Mieszkaniec osiedla Sikornik
denerwuje się z powodu niszczenia nawierzchni nowego boiska
sportowego przy szkole nr 19.
Jego zdaniem okoliczna młodzież
nierzadko jeździ rowerami i hulajnogami po murawie i bieżni. Czytelnik sugeruje by boisko, którego budowa pochłonęła ogromną
sumę pieniędzy, było strzeżone
przez wynajętą firmę ochroniarską, na wzór „Orlika” przy ulicy
Jasnej.
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TARGI DOM
i OTOCZENIE
już od piątku
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Szósta edycja imprezy to dowód, że Targi Dom i Otoczenie
wpisały się na dobre w kalendarz jesiennych wydarzeń miasta Gliwice.
Impreza podzielona jest tematycznie, tj. w hali prezentują się firmy z branży instalacyjnej, wyposażenia wnętrz,
nieruchomości, natomiast na
terenie zewnętrznym trwa kiermasz roślin.
Wystawa gromadzi firmy,
które prezentują produkty
niezbędne do zaaranżowania domu jak i ogrodu. Meble, podłogi, drzwi, kominki,
kompozycje kwiatowe żywe i
sztuczne - wszystko to zostanie zaprezentowane podczas
targów.
Specyficzny klimat imprezy
będą stanowiły duże, przestrzenne stoiska o niebagatelnym wystroju, które wprowadzą Państwa w świat domu
jak i ogrodu.
Ponadto w ofercie zobaczymy producentów domków
drewnianych, altan, kostki
brukowej i ogrodzeń. Miejsce
na imprezie zostało także
zarezerwowane dla licznych
wystawców z branży instala-

cyjnej, którzy zaprezentują
ekologiczne, oszczędne kotły
i systemy ogrzewania.
Honorowy patronat nad imprezą objęli Prezydent Miasta Gliwice oraz Rektor Politechnik
Śląskiej.
Patronat prasowy nad targami
objęła m.in. Gazeta Miejska.

WYDANIE
SPECJALNE
JUŻ W SOBOTĘ
Już od soboty, drugiego dnia targów,
dostępne będzie WYDANIE SPECJALNE
Gazety Miejskiej.
Obszerna edycja targowa
oprócz ofert firm z branży budowlanej zawierać będzie relację z pierwszego dnia imprezy
(piątku), wywiady z organizatorami, wystawcami, targowe
ciekawostki i zdjęcia stoisk.
Dla naszych Czytelników,
którzy okażą bezpłatny bilet
wydrukowany w Gazecie Miejskiej (strona 5) - wstęp bezpłatny.
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