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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?
spore zainteresowanie gliwiczan
rowerami jako środkiem komunikacji sprawiło, że zostały naniesione poprawki. Potwierdzam,
że stojaki w tamtym miejscu
powstaną i to solidnie zabezpieczone.

W pobliżu kamienicy pana Adama, przy ulicy Średniej, znalazł
sobie legowisko pijany mężczyzna. Nasz Czytelnik próbował wiele razy dodzwonić się pod numer
ratunkowy 112. Niestety najpierw
mu się to nie udawało, a potem
odsyłano go do kolejnych służb.

Przyszedł do nas również pan
Tadeusz, który zwraca uwagę,
że przy ulicy Edisona w Gliwicach
został wycięty kawałek starego asfaltu, którego jednak nie
uprzątnięto. Pan Tadeusz skarży się także na krzaki i drzewa,
które zasłaniają znaki drogowe i
tablice informacyjne znajdujące
się przy ulicy Portowej, w pobliżu
skrzyżowania z Jana Śliwki.

Ostatecznie przyjechała policja.
Dotarcie z posterunku przy ulicy
Plebańskiej zajęło jej 28 minut,
ale to nie wszystko. Potrzebna
była jeszcze zmiana wozu oraz
sprowadzenie karetki pogotowia.
W sumie służby potrzebowały
trzech kwadransów na zabranie
„pijaczka” z miejsca publicznego.

Pan Adam zastanawia się, czy
na remontowanym Rynku w Gliwach powstaną stojaki rowerowe. Zwrócił się z tą sprawą do
ZDM-u, które wykluczyło możliwość zmian w projekcie zaakceptowanym przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (odpowiedź z 25 sierpnia). Jednak jak
zapewnia nas rzecznik prasowy
gliwickiego magistratu, Marek
Jarzębowski, stojaki zostaną
ustawione:
– Pierwotny projekt nie przewidywał stojaków na Rynku. Jednak
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Szkoła walczy ze
skutkami powodzi

Wszystkim naszym
Czytelnikom przypominamy, że
podobnymi sprawami zajmuje się gliwicki Zarząd Dróg
Miejskich, który
chętnie przyjmuje
zgłoszenia
(tel. 32 270-65-05).

Kolejny Czytelnik zgłosił nielegalną rozbiórkę sklepu przy ulicy
Rybnickiej w pobliżu skrzyżowania z Kochanowskiego w Gliwicach. Brama wyjazdowa na podwórze jest zamknięta, ale popularny „Grados” stał się miejscem
zabaw dzieci, a także źródłem
utrzymania rozkradających sklep
złomiarzy.
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Do końca listopada potrwa remont popowodziowy w gliwickim ZSO nr 10 przy ulicy
Zimnej Wody. Szkoła nie zdążyła przed 1
września – jeszcze przez parę miesięcy nie
będzie można korzystać z części pomieszczeń niskiego parteru.

W kwestii parkingu przy Placu
Piłsudskiego w Gliwicach skontaktowała się z nami pani Anna:
– Jest tam nakaz parkowania
prostopadle do krawężnika,
często jednak spotykam osoby, szczególnie starsze, które
ustawiają samochody równolegle za stojącymi już pojazdami.
Nie lada kłopotem jest, by wyjechać na główną ulicę, nie zahaczając o kogoś, szczególnie, że
ruch w tamtym miejscu jest dwukierunkowy.
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Do skarg na firmę Remondis
z poprzedniego dyżuru redakcyjnego chciałby przyłączyć się
pan Andrzej. Jego zdaniem, firma czyszcząca centrum miasta
w godzinach nocnych powinna
rozważyć używanie polewaczek,
które pracują znacznie ciszej.
Innym rozwiązaniem, w opinii naszego Czytelnika, byłoby przeniesienie prac na wczesne godziny
poranne np. 6.00.

Dostaliśmy zgłoszenie od pani
Krystyny z Sośnicy, która zwraca
uwagę na fatalny stan płyt chodnikowych przy ulicy Korczoka.

Pan Andrzej z gliwickiego osiedla Sikornik zastanawia się nad
sensem stawiania tabliczek z napisem „teren prywatny”: – Mamy
śmietniki prywatne, parkingi
prywatne, niedługo zobaczymy
podobną tabliczkę przy chodniku
i gdzie wtedy będziemy chodzić?

.

póki co, nie ma takich planów –
powiedział nam Andrzej Nowak z
ZDM-u.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Zarządem Dróg Miejskich: –
W tym roku nie planujemy remontu chodnika przy tej ulicy. Być
może w przyszłym roku, jednak
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Zgłoszenia odbierali
redaktorzy dyżurni –
Małgorzata Urbanek
i Michał Pac Pomarnacki
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O powodzi w Gliwicach wielu już zapomniało, jednak
Liceum Ogólnokształcące
nr 1 do dziś odczuwa jej
skutki. Od ponad dwóch
tygodni w budynku szkoły
trwają prace remontowe,
mające na celu przywrócenie zniszczonych pomieszczeń do stanu sprzed powodzi.
- Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na remont niskiego parteru,
gdzie znajdują się zalane
pomieszczenia. Dlaczego
tak późno? Dopiero 9 lipca
otrzymaliśmy fundusze z
Urzędu Miasta, gdyż mieliśmy problem z uzyskaniem
środków od ubezpieczyciela – informuje Adam Sarkowicz, dyrektor placówki.

- Dzięki przyspieszonym
pracom firmy remontowej
udało się doprowadzić do
stanu używalności już cztery sale lekcyjne, w których
odbywają się zajęcia. Klasy
te zostały już osuszone,
otynkowane i wymieniono
w nich podłogi. Teraz czekają tylko na gruntowne
malowanie – uspokaja dyrektor szkoły.

www.gazeta-miejska.pl

Czy ulepszono zabezpieczania przeciwpowodziowe, aby na przyszłość
zredukować prawdopodobieństwo zalania? Budy-

.

Przetarg nieograniczony na
przeprowadzenie renowacji
wygrała gliwicka firma „Łukowscy”. Na wyremontowanie kilkunastu pomieszczeń parteru wykonawca
ma 12 tygodni od momentu podpisania umowy. Całość ma kosztować około
280 tysięcy zł.
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A które pomieszczenia nie
zdążyły przed początkiem
roku szkolnego? Do użytku
nie nadają się: magazyn,
archiwum, bufet szkolny,
szatnia, salka gimnastyczna, siłownia oraz pomieszczenia konserwatora i
pedagoga szkolnego. Priorytetem jest salka gimnastyczna – póki co dyrekcja
liczy na dobrą pogodę, która pozwoli na przeprowadzenie części zajęć w-f na
zewnątrz. Szkoła ma salę
gimnastyczną, jednak nie
zdoła ona pomieścić czterech grup lekcyjnych.

nek szkoły znajduje się
bezpośrednim sąsiedztwie
Kłodnicy i zawsze podczas
intensywnych opadów będzie zagrożony powodzią.
- Kwestia zabezpieczenia
to nie jest nasza sprawa,
tylko instytucji czy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w wypadku powodzi. Myślę, że po tegorocznej powodzi, nie dojdzie już
do takich wydarzeń. Chciałbym również zauważyć, że
przez prawie 30 lat Kłodnica nie wylewała, nawet w
czasie pamiętnej powodzi
z 1997 roku – twierdzi Sarkowicz.

Michał Pac Pomarnacki
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