Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32)
230-84-51, w piątek od 11.30 do 13.30. A o czym informowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?
Pani Alicja i pani Aleksandra
zgłosiły się do nas z identyczną obserwacją. – Jakiś czasu
temu, na osiedlu Bajkowym
postawiono znak „zakaz ruchu
w obu kierunkach”. Nie dotyczy
on mieszkańców i najemców
lokali użytkowych TBS Osiedla
Bajkowego. Zgodnie z moim
rozumowaniem, na osiedle
nie mogą zatem wjechać rodziny mieszkających tam osób,
przyjaciele, prywatni lekarze,
kurierzy, taksówki oraz Poczta
Polska. Czy to oznacza, ze jeśli
przyjadą do mnie z wizytą rodzice, to zostaną ukarani mandatem? Czemu miało służyć postawienie takiego znaku? – pytają nasze Czytelniczki. Sprawę
skierowaliśmy do Zarządu Dróg
Miejskich.

Tak było...

Po naszej publikacji

Naprawiają
kostkę
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach błyskawicznie zareagował na publikacje Gazety
Miejskiej i portalu 24gliwice
o uszkodzonej kostce przy
ulicy Zwycięstwa, w rejonie
Rynku. Po dziurze nie ma już
śladu.
Od kilku dni, ekipy remontowe naprawiają również,

przed ostatecznym odbiorem, usterki na płycie Rynku.
Jak zapewnia rzecznik ZDM,
Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
są to w większości prace typowo kosmetyczne i powinny zakończyć się najpóźniej
do 15 kwietnia.
(mar)

W sprawie zgłoszenia pani Barbary z ulicy Gruszczyńskiego
w Gliwicach, (poprzednie wydanie Gazety Miejskiej) skontaktował się z nami właściciel
dobudówki. Jak zapewnia pan
Andrzej,
komin pozytywnie
przeszedł wszelkie inspekcje
i przeglądy techniczne. Jako
dowód dołączył kopię protokołu
z oględzin przeprowadzonych
przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wynik inspekcji jest jednoznaczny:
– „Nie stwierdzono spalania
niedozwolonych
odpadów.
Używane paliwo to wyłącznie
węgiel kamienny oraz brykiet
drzewny”.
Panią Barbarę zapraszamy do
redakcji w celu zapoznania się
z dokumentem.

■

■

Na zgłoszenie pani Ireny z Zabrza (nr 508 GM), skarżącej się
na kierowców parkujących na
trawniku przy ulicy Kowalskiej
(os. Barbary), odpowiada Arkadiusz Półtorak z zabrzańskiej
straży miejskiej. – Funkcjonariusze przeprowadzili kilkakrotne kontrole osiedla Barbary
pod kątem kierowców pojazdów
parkujących na zieleńcu oraz
powodujących utrudnienia w
ruchu. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono
nieprawidłowości związanych z
parkowaniem pojazdów na zieleńcu, lecz na klepisku usytuowanym przy skrzyżowaniu ulic
Wajdy i Kowalskiej. Ponadto,
wskazany rejon nadal jest objęty wzmożonymi kontrolami patroli – informuje Półtorak.

■

Na przystanku za Gliwickim Centrum Handlowym
brakuje ławek dla podróżnych

...a tak jest teraz
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Pan Lesław zwraca uwagę na
przystanek autobusowy za Gliwickim Centrum Handlowym
przy ulicy Dworcowej. Zdaniem
naszego Czytelnika panuje tam
stosunkowo duży ruch i dobrym
pomysłem byłoby umieszczenie
kilku ławeczek w sąsiedztwie
przystanku.

■

Pani Barbara z osiedla Millenium w Gliwicach skarży się na

lokalnych amatorów trunków
wyskokowych, którzy urządzili
sobie kilka „punktów” spożycia
alkoholu.
– Już dawno nie widziałam
u nas patrolu straży miejskiej,
która mogłaby zainterweniować
w tej sprawie – ubolewa nasza
Czytelniczka.
Sprawę zgłosiliśmy gliwickiej
straży miejskiej.

■

Z rozwiązaniem jednego z wielu problemów parkingowych w
Gliwicach, zgłosił się do nas
pan Janek. – Jak co roku, w
miesiącach letnich mieszkańcy osiedla Kopernika będą
przeżywać oblężenie w związku ze wzmożonym ruchem na
Kąpielisku Leśnym i pływalni
„Olimpijczyk”. Proponuję zatem poszerzyć parking obok
„Olimpijczyka” aż do ulicy Zygmuntowskiej. Tym samym uzyskamy sporo miejsca, a mieszkańcy osiedla nie będą mieli
problemów z zaparkowaniem
pod własnymi domami – uważa
pan Janek.

■

Na zgłoszenie pani Aleksandry
(poprzednie wydanie Gazety
Miejskiej) odpowiada Grzegorz
Alczyński z gliwickiej straży
miejskiej – Mogę zapewnić osobę zgłaszającą, że straż miejska zintensyfikuje działania
w rejonie osiedla Bajkowego
pod kątem osób wyprowadzających swoich pupili i wyegzekwuje obowiązki wynikające
z przepisów prawa. Dodam, że
wspomniany problem nie dotyczy tylko i wyłącznie jednego
osiedla – praktycznie pojawia
się na większości gliwickich
osiedli – dlatego strażnicy
w swoich codziennych zadaniach mają m. in. kontrole
skwerów, parków oraz terenów
zielonych właśnie pod tym kątem – informuje rzecznik Straży
Miejskiej Gliwice.

■

Zgłoszenia przyjmował
redaktor dyżurny
Michał Pac Pomarnacki

