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Uważam, że pracownicy 
urzędu miasta kpią sobie 
z mieszkańców. 

Swego czasu telefonowałem 
dość często (w ubiegłym roku) 
do Państwa redakcji z prośbą 
o interwencję w sprawie czy-
stości Rynku w Gliwicach i ulic 
wokół Rynku. Poprawa była 
chwilowa albo żadna.

W niedzielę (26.02.2012 r.) 
będąc na spacerze przeżyli-
śmy z żoną szok wchodząc na 
Rynek ulicą Raciborską! To, że 
ul. Raciborska to jedno wielkie 
śmietnisko, to do tego stanu 

rzeczy jesteśmy przyzwyczaje-
ni. Bo tu nikt od piątku do nie-
dzieli nie sprząta! Za to Rynek 
wyglądał jak po przejściu hordy 
pijanych! Wszędzie śmieci, po-
tłuczone butelki, puste szklan-
ki po piwie, nawet można było 
zobaczyć całe butelki po wódce 
i piwie (oczywiście puste), o 
psich odchodach nie mówiąc. 
Koszmar!!! 

Rynek jako miejsce reprezen-
tujące nasze miasto to obraz 
nędzy i rozpaczy! Brud, smród i 
ubóstwo. Czy pana prezydenta 
to nie obchodzi? Swego czasu 
osobiście mi obiecał, że ten 

Listy do Redakcji Wydzwaniam po 
urzędach i nic, mam 
prośbę czy można coś 
napisać o stanie ul. 
Plebańskiej (a raczej 
tego co z niej zostało). 

Jak rozkopali ulice i zerwali 
nawierzchnię tak zostawili, 
jesienią tonęło się w błocie, 
teraz jak przyszły roztopy 
jest to samo. Pracują tu lu-
dzie, przyjeżdżają 
klienci, kontrahenci, kurie-
rzy, tu mieszkają rodziny 
z dziećmi, tu są warsztaty 
terapii zajęciowej dla nie-
pełnosprawnych dzieci, ale 
chodzić się nie da, bo błoc-
ka jest po kostki, nie ma 
nawet złamanej dechy aby 
przejść o czystych butach 
i płaszczu. Rozumiem, że 

jest remont ale wykonawca 
zobowiązał się do tego, że 
umożliwi ludziom poruszanie 
się po Plebańskiej, ale jest to 
niemożliwe - wkurza mnie to 

o tyle, że wstyd zaprosić ko-
goś do biura, dostawcy mają 
problem, tracimy pieniądze, 
klientów nerwy i koleje pary 
butów!

Brudny Rynek temat zostanie rozwiązany defi-
nitywnie (było to przed wybora-
mi!). I co? I nic!!! Nikt nie chce 
w urzędzie miejskim podpisać 
aneksu do umowy na sprząta-
nie Rynku i ulic wokół Rynku  
w okresie weekendu!

To kompromitacja i poniżenie 
wszystkich mieszkańców tego 
miasta. Mając najwyższy w hi-
storii miasta budżet, w żaden 
sposób nie przekłada się to na 
czystość miasta.

Myślę, że warto przyłożyć się 
do tego tematu i definitywnie 
wyegzekwować czystość w ob-
rębie Rynku i na nim samym.

Pozdrawiam 
Jerzy

Rozkopana 
Starówka


