
naszej pracy zosta³a wykonana, 
bo satelita dzia³a. Posta³o tylko 
czekaæ na zdjêcie rusztowania 
przez firmê ocieplaj¹c¹ budynek. 
Teraz mo¿emy doprowadziæ ka-
bel anteny kablowej. Myœlê, ¿e 
w poniedzia³ek wszystko bêdzie 
dzia³a³o (wiadomoœæ z pi¹tku, 
13 sierpnia). 

Zadzwoni³a do nas równie¿ 
Pani El¿bieta, która przeczyta³a 
o naszej zesz³otygodniowej 
interwencji w odniesieniu do 
chodnika przy ulicy Sobieskie-
go w Gliwicach. W sprawie re-
montu tego odcinka, a tak¿e 
dalszej czêœci ulicy w pobli¿u 
cmentarza ¿o³nierzy radzieckich, 
interweniowa³a ju¿ wielokrotnie. 
Niestety od kilku lat nie mo¿na 
siê doprosiæ ZDM-u o naprawê 
nawierzchni chodnika, który jest 
w fatalnym stanie. Nie pomagaj¹ 
nawet oficjalne pisma z podpisa-
mi mieszkañców.

***
Mieszkaniec osiedla Kopernika 
w Gliwicach zauwa¿a, ¿e usch³y 
dwa drzewa przy ulicy Wielkiej 
NiedŸwiedzicy. Trawa wokó³ nich 
równie¿ wysch³a, dlatego po-
dejrzewa, ¿e ktoœ truje drzewa 
podlewaj¹c je chemikaliami.

***
Pani Krystyna z Soœnicy zwraca 
uwagê na problem dotycz¹cy 
placu zabaw przy koœciele œw. 
Jacka w Soœnicy. W godzinach 
popo³udniowych (oko³o 16-18), 
jak utrzymuje nasza Czytel-
niczka, w miejscu tym spotyka 

siê okoliczna m³odzie¿, która 
u¿ywa niecenzuralnych s³ów, 
pije alkohol i daje z³y przyk³ad 
najm³odszym u¿ytkownikom 
placu zabaw. Oburzona pani 
Krystyna apeluje do stra¿y miej-
skiej o czêstsze patrolowanie tej 
okolicy, zw³aszcza w godzinach 
popo³udniowych.

Zadzwoni³ do nas pan Leon 
z Trynku, który skar¿y siê na 
studzienki kanalizacyjne na 
skrzy¿owaniu ulicy ZWM z Zu-
brzyckiego. W czasie deszczów, 
wokó³ studzienek zbiera siê 
woda, tworz¹c doœæ du¿e ka³u¿e.

Interweniuj¹c w kwestii zg³o- 
szonej nam przez pana Krzysz-
tofa, czêstego u¿ytkownika 
boiska „Orlik” przy ulicy Jasnej 
(patrz poprzednie wydanie 
„GM”), dowiedzieliœmy siê, 
¿e 3 sierpnia TUR Gliwice wy-
stosowa³ pismo do Urzêdu Mia-
sta, w sprawie przegl¹du stanu 
nawierzchni boiska. Trzy dni 
póŸniej odby³o siê spotkanie 
na obiekcie przy ulicy Jasnej, 
na którym obecni byli: przedsta-
wiciel UM z Wydzia³u Inwestycji 
i Remontów, przedstawiciel fir-
my wykonawczej oraz zarz¹dca 
obiektu. Owocem spotkania 
by³o spisanie protoko³u, który 
orzeka o przyst¹pieniu do prac 
renowacyjnych.

Skontaktowa³ siê z nami pan 
Micha³, mieszkaniec bloku przy 
ulicy Heleny Modrzejewskiej. 
Apeluje on do Urzêdu Miasta 
o po³o¿enie nawierzchni na owej 
ulicy. Jego zdaniem, 20 lat (bo 
w³aœnie wtedy zamieszka³ tam 
pan Micha³) to wystarczaj¹cy 
okres na utworzenie normalnej 

nawierzchni. W obecnej sytuacji, 
w okresie letnim do mieszkañ 
dostaje siê kurz, a w porze 
deszczowej „droga” zamienia 
siê w b³oto.

          Zg³oszenia odbierali: 
Ma³gorzata Urbanek

i Micha³ Pac Pomarnacki

***
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Zadzwoni³ do nas pan Tadeusz 
z ulicy Wyspiañskiego w Gliwi-
cach. Chwali odremontowany 
budynek Ch³odni Kominowych, 
który odzyska³ swoj¹ œwie¿oœæ. 
Jednak parking znajduj¹cy siê 
na ty³ach budynku wci¹¿ jest 
niewykoñczony, co burzy jego 
zdaniem wizerunek odnowione-
go biurowca.

***
Pani Maria z Gliwic jest oburzo-
na tym, ile pieniêdzy zosta³o wy-
danych na nowy plac zabaw przy  
skwerze Bottrop, czego jej zda-
niem zupe³nie nie widaæ. - Plac 
przygotowano pod trzylatków, 
natomiast dla starszych dzieci 
nie ma ¿adnych atrakcji. By³am 
tu z kilkuletnim wnuczkiem. 

Po kilku minutach zabawy na 
zje¿d¿alni powiedzia³, ¿e jest ona 
dla ma³ych dzieci. Poza tym jest 
usytuowana w kierunku s³oñca. 
Pani Maria zauwa¿a jeszcze, ¿e 
nie ma boiska, na którym dzie-
ci móg³by pograæ w pi³kê, oraz 
huœtawek. Równie¿ wzglêdy 
bezpieczeñstwa w bezpoœrednim 
s¹siedztwie ulicy M³yñskiej nie 
zosta³y zachowane. 

***
Problem stanu gliwickich œcie¿ek 
rowerowych poruszy³ pan Antonii. 
Zrobiona kilka lat temu œcie¿ka, 
przy nowo otwartym odcinku 
³¹cz¹cym ulicê Sowiñskiego 
oraz Andersa, jest w bardzo z³ym 
stanie. – Ta œcie¿ka to bubel, 
obecni mo¿e ju¿ s³u¿yæ tylko dla 
czo³gów. Wysypana ¿u¿lem teraz 
jest pe³na dziur, do czego przy-
czynili siê crossowcy, regularnie 
je¿d¿¹cy po terenie nie dla nich 
przeznaczonym. Osobn¹ spraw¹ 
jest brak oznaczenia œcie¿ki.

***
Równie¿ pani Ma³gorzata 
poruszy³a problem drogi rowero-
wej. Stosunkowo niedawno wy-
budowana œcie¿ka przy Centrum 

Czwartkowy dyżur redakcyjny
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?

Handlowym Arena, która ma 
s³u¿yæ rowerom i dzia³kowiczom, 
sta³a siê skrótem dla samo-
chodów z pobliskich osiedli na 
powrót z zakupów. – Kierow-
cy zupe³nie nie przejmuj¹ siê 
zakazem wjazdu i notorycznie 
³ami¹ przepisy. Niektórzy s¹ na-
wet tak zuchwali, ¿e tr¹bi¹ na 
spaceruj¹cych. Ze strony stra¿y 
miejskiej redakcja uzyska³a 
zapewnienie o czêstszych kon-
trolach w tamtym rejonie. Na-
tomiast Wydzia³ Przedsiêwziêæ 
Gospodarczych i Us³ug Komu-
nalnych rozwa¿y zamontowanie 
ruchomej blokady wjazdu, która 
uniemo¿liwi przejazd „sprytnym“ 
kierowcom, ale nie utrudni go 
dzia³kowiczom.

***
W imieniu mieszkañców kamie-
nicy przy ulicy Tarnogórskiej 
w Gliwicach zadzwoni³a pani 
Jolanta. Firma „Imperium”, któ-
ra zak³ada w budynku antenê 
zbiorcz¹, robi to jej zdaniem 
bardzo wolno. - Od miesi¹ca 
mieszkañcy s¹ odciêci od te-
lewizji, a pracownicy pojawiaj¹ 
siê sporadycznie. Ca³¹ sprawê 
wyjaœnia  prezes firmy, Czes³aw 
Chlewicki: – W budynku by³y 
prowadzone jednoczeœnie dwie 
prace – zak³adanie anteny zbior-
czej oraz ocieplanie budynku. 
Obie sprawy na³o¿y³y siê na sie-
bie. Dziêki temu da³o siê jednak 
wpuœciæ kable instalacji satelitar-
nej pod now¹ elewacjê i ta czêœæ 

***

***

***

Wózek z niemowlęciem wje-
-żdżający do rzeki czy upo-
zorowany gwałt czternasto-
latki – mieszkańcy Zabrza 
ostatnimi czasy mieli okazje 
przywyknąć do kuriozalnych 
historii. Jednak niecodzien-
na sytuacja, jaka miała 
miejsce w poprzednią so-
botę, wzbija się na wyżyny 
absurdu i niedorzeczności. 

Wszystko zaczęło się, gdy 
38-letni kierowca peugeota 
potrącił dwóch mężczyzn, 
którzy niespodziewanie wtar-
gnęli na drogę. To wszystko 
brzmi w miarę „normalnie”. 
Natomiast kolejne zdarze-
nia mogłyby się kojarzyć ze 
scenami z Benny’ego Hilla 
lub „Gangu Olsena”.

Poturbowani postanowili 
sami wymierzyć sprawiedli-
wość i rzucili się w pościg 
za sprawcą, który kilkadzie-
siąt metrów dalej zatrzymał 
auto. Obaj mężczyźni siłą 
wywlekli kierowcę z pojazdu, 
a następnie pobili go. Dalej 

jest jeszcze ciekawiej...
Zajęci bijatyką, nie spostrze-
gli, że samochód zaczął się 
powoli staczać, by w końcu 
uderzyć w fiata punto, które 
stało na parkingu pod jed-
nym z marketów. Całe zda-
rzenie miało miejsce przy 
ulicy Gdańskiej.

„Kolizja dwóch pojazdów, 
w sytuacji kiedy w żadnym 
z pojazdów nie ma kierowcy 
to ewenement” - skomento-
wał całe zdarzenie rzecznik 
prasowy KMP w Zabrzu.

Jak ustaliła zabrzańska 
policja, kierowca peugeota 
miał 2 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu, a 
„poszkodowani” odpowied-
nie 1,6 i 2 promile. Zarzuty 
zostaną postawione wszyst-
kim uczestnikom zajścia. 
Potrąceni odpowiedzą za 
pobicie (maksymalna kara 
– 3 lata więzienia), a kierow-
ca za spowodowanie kolizji, 
potrącenie pieszych i jazdę 
po pijanemu. (MPP)

***


