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Pani Anna zadzwoniła do re-
dakcji w sprawie śmieci, które 
gromadzą się koło kontenerów 
w pobliżu Ruin Teatru Miejskie-
go w Gliwicach – konkretnie ka-
mienicy przy ulicy Dworcowej. 
Anna Domagała z firmy Re-
mondis, wyjaśnia, że pracow-
nicy grzecznościowo zabierają 
odpady, znajdujące się poza 
kontenerami. - Niestety, zale-
gające w wymienionym miejscu 
przedmioty o dużych gabary-
tach wymagają specjalnych 
pojemników, a takie trzeba u 
nas zamówić. Jest to sprawa 
wspólnoty lub właścicieli posesji, 
do których należy śmietnik. 

Pani Józefa, w imieniu dział-
kowców i spacerowiczów 
ogródków „Radość” w Gliwi-
cach, postanowiła zwrócić nam 
uwagę na zachowanie osób 
łowiących ryby w znajdującym 
się tam dzikim stawie. – Nawet 
jeśli ktoś ma kartę wędkarską, 
to nie może bezkarnie łowić ryb 
i traktować  ich w niehumani-
tarny sposób. 
Nasza redakcja postanowiła 
interweniować w tej sprawie w 

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 230-
84-51, w czwartek, od 11.30 do 13.30. A o czym infor-

mowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?

Ludowej z Kąpieliska i  basenu 
„Olimpijczyk” jest tym samym 
mocno utrudniony. Pani Barba-
ra twierdzi, że młodzież i dzieci 
często idą na basen po połu-
dniu i we wczesnych godzinach 
wieczornych. Chcąc wrócić np. 
na osiedle Waryńskiego muszą 
przesiadać się na Pl. Piastów. 
– Czy naprawdę nie da się wy-
dzielić jeszcze jednego autobu-
su linii 692, który mógłby je-
chać spod kąpieliska np. około 
godziny 20.00? – zastanawia 
się nasza Czytelniczka.

Pani Krystyna z Sośnicy pod-
czas poprzedniego dyżuru zwra-
cała uwagę na fatalny stan płyt 
chodnikowych przy ulicy Kor-
czoka. Skontaktowaliśmy się 
wtedy z panem Andrzejem No-
wakiem z ZDM-u, który stwier-
dził, że nie ma planów odno-
śnie remontu chodnika. Obu-
rzona pani Krystyna zadzwoniła 
do nas jeszcze raz i „gorąco” 
zachęciła pana Nowaka do 

spaceru po nieszczęsnym 
chodniku. Jej zdaniem, więk-
szość środków ładowanych jest 
w „nową” Sośnicę, a o ulicach 
Sikorskiego i Korczoka nikt już 
nie pamięta.  

Dostaliśmy też odpowiedź od 
ZDM-u odnośnie fatalnego sta-
nu chodnika pomiędzy ulicami 
Kościuszki (przy Szpitalu Położ-
niczym) i Nowy Świat. 
– Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach informuje, że przedmio-
towy chodnik zlokalizowany w 
granicach pasa drogowego na-
przeciw ul. Kościuszki 1 zosta-
nie wyremontowany w okresie 
jesiennym 2010 roku – poinfor-
mował nas Starszy Inspektor 
Nadzoru, Paweł Wierzch.

Zgłoszenia odbierali  
redaktorzy dyżurni –  
Małgorzata Urbanek  

i Michał Pac Pomarnacki

gliwickim magistracie oraz od-
dziale Polskiego Związku Węd-
karskiego. Niestety, żadna z in-
stytucji nie jest odpowiedzialna 
za obszar, na którym znajduje 
się zbiornik, a więc i za połów 
ryb na nim. 
Staw leży również poza tere-
nem Polskiego Związku Dział-
kowców. Wygląda na to, że 
staw jest naprawdę dziki, bo 

nikt nie chce się do niego przy-
znać. 
Udało nam się natomiast usta-
lić, że znęcaniem nad zwierzę-
tami może zająć się Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, kiedy tylko 
otrzyma stosowne pismo w tej 
sprawie (najlepiej z dokumen-
tacją w postaci zdjęć) od osób, 
które zgłosiły nam problem.

Do naszej redakcji wpłynęło 
zażalenie na firmę Remondis. 
Czytelnik był świadkiem jak 
pracownicy tej firmy opróżniali 
wszystkie kontenery recyklin-
gowe (papier, szkło, plastik) 
do tej samej śmieciarki. Nasz 
rozmówca zastanawia się, czy 
w takim razie nie jesteśmy 
nabijani „w butelkę”, skoro 
sortujemy nasze śmieci, a one 
później trafiają do tej samej 
śmieciarki. 
Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z firmą Remondis – 
Mogę zapewnić, że szkło za-
wsze jest wrzucane osobno. 
Natomiast papier i plastik 
opróżniamy do jednej śmieciar-
ki i oddzielamy we własnej sor-
towni – powiedział nam przed-
stawiciel firmy.

Zadzwoniła do nas pani Bar-
bara, którą irytuje system ko-
munikacji miejskiej. Chodzi  
o autobus linii 692, który w dni 
robocze po raz ostatni kursu-
je spod Kąpieliska Leśnego o 
godzinie 16.49. Zdaniem na-
szej rozmówczyni, dojazd na 
osiedle Waryńskiego i Gwardii 

Śmietnik w pobliżu Ruin 
Teatru Miejskiego

Dziki staw w pobliżu ogródków 
działkowych „Radość” w Gliwicach


