
Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 
230-84-51, w piątek od 11.30 do 13.30. A o czym in-
formowali nas Czytelnicy podczas ubiegłego dyżuru?

- Zauważyłem, że pan Henryk 
Błażusiak z gliwickich wodo-
ciągów bardzo chwali naszą 
wodę. Jego zdaniem jest ona 
bardzo czysta i nadaje się do 
picia. Jeśli tak jest, to czemu 
nie chce podać do publicznej 
wiadomości składu tej wody? 
Kilkukrotnie pytałem o to  
w PWiK, ale do dzisiaj nie 
uzyskałem jakiejkolwiek 
odpowiedzi – skarży 
się pan Kazimierz.■
 
W związku z 
naszą ubiegło-
tygodniową pu-
blikacją (artykuł 
„Awantura o 
Zubrzyckiego”) 
zadzwonił do nas 
oburzony Czytelnik. 
- Zubrzycki to nie był 
zły komunista. Nie moż-
na mu wiele zarzucić. Poza 
tym, denerwuje mnie, że w 
naszym kraju komuniści i na-
rodowcy muszą się żreć. We 
Francji wszystko odbywa się 
kulturalnie. Po ożywionej dys-
kusji, przeciwnicy na scenie 
politycznej potrafią kultural-
nie pójść razem na kawę. W 
Polsce to niemożliwe – ubo-
lewa nasz Czytelnik. Jego 
zastrzeżenia budzi również 
działalność Instytutu Pamięci 
Narodowej, który pełen jest 
„prawicowych pseudo-histo-
ryków”. ■
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to zupełnie niepotrzebna in-
westycja. - Proszę się tylko ro-
zejrzeć. Na trawniku jest peł-
no zieleni, widać piękne kro-
kusy. Równie dobrze, kwotę 
przeznaczoną na budowę fon-
tanny, plus koszty utrzymania  
i konserwacji, można było-
by przeznaczyć na pilniejsze 
sprawy – twierdzi nasza roz-
mówczyni. ■
- Żywopłot obok posesji przy 
ulicy Św. Marka 6 w Gliwi-
cach nie był przycinany od 
sześciu lat. Ludzie wcho-

dzący od strony ulicy mu-
szą się bardzo schylać. Coś 
powinno zostać zrobione  
w tej sprawie – uważa pan 
Waldemar. Sprawę zgłosi-
liśmy gliwickiej straży miej-
skiej. ■
Pan Radosław zwrócił się 
do nas z uwagą dotyczącą 
gliwickich autobusów. Nasz 
Czytelnik był świadkiem, jak 
kierowca odmówił niepeł-
nosprawnej osobie wejścia 
do autobusu, tłumacząc się 
przepełnieniem pojazdu. 
Pan Radosław uważa, że 
gliwicka komunikacja miej-
ska powinna zainwestować  
w dłuższe pojazdy. ■  
 
- Autobus linii A4 powinien za-
trzymywać się przy ulicy Wie-
czorka, a nie dopiero obok 
kościoła. Wtedy pasażerom 
byłoby o wiele łatwiej. Nie 
tylko ja tak uważam, wiele 
innych osób podziela moją 
opinie – twierdzi pan Edward 
z Gliwic. ■
Dostaliśmy odpowiedź z 
Zarządu Dróg Miejskich od-
nośnie zeszłotygodniowego 
zgłoszenia dotyczącego zna-
ku zakazu ruchu w obu kie-
runkach przy ulicy Anderse-
na. - Znak nie został ustawio-
ny na zlecenie Zarządu Dróg 
Miejskich. Sprawę spraw-
dzimy – poinformowała nas 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy ZDM. ■

Zgłoszenia przyjmował 
redaktor dyżurny 

Michał Pac Pomarnacki

Dzięki czujności Miejskiego  
Zarządu Usług Komu-
nalnych, wiemy już, że 
trawy się nie sadzi, urzą-
dzenie wspinaczkowe 
nie służy do wspinania,  
a latarnie w parku Szwaj-
caria na pewno nie będą 
stylowe. Za cenne uwagi  
i za każdy zamieszczony  
w sprostowaniu wykrzyknik 
-  dziękujemy.

Wypełniając życzenie 
MZUK, obok drukujemy 
treść otrzymanego spro-
stowania. W wersji orygi-
nalnej. (mf)

Trawy się nie sadzi. 
MZUK prostuje

Ubiegłotygodniowa infor-
macja jakoby restauracja 
McDonald‘s miała po-
wstać na parterze gliwic-
kiego Ratusza, okazała 
się być primaaprilisowym 
żartem. Wszystkich, któ-
rych nabraliśmy (a takich 
osób było wiele) prosimy 
o wyrozumiałość. 

To był żart

„Dnia 22 marca br. w papie-
rowym wydaniu Gazet Miej-
skiej popełnionych zostało 
sporo błędów w artykule pt. 
„Nowa Szwajcaria w Gliwi-
cach“. Proszę o sprostowa-
nie na łamach Gazety Miej-
skiej (papierowe wydanie) 
poniższych błędów:
1. MZUK ogłosił zamówienie 
na wykonanie projektu (!!!) a 
nie projektów na zagospoda-
rowanie parku,
2. Od dłuższego czasu trwa 
oczyszczanie parku, a nie 
stawu, który był oczyszczany 
jesienią 2010r.,
3. Czekamy na propozycję 
projektu (!!!) , a nie projek-
tów - to ma być jeden projekt 
na remont parku,
4. Nie zamawiamy urządze-

nia do wspinania (!!!). Pro-
jektant ma zaprojektować 
urządzenie typu wspinaczko-
wego z liną rozciągniętą na 
dwóch stalowych wsporni-
kach oraz urządzenie wspi-
naczkowe przy zjeżdżalni. 
Urządzenie do wspinania a 
urządzenie wspinaczkowe to 
dwa różne tematy.
5. Latarnie mają być wyso-
kie, nie stylowe (??),
6. Będą założone (!!!) nowe 
trawniki, a nie posadzone - 
trawy się nie sadzi.
7. Po raz trzeci użyte było 
słowo "projektów", powinno 
być projektu architektonicz-
no- budowlanego.

Iwona Kokowicz
Rzecznik Prasowy MZUK"
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