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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
.

Tablice pomogą 
kierowcom

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strona 6

Ostrzeganie kierowców o utrudnieniach 
w ruchu, sugerowanie objazdów - to 
jej najważniejsze funkcje. Przy okazji 
przebudowy fragmentu ul. Nowy Świat, 
na ul. Jana Pawła II zamontowano pierw-
szą w Gliwicach tablicę zmiennej treści. 

Co,
Gdzie, 
Kiedy

Nowy 
Nowy Świat

- Przebudowywany odcinek 
ulicy Nowy Świat tymczaso-
wo został dopuszczony do 
ruchu.
Kierowcy muszą jednak li-
czyć się z czasowymi utrud-
nieniami ze względu na 
prace, które nadal są pro-
wadzone w obrębie skrzy-
żowania - informuje Zarząd 
Dróg Miejskich.

Prace związane z przebudo-

wą południowej jezdni ulicy 
Nowy Świat rozpoczęły się 
pod koniec sierpnia tego 
roku. Remont polegał m.in. 
na dobudowie dodatko-
wego pasa ruchu, a także 
modernizacji sygnalizacji 
świetlnych. Dodatkowo, 
na skrzyżowaniu ulic: Nowy 
Świat, Pszczyńska, Miko-
łowska, Wrocławska zain-
stalowana została stacja 
pogodowa. 

Strona 11

Co prawda, obecnie na ekra-
nie pojawia się napis „test 
systemu“, jednak już wkrótce 
urządzenie będzie działało z 
korzyścią dla zmotoryzowa-
nych mieszkańców Gliwic. O 
czym będzie informować tabli-
ca? Na ekranie zamieszczone 
zostaną informacje o korkach 
w mieście, objazdach czy 
natężeniu ruchu. Będzie tak-

że wyświetlany czas podróży 
oraz najkorzystniejsza, w da-
nym momencie, alternatywa 
dojazdu do centrum.

Wkrótce na najbardziej new-
ralgicznych ulicach w mieście 
zostaną postawione kolejne 
tego typu znaki. Podobne 
urządzenia pojawią się na uli-
cy Toszeckiej, Rybnickiej, Tar-

nogórskiej i Daszyńskiego.
Tablice mają 3 metry wysoko-
ści oraz 1,6 metra szeroko-
ści i wyświetlają informacje 
w pełnym kolorze. To ważne, 
gdyż w razie zmiany organiza-
cji ruchu, na tablicy pojawią 
się znaki drogowe. Kierow-
ców z pewnością zainteresuje 
informacja, że zgodnie z prze-
pisami, niedostosowanie się 

do znaków wyświetlanych na 
tablicy grozi takimi samymi 
konsekwencjami, co zlekce-
ważenie znaków poziomych i 
pionowych. 

Warto dodać, że na tablicach 
na pewno nie będą wyświetla-
ne reklamy lub inne informa-
cje o charakterze komercyj-
nym.                            (mpp)

Po kilku miesiącach przerwy spowo-
dowanej poszerzaniem jezdni, można 
już jechać ulicą Nowy Świat, na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Rybnicką 
do skrzyżowania z ul. Pszczyńską. 
Ten dość ruchliwy fragment ulicy 
„wzbogacił się” o trzeci pas.

Przez kilka godzin, razem 
z gliwickimi policjantami, 
braliśmy udział w akcji 
zabezpieczania sobotniego 
meczu pomiędzy Piastem 
Gliwice a Ruchem 
Chorzów.


