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Sprowadzamy 
coraz starsze 

auta

Dyżur prawnika
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.
Na Państwa pytania odpowiadać 
będzie adwokat Izabela Latkowska.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51..
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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

Strona 7

Przypomnijmy, od 10 kwietnia 
ciężarówki o  masie powyżej 
12 ton nie mogą wjechać do 
centrum miasta w godzinach 
szczytu komunikacyjnego 
oraz w nocy. Zakazem obję-
to ul. Królewskiej Tamy, Bł. 
Czesława, Warszawską, Da-
szyńskiego, Toszecką, Piwną, 
Zabrską, Orlickiego, Sowiń-
skiego, Andersa, Kujawską, 
Pszczyńską, Lotników oraz 
Rybnicką. 

Ograniczenie obo-
wiązuje w trzech 
przedziałach cza-

sowych - od pół-
nocy do godz. 4.00 
na ranem, od 6.00 
do 10.00 oraz od 
14.00 do 18.00.
 
– Przez cały dzień (we wto-
rek – przyp. red.) prowadzi-
liśmy kontrole na ulicach 
miasta. Kilkunastu kierow-
ców otrzymało od nas po-
uczenia, a ci, którzy celowo 
świadomie łamali zakaz, 
dostali mandaty – infor-
muje nas Marek Słomski, 
rzecznik prasowy Komendy 

Miejskiej Policji w Gliwicach. 

Przez pierwsze 
dwa dni obowiązy-
wać będzie taryfa 
ulgowa, a kierow-
cy będą tylko po-
uczani oraz infor-
mowani o nowej 
organizacji ruchu. 

Jednak jak zapowiada gliwic-
ka policja, nie będzie okresu 
przejściowego dla kierowców, 
którzy świadomie złamią za-

kaz wjazdu do miasta. Kara 
za takie wykroczenie wynie-
sie 350 zł mandatu oraz trzy 
punkty karne. Warto dodać, 
że znaki zakazu zostały usta-
wione przy wjazdach do Gli-
wic, w miejscach umożliwiają-
cych ewentualne zawrócenie.
 
Ograniczenie nie będzie obo-
wiązywać ciężarówek, dla któ-
rych Gliwice są punktem do-
celowym. W takim przypadku, 
należy wystąpić o bezpłatne 
zezwolenie od Zarządu Dróg 
Miejskich. 

(mpp)

Tirów jakby mniej
Wygląda na to, że obowiązujące od wtorku czasowe 
ograniczenie tranzytowego ruchu tirów przynosi pierw-
sze efekty. W centrum Gliwic wyraźnie ubyło wielkich 
ciężarówek. Kierowcy, którzy nie wiedzieli o zakazie, 
są upominani, ale od czwartku nie będzie już taryfy 
ulgowej i posypią się mandaty - zapowiada policja.

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

Chyba mało kto wie, że 
okazała kamienica przy ul. 
Zwycięstwa 42 znajduje 
się w rękach najstarszej 
gliwickiej uczelni. W bu-
dynku obecnie mieści się 
Hotel Diament Economy. 
Przedmiotem przetargu 
jest czteropiętrowy budy-
nek o powierzchni 952 
m kw. i dwukondygnacyj-
ny budynek oficyny o po-

wierzchni użytkowej ponad 
140 m kw. Warto dodać, 
że władze uczelni próbo-
wały sprzedać kamieni-
cę w sierpniu ubiegłego 
roku. Bez skutku. Cena 
wywoławcza pozostała bez 
zmian - wynosi 5 mln 593 
tys. zł.

 

Wiosenna 
wyprzedaż 
Politechniki
Piękna kamienica w samym cen-
trum Gliwic pójdzie pod młotek. 
To jeden z trzech przetargów na 
sprzedaż nieruchomości, ogłoszo-
nych przez Politechnikę Śląską. 


