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Most i co dalej? Na początek przebudowa ulicy Rudackiej
Już wkrótce na łamach „Nowości”
rozpoczniemy cykl artykułów pod
hasłem „Most i co dalej?”. Budowa
nowej przeprawy to nie koniec inwestycji drogowych w mieście. W związku z tą inwestycją drogowców czeka
jeszcze sporo pracy.
Wśród najważniejszych zadań, które łączą się z mostem, są plany przebudowy ul. Łódzkiej, kolejne etapy
Trasy Wschodniej i przebudowa ul.
Dworcowej i Rudackiej. Na tej ostatniej prace już ruszyły.
Cała droga zostanie przebudowana na długości ok. 2 kilometrów.
Zostanie poszerzona i zyska wreszcie
odwodnienie. Jego brak powodował
nieustanne niszczenie nawierzchni. Prace wykonuje firma Strabag.
Wartość podpisanej z nią umowy
opiewa na kwotę 7 mln zł. Budowa
ma się zakończyć w ostatnich dniach
(ao)
maja 2015 roku.
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Więcej wiat, więcej kursów

WKRÓTC E

Portrety kobiet
Dom Muz przy ulicy Poznańskiej
52 na Podgórzu zaprasza w środę,
12 marca o godzinie 18 na spotkanie „Portrety kobiet...”, w ramach
reﬂeksji nad obchodami
Dnia
Kobiet. Spotkanie będzie poświęcone różnym stylom życia kobiet
w historii i współczesności. W jego
trakcie będzie można stworzyć
rodzaj ideogramu lub wizytówki
w wybranych technikach plastycznych (kolaż, instalacja plastyczna, płaskorzeźba, itp.), wpisując
w swe prace np. ważne prawdy
życiowe. Efektem ﬁnalnym będzie
miniwystawa najciekawszych prac
(i wypowiedzi). Spotkanie poprowadzi Joanna Łagan. Wstęp - 3 zł
(dla osób nieuczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz).
(n)
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Czego domagali się i o co pytali mieszkańcy Czerniewic podczas spotkania z prezydentem Torunia
MICHAŁ MALINOWSKI
- Dostaliśmy ulotkę o przebudowie ulicy Łódzkiej od Andersa
do Lipnowskiej. A co z kolejnym
odcinkiem, od Lipnowskiej do
Czerniewic? - dopytywał jeden
z mieszkańców.

C M
Y K

Pytanie padło podczas spotkania
prezydenta Michała Zaleskiego
z mieszkańcami Czerniewic.
Prezydent odpowiadał, że na ten
rok nie zarezerwowano pieniędzy
na ten cel. Wyjaśniał, że od Lipnowskiej do ul. Włocławskiej, na
wysokości parku technologicznego
Łódzka będzie miała dwie jezdnie
i podwójny wiadukt nad torami
kolejowymi, a dalej do Czerniewic jedną jezdnię.

Szef rady okręgu Czerniewice
Wiesław Kania postulował z kolei
poszerzenie ul. Włocławskiej, postawienie wiat przystankowych
przy ul. Zdrojowej i Łódzkiej oraz
poprawę widoczności przejść dla
pieszych w rejonie ulic: Matysiaków-Zdrojowa, Radosna-Zdrojowa
i dojścia do przystanku przy Zdrojowej. Pytał też o szanse na przeniesienie zajęć z Domu Harcerza do
Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej.
- Przebudowa ulicy Włocławskiej
nie jest przewidziana w tym roku.
Zajmiemy się nią po zakończeniu
przebudowy Rudackiej - zapowiedział Stefan Kalinowski z Miejskiego Zarządu Dróg.
- Niewiele stawiamy wiat w mieście, ale chcemy stworzyć plan ich
wymiany. Co do przejść dla pie-

szych, to zajmie się tym wkrótce
Komisja Bezpieczeństwa - dodał
Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta.
- Biorąc pod uwagę liczbę pomieszczeń i oddziałów, trudno
będzie znaleźć salę na zajęcia baletowe czy plastyczne. Przenosin
zajęć z Domu Harcerza do ZS 34
nie bierzemy obecnie pod uwagę wyjaśniał Janusz Pleskot, dyrektor
Wydziału Edukacji UM.
Mieszkańcy chwalili linię autobusową nr 19 kursującą między
centrum Torunia a Czerniewicami,
choć chcieliby częstszych kursów
(jeździ co godzinę). Dopytywali
też o powrót autobusu nr 11 na ul.
Kujawską oraz wydłużenie kursów
linii nr 38 do przychodni na Rudaku. Miasto ciągle analizuje sytuację

i

Dzisiaj
w Kaszczorku

W czwartek, 6 marca o godz. 18
rozpocznie się spotkanie prezydenta Torunia z mieszkańcami
Kaszczorka - w gospodarstwie państwa Ciuruś przy ul. Wieżowej.

i wkrótce ma przedstawić konkretne propozycje.
Było też pytanie o wycinkę topól
rosnących przy ul. Łódzkiej. Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UM uspokajał, że
usuwane są tylko te drzewa, które
stwarzają zagrożenie.
michal.malinowski@nowosci.com.pl

Chce pomagać dzieciom
Zuzanna Blin mieszka na Stawkach. Ma 18 lat, uczy się w III
klasie o proﬁlu pedagogicznym IX
LO. Po maturze zamierza studiować psychologię. W przyszłości
chce pomagać dzieciom pochodzącym z rodzin biednych i wielodzietnych, a także zamożnych,
którym rodzice rekompensują
pieniędzmi brak miłości i bliskości. Oprócz zainteresowań prospołecznych Zuzanna chętnie czyta
książki i słucha muzyki.
(ja)
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