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Kilometry w przebudowie
Trzy tygodnie zostały do formalnego końca robót na Nieszawskiej. Prace rozkręcają się na Rudackiej
TO M NI E DE NE RWU JE

MICHAŁ MALINOWSKI
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Ulica Rudacka, Nieszawska i wiadukt na placu Armii Krajowej to
główne inwestycje drogowe prowadzone obecnie w lewobrzeżnym
Toruniu. Do tego dochodzi budowa
infrastruktury na osiedlach.
W tym tygodniu rozpoczęła się
przebudowa ul. Rudackiej, na odcinku prawie dwóch kilometrów, od
ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej.
Dla zminimalizowania utrudnień
w ruchu, prace będą prowadzone
etapami. Pierwszy z nich obejmuje odcinek od pętli autobusowej do
ul. Podbipięty, który od minionego poniedziałku został wyłączony
z ruchu. Objazd wytyczono ulicami
Podbipięty i Skrzetuskiego.
- W pierwszej kolejności na zamkniętym odcinku wykonawca
zajmie się frezowaniem starej nawierzchni - informuje Agnieszka
Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Potem zajmie się przebudową infrastruktury podziemnej,
która obejmie budowę kanalizacji,
przebudowę gazociągu i rozpoczęcie robót związanych z montażem
WARTO W IE DZ IE Ć

Na parkingi, ulice
i oświetlenie
W tym roku MZD planuje
m.in. remont ulic Agatowej,
Kmicica oraz Artyleryjskiej.
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Powstanie także 90 miejsc
parkingowych, m.in. przy ulicach Hallera, Włocławskiej czy
Okólnej.
Na ulicach pojawią się też
lampy, m.in. 22 sztuki na Stawkach Południowych.

Trzeba promować forty

W najbliższy weekend planowane jest zamknięcie wiaduktu na placu Armii Krajowej. Na zdjęciu prace prowadzą panowie Kamil i Piotr
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
oświetlenia. Przebudowa Rudackiej poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz bezpośrednie skomunikowanie tego terenu ze zjazdem z mostu.
Przypomnijmy, że w ramach tej
inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa oraz
przebudowana zostanie pętla autobusowa. Drogowcy z wykonującej
na zlecenie MZD przebudowę ﬁrmy
Strabag ułożą również kanalizację
deszczową. Jest niezbędna, gdyż
przez jej brak ciągle pękała nawierzchnia jezdni. Pojawią się także nowe lampy i zostaną wykonane
zjazdy do posesji. Remont pochłonie ponad 7,2 mln zł.
Na ukończeniu jest przebudowa
ul. Nieszawskiej na trzykilometrowym odcinku od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej
miasta. Obecnie trwają prace porządkowe, natomiast wykonawca też ﬁrma Strabag - przygotowuje się
do formalnego przekazania inwestycji miastu. Nastąpi to 30 kwiet-
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ruch pociągów.
nia.
Dodajmy
W tej chwili jesteśmy po
Kolejne dwa tory
jednak, że ulica
kompleksowym wykona- o numerach 81
od wielu mieniu robót na trzech spośród pięi 110 - są w traksięcy jest w zaciu torowisk. Obecnie prowadzicie przebudowy.
sadzie w pełni
my prace na dwóch ostatnich.
- W tej chwiprzejezdna.
Daniel Barton, Skanska
li jesteśmy po
- W ramach
kompleksowym
inwestycji ulica
wykonaniu rozostała zbudowana praktycznie od nowa. Popra- bót na trzech spośród pięciu torowiło się bezpieczeństwo zarówno wisk – mówi Daniel Barton, kiepieszych, rowerzystów, jak i kie- rownik budowy z ﬁrmy Skanska.
rowców - podkreśla Agnieszka-Ko- - Obecnie prowadzimy prace na
bus-Pęńsko. - Po jednej stronie po- dwóch ostatnich. Rozbiórka konwstał chodnik i ścieżka rowerowa. strukcji nośnej na torowisku nr 110
Na nowej ulicy drogowcy zbudowa- nastąpi w weekend.
W związku z tym wiadukt zostali zatoki autobusowe i oświetlenie.
Z wolna dobiega końca także nie ponownie zamknięty w nocy
przebudowa 120-letniego wiaduk- z piątku na sobotę. I to właśnie
tu na placu Armii Krajowej. Od w sobotę należy się spodziewać się
września ubiegłego roku nad ca- największych utrudnień w ruchu.
- Niedziela jest taką rezerwą czałością prac czuwa ﬁrma Skanska.
Efekt ﬁnalny poznamy w sierpniu. su dla nas, jeśli w sobotę ze wszystWarto dodać, że w ramach tego za- kim nie zdążymy - dodaje Daniel
dania zostanie wykonana moderni- Barton.
zacja pięciu torów. Po trzech z nich
michal.malinowski@nowosci.com.pl
(tor nr 82, 61 i 62) już odbywa się

Jarosław Dąbrowski, przewodnik po Toruniu odwiedzający
Podgórz: - Forty lewobrzeżnego
Torunia nie są wypromowane,
informacji o nich brakuje w folderach informacyjnych. Choć stanowią ogromne dziedzictwo
kulturowe, są zaniedbane - niszczeją, po ich murach malują grafﬁciarze. Szkoda, że nie można
zwiedzać fortu, który znajduje się
na terenie jednostki wojskowej.
Przy Poznańskiej jest cmentarz
jeńców radzieckich Stalagu XXA,
jednak brakuje oznaczenia miej(ja)
sca, w którym był ten obóz.
WKRÓTC E

Poranek z Supełkami
W sobotę 12 kwietnia Dom Muz
przy ul. Poznańskiej 52 zaprasza
na godzinę 11 dzieci z rodzicami na kolejny poranek teatralny.
Tym razem na scenie tej placówki
zaprezentuje się Grupa Teatralna
T ze spektaklem „Supełki - Strachy z szafy”. Będzie to zabawna
i pouczająca opowieść, która udowodni, że czasem nie warto się
bać, a to co wydaje się straszne,
może być tylko wynikiem naszej
wyobraźni. Duża różnorodność
postaci oraz połączenie gry żywych aktorów i lalek (pacynki)
gwarantuje niesamowite widowisko. Wstęp na spektakl: 8 zł. (n)

Reklama

ZAPRASZAMY DO ŻŁOBKA i PRZEDSZKOLA
ZAP

E
WOLNCA
!!!
MIEJS

C M
Y K

PPRYWATNE
R
PRZEDSZKOLE DELFINEK I ŻŁOBEK MINI DELFINEK
B
Bu
Bukowa
kowa 2
25
5•8
87-100 Toruń • 56 / 62 33 444 • 511 571 984

PPRYWATNE
R
PRZEDSZKOLE DELFINEK 2 I ŻŁOBEK MINI DELFINEK 2
Łó
Łódzka
ódzka
dzk 4
44-46
4 46 • 87-100 Toruń • tel. 517 157 996

234814TRTHA

NOWOŚCI

ISY

www.delfinektorun.pl

