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Będzie gdzie poszaleć
Na lewym brzegu Wisły trwają remonty placów zabaw, powstaje też nowoczesne boisko
WKRÓTC E

Festiwal na Podgórzu

Wiele placów zabaw na lewobrzeżu wciąż wymaga modernizacji. Jeden z nich
znajduje się w Parku 1000-lecia
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
MICHAŁ MALINOWSKI
Poprawia się baza sportowo-rekreacyjna lewobrzeżnej części Torunia.
Trwa modernizacja placów zabaw
i boisk, na realizację czekają też projekty z budżetu obywatelskiego.
Z początkiem kwietnia Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta ogłosił przetarg na remont
miejskich placów zabaw, w tym
między innymi przy ul. Poznańskiej 52, Szubińskiej, Włocławskiej
246/Zdrojowej 32/36, Okólnej
169 i Podgórskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę elementów urządzeń zabawowych,
demontaż niesprawnych urządzeń
oraz wymianę piasku w piaskownicach.
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Place zabaw jak nowe
Prace naprawcze mają potrwać do
końca kwietnia. Jak poinformował
nas Piotr Winiarski z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby termin
ten nie został dotrzymany. Przyjrzyjmy się pokrótce szczegółowemu
zakresowi robót.

W nieco lepszym stanie jest teren rekreacyjny dla dzieci przy ul. Poznańskiej
52, ale i ten doczeka się drobnej kosmetyki
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI

Na placu przy ul. Poznańskiej 52 budowało tam wielofunkcyjny plac
na huśtawce typu „ważka” zostaną do gry. - Jesteśmy w trakcie postęwymienione siedziska z tworzywa powania przetargowego. Myślę,
sztucznego. Nowy wizerunek zy- że w maju ruszymy z pierwszymi
ska również zestaw zabawowy, na pracami - mówi Marcin Maksim,
którym pojawi się nowa lina oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Redrewniana belka progowa. Ponad- montów UM.
Przedmiot tegorocznego zamóto robotnicy zamontują ławkę oraz
nawiozą 8 ton piasku do piaskow- wienia obejmuje budowę boiska
piłkarskiego z niezbędnym wyponicy.
Wymiany siedzisk doczeka się sażeniem. Ponadto w planach jest
także huśtawka na placu zabaw budowa nowej skoczni w dal oraz
bieżni.
przy ul. SzubińJesteśmy
skiej. Tam rówbardzo zadowonież pojawi się
Jesteśmy bardzo zadoleni z faktu, że
karuzela,
huśwoleni z faktu, że niebaniebawem ruszą
tawka oraz piawem ruszą prace przy budowie
prace przy buskownica.
kolejnego boiska.
dowie kolejneNa ul. Okólnej
Beata Hoppe, dyrektor ZS nr 34
go boiska. Cały
169 zostanie wyteren zostanie
mieniony piasek
w piaskownicy oraz pojawi się pięć ładnie zagospodarowany. Muszę
mocowań do łańcuchów do huś- powiedzieć, że brakowało nam tego
tawki. Z kolei na placu zabaw przy drugiego obiektu, gdyż poprzedni
ul. Podgórskiej zamontowane zo- przypominał raczej klepisko - mówi
staną trzy nowe uchwyty na bujaku Beata Hoppe, dyrektor ZS nr 34.
na sprężynie, usunięte też zostaną
nierówności z betonu.
Z budżetu obywatelskiego
Jeszcze w maju mają rozpocząć
się prace przy budowie drugiego Mieszkańcy lewobrzeżnych dzielnic
boiska na terenie Zespołu Szkół nr Torunia z niecierpliwością czekają
34 w Czerniewicach. Przypomnij- na inwestycje, które powstaną w ramy, że w ubiegłym roku miasto wy- mach budżetu obywatelskiego na
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2014 rok. Realizatorem ich zdecydowanej części jest Wydział Inwestycji i Remontów.
Projekt dotyczący zagospodarowania terenu przy ul. Prufferów
i Iwanowskiej ma rozpocząć się
w sierpniu. - Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu. Projekt ten jest
podzielony na dwa etapy. Całość
powinna być gotowa na wiosnę
2015 roku - informuje dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Marcin Maksim.
Lipiec i sierpień to z kolei rozpoczęcie prac przy rekonstrukcji placu zabaw przy ulicy Szubińskiej.
W czerwcu natomiast mają ruszyć
roboty związane z wymianą ogrodzenia wokół terenów przy ZS nr
14. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału dojdzie także do budowy parku aktywności dla dzieci
i dorosłych, który ma być zlokalizowany pomiędzy ulicami Szuwarów
i Nenufarów.
Najbardziej zaawansowane procedury przetargowe są prowadzone
przy budowie siłowni zewnętrznych przy ul. Rudackiej i u zbiegu ulic Zdrojowej i Włocławskiej
w Czerniewicach.
michal.malinowski@nowosci.com.pl
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Czar czterech kątów
„Nowości” zapraszają na trzecią edycję Targów budownictwa i nieruchomości „Mieszkaj lepiej”

NOWOŚCI

Jaki kolor wybrać, by w mieszkaniu
czuć się komfortowo? Jakie meble
zapewnią odpoczynek po pracy? Jakie
wybrać dodatki, by nasze cztery kąty
miały indywidualny charakter?
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Na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi na naszych targach. Pośród
wystawców pojawi się wiele znanych
lokalnych ﬁrm związanych z szeroko
pojętym budownictwem i aranżacją

wnętrz, a także deweloperzy, biura
nieruchomości, prawnicy, doradcy
ﬁnansowi... Ciekawie zapowiada się
także program towarzyszący targom.
Gościem specjalnym pierwszego
dnia będzie Natalia Nguyen związana z biurami architektonicznymi
i studiami aranżacji wnętrz. Dla niej
architektura jest sztuką. Najbardziej
ceni w niej piękno, a dopiero później
funkcjonalność. Uwielbia niekonwen-

cjonalne rozwiązania, ciekawe materiały, piękne kolory i naturalne materiały. Jest jurorką w programie TVN
„Bitwa o dom”. U nas też poprowadzi
cykl porad „Mieszkaj z pomysłem”.
Atrakcją drugiego dnia będzie
„Grillowanie z Wojciechem Łopacińskim”. Pan Wojtek gotowania uczył
się w Bangkoku i Barcelonie. - Uwielbiam podróżować i gotować. Z wyjazdów wracam zawsze z nowymi prze-

pisami - mówi Wojciech Łopaciński,
zwycięzca TVN-owskich „Ugotowanych”. Niebawem wyrusza w roczną
podróż dookoła świata i z pewnością
po powrocie podzieli się z nami przepisami oryginalnych potraw. Na targach zaprezentuje sztukę grillowania.
Na III Targi budownictwa i nieruchomości zapraszamy 26-27 kwietnia w godz. 12-18 do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK. (jo)

Podczas XIV Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki kilka
imprez zaplanowano w Domu
Muz przy ulicy Poznańskiej 52
na Podgórzu. W niedzielę, 27
kwietnia o godzinie 11 rozpoczną się warsztaty „Skąd się bierze tęcza”. Fizycy pokażą, w jaki
sposób można domowymi sposobami uzyskać efekt tęczy, jak
światło rozszczepia się na pryzmacie, w jaki sposób mieszają
się kolory. Na poniedziałek, 28
kwietnia na godzinę 17 zaplanowano warsztaty „Wspomnienia przechowane w obrazach”.
W ich trakcie uczestnicy wykonają w technice scrapbookingu pierwszą stronę do albumu,
na której znajdzie się zdjęcie
archiwalne miejsca z przeszłości i zdjęcie współczesne z ich
udziałem. O tej samej godzinie
dzień później ruszą warsztaty
teatralno-plastyczne „Dopokąd”
przyglądające się poszukiwaniom
własnego stylu człowieka współczesnego. Na te imprezy wstęp
jest wolny, ale obowiązują wcze(n)
śniejsze zapisy.
TO M NI E DE NE RWU JE

Ewelina
Jaskulska,
mieszkająca
na Podgórzu:
- Mieszkam przy ulicy Krętej. Generalnie, podoba mi się to miejsce, ale brakuje tutaj bezpiecznego i dobrze wyposażonego
placu zabaw dla dzieci. Istniejący
placyk zabaw został ubogo wyposażony - jest tylko piaskownica
i kaczuszki do bujania dla małych
dzieci. Dobrze by było, gdyby
zamontowano tu także bujaczki
i zjeżdżalnie. Do innych placów
zabaw jest stąd dość daleko. (ja)
SKRZYNKA KONTA KTOWA
Chciałbyś coś zmienić na swoim
osiedlu? Widzisz jakiś problem
wokół siebie? Dziennikarz
„Nowości” pomoże go rozwiązać!
Czekamy na sygnały
- tel. 56 61 18 133 i adres:
www.nowosci.com.pl/kontakt
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