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Rusza Targowisko Okólna
Po kilku latach prób na lewobrzeżu powstał wreszcie pierwszy zieleniak. Otwarcie już jutro
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Jeszcze kilka miesięcy temu teren,
na którym stanął niewielki ryneczek, był tylko pustym placem. To
sami torunianie postanowili go zagospodarować.
O planach budowy targu na lewym brzegu Wisły słychać było od
lat. W 2012 roku toruński magistrat
przeprowadził konsultacje społeczne, dotyczące jego lokalizacji. Ostatecznie z kilku propozycji mieszkańcy wybrali właśnie należącą do
miasta działkę w rejonie Okólnej,
Jabłońskiego i Drzymały. Pod uwagę były brane też tereny m.in. przy
ul. Łódzkiej, Poznańskiej (przy Polmozbycie).
Wiosną ubiegłego roku miasto
ogłosiło konkurs na operatora targowiska. Nikt się nie zgłosił, więc
prowadzeniem nowego obiektu zajmie się miejska spółka Targi Toruńskie. Zbudowała go - za 750 tys. zł
- wyłoniona w przetargu ﬁrma GirWARTO W IE DZ IE Ć

Szóste targowisko
w mieście
Targowisko na lewobrzeżu
jest trzecim kierowanym przez
miejską spółkę Targi Toruńskie.
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Na Dzień Matki
i Dzień Dziecka

Nowe targowisko u zbiegu ulic
Okólnej, Jabłońskiego i Drzymały
na Podgórzu jest już gotowe. Czeka
teraz tylko na kupców i oczywiście
ich klientów. Czy jednych i drugich
będzie pod dostatkiem?

Do tej pory prowadziła ona
dwa takie miejsca - przy Szosie
Chełmińskiej i ul. Mickiewicza.
W Toruniu działają także 3
inne targowiska.
Promocja

Już jutro Lech Świderski, dozorca targowiska na lewobrzeżu, otworzy bramy dla kupców i ich klientów
duje się 26 stanowisk na ławach
zadaszonych oraz osiem stanowisk
do handlu z pojazdów. Targowisko
ma podstawową infrastrukturę oświetlenie, kanalizację i toalety.
Powierzchnia rynku na Podgórzu
Warzywa i owoce
jest zbliżona do tej, którą dysponu- W piątek rano na miejsce wjadą je targ przy ul. Mickiewicza, choć
kupcy, którym pomożemy się roz- teren nie będzie tak gęsto zastawiostawić. Na godzinę 10 swoją wizytę ny stanowiskami kupieckimi. Nieco
zapowiedział prezydent miasta. Bę- inna będzie także oferta. Będzie
dzie symboliczne przecięcie wstęgi tam można kupić przede wszysti odtąd zapraszakim warzywa
my już tylko do
i owoce.
robienia
zakuCzy
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otwarte
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i 26 na ławach, znajduje się na
w godzinach od 8
zainteresowaTargowisku Okólna.
do 16, od wtorku
nie
kupców
do soboty, a jego
i klientów, aby
zarządzaniem będzie się zajmował inwestycja okazała się opłacalna
Dział Targowisk i Parkingów Tar- i zdołała się utrzymać? Po otwargów Toruńskich - mówi Piotr Lamp- ciu nowego mostu dostępność do
ka, kierownik działu.
innych punktów handlowych dla
Na terenie o powierzchni około mieszkańców lewobrzeża, w tym
1500 metrów kwadratowych znaj- m.in. targowisk na Rubinkowie czy
der z Włocławka. Prace zakończyły
się zgodnie z planem, dlatego już
jutro na Targowisku Okólna będzie
można zrobić pierwsze zakupy.
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na Skarpie, nie jest większym problemem. Zdaniem władz Targów
Toruńskich, decydujące będzie
zainteresowanie klientów. Jeśli zechcą kupować na Targowisku Okólna, to na pewno znajdą się także
chętni kupcy. Tych drugich na razie
nie brakuje, choć nie wszystkie z 34
stanowisk udało się wynająć.
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Będą klienci?
- Na razie mamy ośmiu kupców,
którzy chcą handlować z samochodów i 15, którzy rozłożą towar na
ławach - wylicza Piotr Lampka. - Ilu
z nich w piątek przyjedzie jeszcze
nie wiadomo, bo rezerwacje wykupuje się na cały miesiąc i nie ma
obowiązku handlowania każdego
dnia. Można jednak stwierdzić, że
z obsadzeniem stanowisk jest bardzo dobrze. Liczymy, że taka sytuacja się utrzyma.
artur.olewinski@nowosci.com.pl

Dom bez tajemnic

Piknik rodzinny zorganizowany przez Waldemara Pietrzaka, wykonawcę inwestycji Osiedle Leśna Osada
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Czarne Błota inwestycjami stoją tak można w skrócie podsumować
to, co się tam działo w ubiegłą
sobotę.
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Zwiedzanie domu pokazowego
w pełni wyposażonego w meble,
oświetlenie, dekorację wnętrza, pokaz murowania ścian i docieplenia
Porothermu. Takie m.in. atrakcje
czekały na gości, którzy przybyli
na piknik rodzinny zorganizowany
przez Waldemara Pietrzaka, wykonawcę inwestycji Osiedle Leśna
Osada.
Podczas kwietniowych Targów
Budownictwa i Nieruchomości
„Mieszkaj Lepiej”, zorganizowanych przez „Nowości”, zainteresowani klienci otrzymali zaproszenia
do Czarnych Błot na Dni Otwarte,
podczas których można było zwiedzić teren inwestycji i zobaczyć
pokaz tynkowania agregatem.
Każdy gość wyszedł z upominkami

Miejskie placówki kulturalne
zapraszają na imprezy z okazji zbliżających się Dnia Matki
i Dnia Dziecka. Dom Muz przy
ulicy Okólnej 169 na Rudaku
zaprasza we wtorek, 20 maja
na godzinę 15.30 na warsztaty
„Biżuteria dla Mamy”. Są przeznaczone dla dzieci w wieku od
7 do 13 lat, na których wykonają prezenty na Dzień Matki - biżuterię ze szklanych koralików,
metalowych elementów i żyłki
jubilerskiej. Z kolei Dom Muz
przy ulicy Poznańskiej 52 na
Podgórzu zaprasza w sobotę 24
maja na godzinę 11 na „Podgórskie świętowanie... Dnia Matki
oraz Dnia Dziecka”. W programie imprezy są m.in. mądrości
bajek połączone z warsztatami
plastycznymi, konkursy z nagrodami, wspólne zabawy oraz
możliwość stworzenia prezentu
dla adresatów zbliżających się
tego święta, czyli mam i dzieci).
Wstęp na obie imprezy jest bez(n)
płatny.

Lubi kąpiele
w basenie
Jakub Jaskulski mieszka z mamą
przy ulicy Krętej. Ma 7,5 roku,
uczy się w klasie 1c SP nr 15.
Bardzo lubi zajęcia ruchowe zimą jeździł na łyżwach, a przez
cały rok szkolny chodzi na basen, gdzie uczy się pływać. Lubi
bawić się i przebywać na dworze, chętnie chodzi na plac zabaw. Interesuje się pociągami
i dinozaurami.
(ja)
TO M NI E DE NE RWU JE

Maciej
Szulc,
mieszkający
na Podgórzu:

Podczas pikniku rodzinnego można było zwiedzać pokazowy dom
przygotowanymi przez gospodarza
i Hurtownię Materiałów Budowlanych Mat-Bud z Rozgart. - Uczestnictwo w Targach „Mieszkaj Lepiej”

było świetnym pomysłem - mówi
Waldemar Pietrzak, wykonawca inwestycji Osiedle Leśna Osada. - Dzięki spotkaniu z klientami,
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można dostosować swoją ofertę do
potrzeb rynku i lepiej spełnić ich
oczekiwania. Na pewno weźmiemy
udział w kolejnej edycji targów. (jm)

Na Podgórzu brakuje ścieżek
rowerowych. Jedyna, która tu
jest - przy ulicy Andersa - nie ma
połączenia z nowym mostem.
Ciężko dojechać stąd rowerem
do centrum - dojazd do starego
mostu jest trudny, a i mostem
jedzie się niełatwo. Chodniki
na Podgórzu są bardzo wąskie,
a w niektórych miejscach nie ma
ich wcale. Istniejącym traktom
dla pieszych przydałby się re(ja)
mont.

