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Łącznik (nie) przez Piaski
Protesty przeciwko jednej z propozycji połączenia Torunia z autostradą w czerniewicach
wo Kó ł t Em at u

aRTUR olEwińsKi

Duży, owczarkowaty pies, pozytywnie nastawiony do człowieka,
jednak nie przepada za innymi
psami. Potrzebuje dużej ilości
ruchu. Będzie dobrym stróżem.
Kontakt: 509 727 921.

Bajka
Średniej wielkości, młoda suczka
zakochana w człowieku. Psinka
wyjątkowo grzeczna, posłuszna
i łagodna. kontakt: 608 573 096.

usio
Jamniczek
z
odgryzionym
uszkiem, ale za to z pięknymi
oczami, niezwykle sympatyczny,
wulkan energii i radości, toleruje
koty. kontakt: 506 453 305.

Po opublikowaniu planów budowy
południowego łącznika z A1 przez
osiedle Piaski, mieszkańcy wystosowali list otwarty do władz miasta,
w którym protestują przeciwko
takim zamierzeniom.
Wraz z otwarciem odcinka autostrady poniżej Torunia (Czerniewice - Brzezie) drogowcy postanowili.
zamknąć bezpośredni wjazd na
autostradę na południowym węźle.
Pojawiły się m.in. koncepcje poprowadzenia alternatywnego łącznika
przez os. Piaski.
To koncepcja (łącznik nr 1), autorstwa Bernarda Kwiatkowskiego, byłego wojewody toruńskiego
i szefa dawnego Wydziału Inwestycji Strategicznych Urzędu Miasta
Torunia. Projekt zakłada wydłużenie Trasy Wschodniej o 2,5 km, od
ronda na ul. Łódzkiej, przez os. Piaski, do drogi S10 - przed bramkami autostrady. Zdaniem autora tej
koncepcji byłby to wariant tańszy,
niewymagający m.in. budowy kosztownych wiaduktów. Aby zminimalizować ewentualne niedogodności związane z sąsiedztwem drogi,
część trasy miałaby biec w wykopie
lub tunelu.
Nie przekonuje to jednak wspomnianych mieszkańców os. Piaski.
Wystosowali oni list do prezydenta
Zaleskiego, w którym proszą m.in.

Piękny kudłacz. Potrzebuje sporo
ruchu. Toleruje inne psy. Wobec
ludzi jest łagodny i przyjacielski.
Kontakt: 509 727 921.
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wraz z otwarciem dla ruchu
odcinka a1 między Toruniem
a włocławkiem wprowadzono
także pilotażowe oznakowanie. informuje ono kierowców
m.in. o włocławskich węzłach.
o istnieniu toruńskich jednak
nie mówi, co wprowadza wielu
kierowców w błąd.
o jednoznaczne określenie planów
miasta w kwestii budowy połączenia z autostradą. Pod ich stanowiskiem podpisało się w sumie ponad 1100 osób.
- Kupując działki na osiedlu
Piaski, w wielu wypadkach bezpośrednio od Gminy, nabyliśmy je
w pełnym przeświadczeniu o docelowej spójności i kameralnym charakterze osiedla, bez tranzytowych
połączeń komunikacyjnych - czytamy w liście. Na te kwestie zwrócił także uwagę prezydent Zaleski
w wywiadzie udzielonym niedawno „Nowościom”.
- Kiedyś sprawdzaliśmy, czy taka
trasa mogłaby funkcjonować. Gdy
jednak zobaczyłem, że moi poprzednicy w tym rejonie, czyli na
Piaskach sprzedawali działki, pozwalali budować domy, to od razu

zrezygnowaliśmy z poprowadzenia
tam drogi. Póki ja odpowiadam za
administrację, nie będzie pomysłu
przebijania się przez Piaski - zadeklarował prezydent Zaleski i słowa
te podtrzymuje do dziś.
Jak zapewnia Aleksandra Iżycka,
rzecznik prezydenta miasta, miesz-

Rozpoczął się sezon wakacyjny,
który wiąże się m.in. z uprawianiem
wszelkiego rodzaju aktywności
ruchowej. Rower, bieganie, letnie
baseny, a może coś jeszcze innego?
Co wybieramy? Którą formę wypoczynku preferujemy? O to zapytaliśmy w dzisiejszej sondzie redakcyjnej przechodniów napotkanych na
toruńskich ulicach.

artur.olewinski@nowosci.com.pl

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy od wczoraj jest jednostką imienia Karola Kniaziewicza

Wojskowi logistycy świętowali
wczoraj z rozmachem. Przez bramę ich jednostki przy ulicy Okólnej
przedeilowały zastępy gości cywilnych i wojskowych, za bramą natomiast żołnierze prezentowali swoją
broń: wyrzutnie rakiet, haubice,
muszkiety. W te ostatnie zaopatrzeni byli dwaj wojacy w strojach z czasów napoleońskich, którzy przypo-

minali nowego patrona 12 WOG-u,
generała Karola Kniaziewicza.
- Generał był wybitnym żołnierzem, dowódcą i patriotą - mówił
podczas uroczystości dowódca toruńskiego WOG-u pułkownik Eryk
Hoffmann. - Uczestniczył m.in.
w kamapnii w obronie konstytucji,
insurekcji kościuszkowskiej, walczył w legionach polskich we Włoszech, był twórcą i dowódcą Legii
Naddunajskiej, później wstąpił do
armii Księstwa Warszawskiego.
Bohater jest z jednostką na Stawkach związany od lat, jego imię od
1920 roku nosi znajdujący się przy
Okólnej fort.
(szs)
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Tablicę odsłonili: jej fundator major Rafał Drączkowski (z prawej), płk Eryk
hoffmann, marszałek Jan wyrowiński i prezydent michał Zaleski FoT.: J. smaRZ
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kańcy otrzymają wkrótce stosowną,
oicjalną odpowiedź w tej sprawie.
Jednocześnie nadal aktualne są
plany miasta, zakładające budowę
łącznika przez ul. Łódzką (opisane
na mapce jako nr 2).

Generał osiadł na stawkach
Przy ul. Okólnej zaroiło się wczoraj
od mundurów. Między współczesnymi pojawiły się również uniformy
z czasów napoleońskich. Stacjonująca na Stawkach jednostka obrała za
patrona bohatera tamtych czasów.

Kazan

otwarcie daje się
toruniowi we znaki

Wakacyjny aktywny wypoczynek

Wiesława
Tołodziecka,
rencistka
Jeśli chodzi o mnie, to najbardziej
wskazana jest jazda na rowerze.
W Toruniu nie brakuje ścieżek rowerowych, więc na pewno jest
gdzie pojeździć. Tak naprawdę to
jedyna forma aktywności preferowana przeze mnie. Miejmy tylko
nadzieję, że pogoda będzie dopisywać.

Maja
Kuziemkowska,
uczy się:
Muszę powiedzieć, że staram się korzystać z wszelkiego rodzaju form
aktywności ruchowej. Na pewno
wybiorę się do Kamionek oraz na
letnie baseny Na Skarpie. Ponadto
bardzo lubię jeździć na rowerze,
czasami też biegam. W te wakacje
nie zamierzam próżnować. W końcu sport to zdrowie.

Renata
Machowska,
pracuje
w hotelu
Nie mam za bardzo czasu na uprawianie jakiejkolwiek aktywności izycznej. Tak to już niestety wyszło.
Wszystko przez pracę, która pochłania mnóstwo czasu. Tak naprawdę
tam tyle się nabiegam, że nie potrzebne są mi dodatkowe ćwiczenia.

Przemysław
Wasiniak,
uczy się
Staram się korzystać z aktywności
ruchowej jak tylko się da. W moim
przypadku jest to przede wszystkim jazda na rowerze. Czasami też
wyskoczy się nad jakieś jeziorko.
Nie stronię również od gier zespołowych, zwłaszcza od koszykówki.
W wakacje trzeba sobie jakoś organizować czas.
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