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Remont nad głowami
Prace na placu Armii Krajowej dobiegają końca - pod wiaduktem można już przejść i przejechać
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Nieoczekiwana, trwająca ponad
miesiąc przerwa w korzystaniu
z przejazdu pod wiaduktem na
pl. Armii Krajowej właśnie dobiegła końca. Wczoraj ok. godziny 17
z drogi zniknęły barierki i tymczasowe oznakowanie.
- W ostatnich godzinach trwały
już tylko porządki i usuwanie najdrobniejszych niedociągnięć - mówi
Daniel Barton, kierownik robót z ramienia ﬁrmy Skanska. - Prace przy
tych pięciu przęsłach wiaduktu, które były objęte kontraktem, dobiegły
więc końca. Pod koniec tego tygodnia planowany jest jeszcze odbiór
końcowy. Wszystkie prace wpływające na ruch samochodów zostały
wykonane i możliwe było otwarcie
przejazdu pod obiektem.
Udostępnienie wiaduktu dla ruchu samochodowego i pieszego
nie oznacza jednak zakończenia
wszystkich przewidzianych w tym
zadaniu prac. Do wykonania pozoWARTO W IE DZ IE Ć
Remont wiaduktu był potrzebny, ponieważ jego przęsła
były eksploatowane ok. 120 lat.
Koszt wszystkich prac wyniesie w sumie ponad 2,5 mln zł.
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Relaks i gitara

Skanska, zgodnie z zadeklarowanym terminem, zakończyła remont
sędziwej konstrukcji. To jednak nie
koniec robót. Te będą jeszcze prowadzone nad głowami kierowców.

Remont pozwoli pociągom
rozwijać większe prędkości.

Od wczoraj wiadukt przy placu Armii Krajowej jest już otwarty dla kierowców i pieszych
stały jeszcze roboty na wiadukcie,
związane bezpośrednio z infrastrukturą kolejową. Skanska ma
je ukończyć do końca sierpnia, ale
planuje wyrobić się z tymi pracami
jeszcze w lipcu. Wykonawca informuje jednocześnie, że nie przewiduje kolejnego zamknięcia ruchu
pod wiaduktem.

Ruch jak przed remontem
Wraz z otwarciem przejazdu przywrócona została stała, obowiązująca przed remontem, organizacja
ruchu. Na dotychczasowe trasy
wracają także autobusy komunikacji miejskiej linii nr: 10, 11, 12, 13,
14, 20, 36, 38 i 44. Będą one odjeżdżać z przystanków jak przed remontem wiaduktu.

FOT.: SŁAWOMIR KOWALSKI

Prace na placu
nana nakładka
Armii Krajowej
- tyle torów na 10
bitumiczna na
są częścią unijneprzęsłach biegnie
jezdni.
Wyrego projektu BiT
przez remontowany wiadukt na
gulowano także
City, doﬁnansoplacu Armii Krajowej.
zapadnięte wpuwanego z Prosty uliczne.
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Winne podpory
Wykonawcą jest ﬁrma Skanska na
zlecenie PKP.
Remont wiaduktu rozpoczął się je- W ramach zadania zmoderni- sienią 2013 roku. Z powodu prac
zowane zostały cztery tory główne przejazd pod konstrukcją był okrei jeden tor dodatkowy, wyremon- sowo zamykany. Jego ostatnie,
towano też przęsła i przyczółki trwające ponad miesiąc nieplanowiaduktu - mówi Agnieszka Kobus- we zamknięcie było spowodowane
-Pęńsko, rzecznik Miejskiego Zarzą- zaskakująco złym stanem podpór
du Dróg w Toruniu. Wykorzystując obiektu. Ze względów bezpieczeńzamknięcie wiaduktu, MZD wyko- stwa naprawa odbywała się z wyłąnał naprawę muru oporowego pod czeniem ruchu.
chodnikiem po stronie wschodniej
placu AK. Została również wykoartur.olewinski@nowosci.com.pl
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Wyspa z ograniczonym dostępem
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Majdany. Prace potrwają do grudnia i pochłoną ponad trzy i pół miliona złotych
Renowacja trasy prowadzącej
na Kępę Bazarową będzie długa
i kosztowna. Poza sfatygowaną
nawierzchnią drogowcy zajmą się
jeszcze mocno zrujnowanym mostem przez Małą Wisłę.
Walce i inne machiny drogowe
będą krążyły między skrzyżowaniem Majdanów z ulicą Kujawską
a parkingiem przy tarasie widokowym na Kępie Bazarowej. Dro-

gowcy zbudują nową ulicę, nowy
chodnik i... w zasadzie nowy most
przez Małą Wisłę.
- Po remoncie będzie on miał
większą nośność, umożliwi to dojazd autokarów do punktu widokowego - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu. - Zanim
to nastąpi, na starym obiekcie zostanie rozebrany ustrój nośny i zostaną wzmocnione podpory. Potem

zostanie wylana nowa płyta żelbetowa i nowa nawierzchnia.
Autobus na wyspie wiślanej?
Brzmi to dość niepokojąco. Zanim
jednak z pojazdów zaczną wysypywać się niechętne dłuższym spacerom tłumy miłośników plażowania
nad rzeką, dostęp na wyspę będzie
bardzo ograniczony. Remontowane Majdany będą zamknięte nie
tylko dla samochodów, ale i dla
pieszych. Wycieczka na Kępę po-

łączona będzie ze wspinaczką po
schodach wybudowanych, jak już
wspominaliśmy, przy starym moście drogowym.
- Są to schody tymczasowe, po
remoncie drogi zostaną rozebrane
- zaznacza Agnieszka Kobus-Pęńsko.
Przebudowa Majdanów będzie
kosztowała 3.632.821 złotych.
Przetarg na zrealizowanie tego zadania wygrała ﬁrma Skanska. (szs)

Dom Muz przy ulicy Okólnej 169
na Rudaku zaprasza w sobotę 19
lipca na godzinę 11 na „Relaks-akcję”. To warsztaty relaksacyjne, które odbędą się na terenie zielonym przy tej placówce.
W programie jest nauka elementów masażu oraz automasażu,
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozluźniające, wizualizacje,
tworzenie wizytówek w różnych
technikach plastycznych lub
mandali. Będzie także kącik szydełkowy, tworzenie świeczek
relaksujących, kącik herbaciano-ziołowy, tworzenie kompozycji
ﬂorystycznych, warsztaty kulinarne i relaks na trawie. Wstęp
jest wolny. Z kolei Dom Muz przy
ulicy Poznańskiej 52 zaprasza od
28 lipca do 1 sierpnia ma Letnią
Szkołę Gitary, czyli warsztaty gitarowe mają na celu zapoznanie
uczestników z podstawowymi
akordami oraz naukę popularnych utworów. To oferta dla osób
początkujących, w wieku od 12
lat. Warunkiem uczestnictwa jest
posiadanie własnej gitary. Opłata: 50 zł za tydzień. Zapisy są
przyjmowane pod numerem telefonu 607 134 413.(n)
TO M NI E DE NE RWU JE

Kinga
Zielińska,
pracująca
na Stawkach:
- Stawki to bardzo spokojna
dzielnica. Czuję się tutaj bezpiecznie. Jeśli chodzi o minusy
mieszkania w tej dzielnicy, to
trochę zbyt skromne jest tutejsze
zaplecze handlowe, brakuje też
centrum zabaw dla dzieci i większego boiska. Ostatnio wszystkim
dają się we znaki komary, tną nie(ja)
miłosiernie.
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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