C M
Y K

U NAS

www.nowosci.com.pl

13 lutego 2014

Projekt w czerwcu

krót ko

Dachowanie na drodze

Wkrótce nastąpi kompleksowa rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 na toruńskich Stawkach
JUSTYNA WOJCIECHOWSKA-NARLOCH
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O kolejny, trzeci już budynek ma
wzbogacić się Zespół Szkół nr 14 na
Stawkach. Szkoła, która przed laty
przejęła budynek po przeniesionym
na Skarpę III LO, robi się za mała.
ZS nr 14 przy ul. Hallera 79 funkcjonuje obecnie w dwóch gmachach. Pierwszy z nich to niewielki
obiekt z aulą, drugi - okazały ceglany budynek, w przeszłości należący
do iii Lo im. Lindego. Uczniowie
podstawówki i gimnazjum nr 14
korzystają też ze zlokalizowanego
obok basenu MoSiR. Fakt ten ma
spory wpływ na rosnącą popularność szkoły.
- Kiedy rodzice mogą wybierać
pomiędzy szkołą z pływalnią lub
bez, to większość zdecyduje się na
ten pierwszy wariant - mówi Edyta Lisińska, mama 6-letniej olgi,
która od września będzie się uczyć
w „czternastce”. - Poza tym to naprawdę dobra szkoła. chodzą tam
dzieci moich znajomych, a oni są
bardzo zadowoleni.

Jeden z budynków zajmowanych przez ZS nr 14. Kiedyś mieściło się tutaj III
Liceum Ogólnokształcące
FOT.: SłAWOMIR KOWALSKI
o planach rozbudowy ZS nr 14
mówi się już od dawna. Kilka lat
temu pojawiła się nawet koncepcja, aby na lewobrzeżu powołać
szkołę ponadgimnazjalną, najlepiej
liceum ogólnokształcące. Jedną
z proponowanych wówczas lokalizacji był właśnie ZS nr 14 przy ul.
Hallera.

Miasto nie porzuciło tej koncepcji. w ogłoszonym niedawno
przetargu na projekt rozbudowy
znalazła się adnotacja, że ma on
uwzględniać potrzeby gimnazjum
oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
nowy budynek miałby posiadać
dwie kondygnacje oraz łączną powierzchnię tysiąca metrów kwadra-

towych. Ma się w nim znajdować
m.in. pięć dużych sal i trzy małe.
- na terenie Zespołu Szkół nr 14
ma być wybudowany 6-oddziałowy
obiekt dydaktyczny na potrzeby
szkół wchodzących w skład zespołu. w najbliższych latach liczba
uczniów w Zespole Szkół nr 14
oraz w pobliskim Zespole Szkół nr
15 zdecydowanie wzrośnie. Budowa obiektu oraz korekta obwodów
szkół pozwoli zapewnić lepsze warunki pracy zarówno ZS 14, jak i ZS
15 - wyjaśnia Aleksandra iżycka,
rzeczniczka prezydenta Torunia.
warto dodać, że w ostatnich latach kompleksowo rozbudowano
„piętnastkę” przy ul. Paderewskiego. w ubiegłym roku zakończyły się
natomiast prace w pobliskim przedszkolu przy ul. Złotej. Dzięki temu
w placówce przybyło sto nowych
miejsc. Mieszkańcy lewego brzegu
wisły swoje dzieci mogą kształcić
też w ZS nr 34 w czerniewicach
(podstawówka i gimnazjum) oraz
w kameralnej i pięknie położonej
SP nr 17 na Rudaku.
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- nie ma żadnego idealnego przepisu czy tabelki, według której
można ocenić zabawny rysunek. To
kwestia intuicji - twierdził Edward
Lutczyn, który w minionych latach
był jednym z jurorów toruńskiego
konkursu. - Pomysł na rysunek nie
może być banalny. Do tego docho-

m ałże ńst wa

Zawarte w Urzędzie Stanu cywilnego w Toruniu 1, 7 i 8 lutego 2014 r.: Michał Kalinowski - Klaudyna Braun, Krzysztof
wolniszewski - Dorota Jaworska, Robert Stasiak - Edyta
Piskorska, Łukasz Zaworski
- Halina Karczewska, Łukasz
Lewandowski - Kamila Delikat,
Adrian Bilski - Katarzyna Jankowska, Krzysztof Bogusławski
- Karolina Fidos.
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Łup na rowerze

W tegorocznym konkursie „Tuba Satyrica” na zwycięzców czekają nagrody w wysokości 11,5 tys. złotych
dzi wykonanie warsztatowe. Gdy można zinterpretować dowolnie
kreska jest nieudolna, pomysł nie „w odniesieniu do wszelkich przewystarczy. nie ma już teraz takich jawów ludzkiej aktywności (...) zarówno w odniesieniu do doświadpism, jak „Szpilki”. wygraczeń historycznych jak i czasów
na w toruńskim konkursie
obecnych, godnych najwyższej
jest więc jedną z niewielu
NASZ
pochwały, jak i zdecydowaneszans, by zaistnieć.
„Tuba Satyrica” ma chaPATRONAT go potępienia”. Główna narakter półotwarty i kierogroda w konkursie to 5 tys. zł.
wana jest do artystów proDo tego dochodzi jeszcze pula
fesjonalnie
uprawiających
nagród sponsorskich - 6,5 tys. zł.
Zasady? Każdy uczestnik może
karykaturę i rysunek satyryczny
oraz do studentów wyższych szkół nadesłać nie więcej niż 5 prac.
plastycznych. Hasło przewodnie Z konkursu wyłącza się rysunki

w środę rano na drodze w Gortatowie niedaleko Brodnicy doszło do poważnie wyglądającej
kolizji drogowej. na szczęście
w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-latka kierująca
volkswagenem caddy nie dostosowała prędkości do warunków
drogowych, wpadła w poślizg
i wywróciła pojazd. na szczęście kobiecie nic się nie stało.
Uszkodzony został tylko pojazd
oraz ogrodzenie prywatnej posesji. Za spowodowanie kolizji
drogowej została ukarana przez
policję mandatem i punktami
(wap)
karnymi.

justyna.wojciechowska@nowosci.com.pl

Sam pomysł nie wystarczy
Już po raz szósty w Dworze Artusa
autorzy rysunków satyrycznych
będą walczyć o nagrody. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi
„We wszystkim miej miarę”.
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opublikowane (również w internecie), nagradzane i zgłaszane do
innych konkursów i nagród. Każdą
pracę należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora
oraz ewentualnie tytułem. należy
dołączyć do niej wypełnioną kartę
zgłoszenia, którą można znaleźć na
www.artus.torun.pl. Prace z dopiskiem „Tuba Satyrica” należy składać lub przesłać (decyduje data
wpłynięcia) do 3 marca na adres:
Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6,
(tob)
87-100 Toruń.

Policjanci zatrzymali 34-latka, który okradł jedną z irm
w Aleksandrowie Kujawskim.
wywiózł z niej na rowerze
3,5-metrowy dwuteownik, czyli
stalowy element konstrukcyjny. Za popełnione przestępstwo
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Złodzieja i łup
zauważył na jednej z ulic pracownik okradzionej irmy. Gdy
próbował dowiedzieć się, co
rowerzysta wiezie, ten porzucił rower z łupem i rzucił się do
ucieczki. Pracownik powiadomił policję i opisał złodzieja,
który został szybko zatrzymany.
Był już karany za podobne prze(wap)
stępstwa.
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Cardano Jewellery

Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń

www.cardano.pl
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