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TeksT i zdjęcia:   
agnieszka grądzka-Wadych

Przedszkolaki zapełniły aulę 
Szkoły Podstawowej nr 35 na Bie-
lawach podczas podsumowania 
akcji „Jestem widoczny - jestem 
bezpieczny”.

Obecni byli przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego, policji i głównego 
organizatora - firmy zajmującej 
się elementami odblaskowymi. 
- Układałam znaki drogowe z puzzli 

- powiedziała nam Zosia z Przed-
szkola Miejskiego nr 10. Kuba, jej 
kolega, miał dopasować sprzęty do 
rowerzysty, tak jak Julka z PM 11 
z Rubinkowa II. - Odgadywałam 
odgłosy pojazdów, to było trudne  
- dzieliła się wrażeniami Zosia 
z grupy Odkrywców.

- Przygotowaliśmy wiersz i pio-
senkę autorstwa koleżanki Ani Laks, 
a pan Darek od rytmiki dobrał do 
niej muzykę rock and roll - wyjaśniła 
Małgorzata Zalicińska, nauczyciel-
ka z PM nr 15. Dzieci z PM 11 pod 
przewodnictwem wychowawczy-
ni Doroty Szadkowskiej wystąpiły 

w scence „A mogło być inaczej…”. 
Piesi zachowywali się nieprawidło-
wo po zapadnięciu zmroku. Potem 
pokazano, jak powinna wyglądać 
sytuacja.

- Zajmujemy się raczkującą w Pol-
sce społeczną odpowiedzialnością 
biznesu - mówił Łukasz Wilk z firmy 
Horus. - Przygotowaliśmy akcję, bo 
zdarza się, gdy jedziemy wieczo-
rem, hamować przed nieoświetlo-
nym rowerzystą lub niewidocznym 
pieszym.

wszyscy uczestnicy otrzymali 
odblaskowe kamizelki, a zwycięzcy 
konkursu plastycznego nagrody.

Widoczni i bezpieczni

w skrócie

Sportowi pasjonaci

W hali przy ul. Bema odbyły się 
I Halowe Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Weteranów Lekkiej Atlety-
ki. W ich organizacji uczestniczyli 
m.in. Wacław Krankowski z Bie-
law i Janusz nath z Rubinkowa  
z Polskiego Związku Weteranów 
Lekkiej Atletyki. W zawodach 
uczestniczył 104-letni Stanisław 
Kowalski (na zdjęciu w środku), 
który pobił dwa rekordy świa-
ta w swojej kategorii wiekowej. 
Trwają przygotowania do więk-
szej imprezy, która odbędzie się 
w Toruniu od 23 do 28 marca. 
w X Halowych Mistrzostwach Eu-
ropy Weteranów Lekkiej Atletyki 
pan Stanisław Kowalski również 
zamierza uczestniczyć.  (agw)

Super sprawny nauczyciel

W Katowicach odbyły się Zimo-
we Otwarte Mistrzostwa Polski 
w pływaniu w kategorii Masters. 
Sławomir Prędki, nauczyciel 
i trener z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 Na Skarpie, 
wśród 600 z zawodników z Polski, 
Ukrainy, Litwy, Rosji, Czech, Sło-
wacji i Szwecji w swojej kategorii 
wiekowej (35-39 lat) zwyciężał 
w każdym starcie. Zdobył 7 zło-
tych medali na 50 i 200 m stylem 
dowolnym, 100 i 200 m stylem 
zmiennym oraz 50, 100 i 200 m 
stylem klasycznym, ustanawiając 
nowe rekordy Polski na 50 i 100 m 
stylem klasycznym.  (agw)

na ulice, chodniki i parkingi
W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wiele inwestycji we wschodnim Toruniu

Wydaje się, że najwięcej zyskają 
mieszkańcy osiedli Bielawy-Grę-
bocin i Kaszczorek, gdzie będzie 
przebudowa lub budowa kilku 
nieutwardzonych jeszcze ulic. 

Poniżej prezentujemy zestawienie 
inwestycji, które miasto zamierza 
przeprowadzić w przyszłym roku 
na osiedlach Bielawy-Grębocin, 
kaszczorek, Rubinkowo oraz na 
Skarpie.

4Bielawy-Grębocin: Ul. Krakow-
ska (300 m) od Tarnowskiej do 
Ostrołęckiej; ul. Dojazd (343) od 
Nad Strugą do końca zabudowy; 
ul. Szarika (170) od Pancernych 
do Chrzanowskiego; ul. Gustlika 
(171) od Pancernych do Chrzanow-
skiego; ul. Kołowa (72), ul. Radom-
ska (145) - pieszojezdnia; budowa 
chodnika (75) przy ul. Nad Strugą; 
oświetlenie ul. Ciekawej.
4Kaszczorek: Ulica Dożynkowa 
(380 m), od Gościnnej do Szczę-

śliwej; ul. Wieżowa (207) - dokoń-
czenie zadania z 2014 roku; ulica 
Śliczna (280), od ul. Przyjaciół do 
Na Przełaj; ul. Światowida (80), od 
ul. Szczęśliwej do Księżycowej; ul. 
Księżycowa (460) od ul. Ligi Pol-
skiej do Światowida; parking przy 
Gościnnej - 14 miejsc; oświetlenie 
przy ulicach Światowida i Pana 
Kleksa.
 4Rubinkowo: Ul. Rydygiera (410 
m), na odcinku od. Jodłowej do 
Wschodniej; ul. Przybyłów (120), 

od Niesiołowskiego do ul. Dzie-
wulskiego; ul. Kalinowa (330) od 
Wschodniej do  Jodłowej; parking 
przy SP nr 23; parking i chodnik 
przy ul. Rydygiera; parking przy 
Jamontta i przy Niesiołowskiego. 
W rezerwie budżetowej pozostaje 
ul. Jodłowa, od ul. Mocarskiego do 
Jałowcowej
4Skarpa: Parking przy ul. Stawi-
sińskiego, Olimpijskiej, Konstytucji 
3 Maja/Mossakowskiego i konsty-
tucji 3 Maja/Ligi Polskiej. (mm)

Już się ślizgają!
Od 6 grudnia jest czynne lodowisko przy ul. Przy skarpie

michał malinOWski

Choć za oknami jeszcze dodatnie 
temperatury, to chętnych by 
poszaleć na łyżwach nie brakuje. 
Tradycyjnie, z obiektu korzysta-
ją uczniowie oraz mieszkańcy 
Rubinkowa i Skarpy. 

Dokładnie w mikołajki Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji uru-
chomił lodowisko na Skarpie. I jak 
na razie na frekwencję obsługa nie 
może narzekać. Zmartwieniem jest 
natomiast aura. O ile jeszcze do-
datnie temperatury da się ominąć, 
o tyle deszczu już nie. A to ozna-
cza, że w wielu miejscach śligaw-
ka nie będzie możliwa. Ale nie Na 
Skarpie. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Toruniu wyszedł na-
przeciw mieszkańcom i w tym roku 

sztuczne lodowisko jest także czyn-
ne w świąteczne dni. W dniach 27-
30 grudnia obiekt będzie czynny od 
godziny 10 do 21, w sylwestra w go-
dzinach 10 -14 i w Nowy Rok od 14 

do 16 (bezpłatnie), natomiast od 16 
do 20 według cennika. 

Jeśli chodzi o dni powszednie, 
to lodowisko jest czynne od 8 do 
21, natomiast w soboty, niedziele 

i święta od godziny 10 do 21.  Do 
południa z obiektu korzystają naj-
częściej uczniowie pobliskich szkół, 
natomiast popołudnia należą już do 
dorosłych. 

Mimo że do zimy jeszcze daleko, 
to gołym okiem widać, że wielu 
amatorów zimowego szaleństwa 
stęskniło się za tą porą roku.
  Bardzo fajnie się jeździ. Dobrze 
byłoby, gdyby poprószył trochę 
śnieg i zrobiło się mroźniej. Wtedy 
jest zupełnie inny klimat do jeżdże-
nia - mówią dzieci. 

najbardziej za jazdą na łyżwach stęskniły się dzieci   FOT: michał malinOWski

ceny jak przed rokiem 

4Bilety ulgowe kosztują 5 zł za 
godzinę jazdy, a normalne 6,5 
zł. Bilet 2-godzinny ulgowy - 7,5 
zł, normalny 10 zł, bilet rodzinny 
(ulgowy i normalny) 5 zł, karne-
ty na 10 wejść - ulgowy 35 zł, 


