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Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

W imieniu całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu (ok. 800 uczniów i 1600 rodziców),
zwracamy się z prośbą o wpisanie do budżetu Miasta Torunia na rok 2020 zadania inwestycyjnego  p.n.– Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu.

Jako rodzice uczniów SP nr 14 oraz jako mieszkańcy dzielnicy Stawki, czekamy na obiecywaną przez władze
miasta  realizację  tego  zadania  już  od  wielu  lat.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  okres  projektowy  takiego  zadania  to
kilkuletnia praca,  jednak uważamy, że po czterech latach przygotowań nadchodzi  najwyższy czas na realizację tej
inwestycji.

Szkoła Podstawowa Nr 14 jest obecnie jedną z największych szkół podstawowych w Toruniu. Według ilości
dzieci zajmujemy drugie miejsce. Obecna sala gimnastyczna jest bardzo mała, przy tak dużej szkole nie jest ona w
stanie  zapewnić  komfortu  nauki  wychowania  fizycznego  wszystkim  uczniom.  W  szczególności  problem  z  bazą
sportową pojawia się w okresie jesienno-zimowym, kiedy uczniowie ze względu na pogodę, nie mogą korzystać z
kompleksu boisk  Orlik.  Wielkość  sali  jest  „wąskim gardłem”, które  uniemożliwia  dyrekcji  stworzenia  optymalnego
planu lekcji dla całej szkoły.

Przy  naszej  szkole  znajduje  się  basen,  jednak  w odróżnieniu  od innych takich  przyszkolnych basenów w
Toruniu, ten nie należy do szkoły. Jest on pod władaniem MOSiR-u. Przy układaniu planów lekcji  i  tworzeniu klas
sportowych, dyrekcja szkoły jest mocno ograniczona. Z tego powodu w najnowszym naborze pierwszaków, dyrekcja
była  zmuszona  zrezygnować z  kolejnej  klasy  sportowej.  Jedynym  zamkniętym  obiektem  sportowym,  jaki  szkoła
posiada to maleńka sala gimnastyczna. Jest ona swą wielkością nieproporcjonalna do ilości dzieci, które muszą z niej
korzystać.  Według nas, to jedyny taki przypadek w mieście, by tak duża szkoła miała tak małą salę. Pomimo tych
trudności nasza szkoła może się jednak poszczycić niebagatelnymi osiągnięciami sportowymi.

Panie  Prezydencie,  piękne hasło  promujące  zdrowy  styl  życia  w Toruniu:  „Toruń -  miasto  sportu”,  które
wpisało  się  w  pejzaż  naszego  miasta  –  powinno  naszym  zdaniem  gwarantować  kolejnym  młodym  pokoleniom
toruńskich szkół możliwość rozwijania swoich sportowych uzdolnień. Chcemy, aby nasze dzieci  mogły kształcić  się
sportowo, nie tylko w  jednej, jak dotychczas, dyscyplinie – pływaniu, ale także w innych dyscyplinach np: siatkówce,
piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkiej atletyce, ale do tego potrzebna jest odpowiednia baza sportowa. Dziś przy obecnej,
małej sali, gdzie ćwiczą jednocześnie dwie, a nieraz trzy grupy uczniów, realizacja innych dyscyplin jest logistycznie
niemożliwa. Dla nas rodziców z „czternastki”, niezbędna w tym temacie jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Po
jej wybudowaniu obecna mała sala gimnastyczna spełniałaby rolę sali dodatkowej, pomocniczej, w której mogłyby się
odbywać zajęcia wychowania fizycznego klas 1-3 lub np. korekcyjne.

Kolejne profile klas sportowych spowodowałyby, że na lewobrzeżu mogłyby nawiązać współpracę ze szkołą
takie utytułowane kluby sportowe jak np.: Twarde Pierniki.

Ufamy, że Pan Prezydent, któremu leży przecież na sercu ciągły rozwój sportu w naszym mieście, wesprze
naszą  prośbę  i  sprawi,  że  wreszcie,  ta  długo  oczekiwana,  bardzo  ważna  inwestycja  w  roku  2020  zacznie  być
realizowana. 

                                          

Z wyrazami szacunku
Rodzice Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu


