
Toruński cud

Ta historia pokazuje, że niemożliwe nie istnie-

je. Przynajmniej dla zaledwie 4-letniego Olka 

z Torunia. Chłopczyk kilka tygodni temu spadł 

z 11. piętra wieżowca, który znajduje się przy 

ul. Konstytucji 3 Maja.

„Mały Wojownik” – jak nazywają go najbliżsi  

i przyjaciele – z dnia na dzień czuje się coraz 

lepiej i powoli wraca do pełni sił, a lekarze bez 

chwili zawahania przyznają – to cud. 
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Oto najbogatsze torunianki

Tygodnik Wprost po raz szósty opublikował ranking 50 najbogatszych Polek. Wśród nich są reprezentantki Torunia i okolic.

Dominika Kulczyk, to niekwestionowana 
liderka rankingu. Wprost oszacował jej 
majątek, i tu uwaga, na 9 mld zł. Kwota, 
trzeba przyznać, zwala z nóg. Najbogat-
sza Polka to wspólnie z bratem Sebastia-
nem spadkobierczyni zmarłego w 2015 
roku Jana Kulczyka.

Całkiem nieźle ma się też numer dwa na 
liście, czyli Barbara Komorowska z ma-
jątkiem wycenionym na 2 mld zł. To od 
pierwszych liter jej imienia i nazwiska po-
chodzi nazwa Bakoma. Podium zamyka 
Grażyna Kulczyk – 1,7 mld zł. Kiedyś naj-
bogatsza Polka, dzisiaj przedstawiana 
jako matka najzamożniejszej kobiety w 
kraju – czytamy w Tygodniku Wprost.

W pierwszej „50” nie brakuje też re-
prezentantek naszego miasta i okolic. 
400 mln, tyle wynosi majątek Wiesła-
wy Herby, która w rankingu znalazła 
się na 17. miejscu. To wiceprzewod-
nicząca Rady Nadzorczej toruńskiej 
spółki Neuca i członek komitetu 
audytu. 

Firma jest największym w Polsce hurto-
wym dystrybutorem leków, a także naj-
większym przedsiębiorstwem w Toruniu 
pod względem przychodów. Ukończy-
ła Akademię Ekonomiczną w Pozna-
niu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). 
Wraz z mężem tworzyła i zarządzała fir-
mą Torfarm S.A. (dziś Neuca), przecho-
dząc przez wszystkie szczeble struktury 

organizacyjnej. W latach 2001-2003 
pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a 
następnie Operacyjnego (2003-2004). 

Do stycznia 2004 roku była prokuren-
tem Torfarm S.A. W marcu 2004 roku 
powołana do Rady Nadzorczej na sta-
nowisko przewodniczącego. Ukończyła 
IV edycję programu Management 2002 
prowadzonego przez Kanadyjski Instytut 
Zarządzania.

W zestawieniu uwzględniona została też 
Grażyna Karkosik. Żona i partnerka biz-
nesowa rekina polskiej giełdy Romana 
Karkosika posiada majątek o wartości 94 
mln zł, co dało jej 41. miejsce. Najbardziej 
wartościowym składnikiem ich wspólne-
go majątku jest Grupa Boryszew. Są wła-
ścicielami m.in. klasycystycznego pałacy-
ku w Kikole pod Torunie. Sama kontroluje 
udziały w spółkach giełdowych: NFI Kre-
zus, Alchemii i Skotanie. 

W rankingu znajdują się nie tylko kobiety 
biznesu. Nie brakuje też sportowców –  
a należą do nich Anna Lewandowska czy 
Agnieszka Radwańska. Aby znaleźć się na 
tegorocznej liście trzeba było zgromadzić 
majątek o wartości minimum 52 mln zł.
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Latynoskie rytmy na Miejskim Sylwestrze w Toruniu

Do Sylwestra 2019/20 jeszcze dwa miesiące, ale już dziś wiemy, kto rozgrzeje podczas tego dnia 
mieszkańców naszego miasta.

Sylwester 2019/2020 w Toruniu zosta-
nie zorganizowany na Rynku Staromiej-
skim przez Toruńską Agendę Kultural-
ną. Rozpocznie się o 22:30 i potrwa do 
1:30. Jeszcze w zeszłym roku prezydent 
Torunia Michał Zaleski zdecydował, że 
podczas zbliżającego się Sylwestra na 
toruńskim niebie nie zobaczymy już po-
kazu fajerwerków. Tym samym Toruń 
dołączył do grona tak zwanych miast 
bezhukowych.

– Mając na uwadze liczne apele oraz 
dobro zwierząt podjąłem decyzję, 
że w przyszłości będziemy korzysta-
li z alternatywnych rozwiązań – napisał  
w mediach społecznościowych prezy-
dent Torunia.

Ale to nie alternatywa dla fajerwerków 
ma być największą atrakcją tej nocy  

w naszym mieście. Jak informują „No-
wości”, przed toruńską publicznością 
wystąpią: Latino Show oraz Tripulacion 
Cubana pod kierownictwem Raya Ce-
ballo. Ten pierwszy zespół niewątpliwie 
może rozgrzać mieszkańców naszego 
miasta, bowiem to grupa muzyczna – jak 
sama nazwa wskazuje – o latynoskim 
temperamencie. Grają rytmy kubańskie, 

meksykańskie oraz hiszpańskie.

Natomiast grupa Tripulacion Cubana, 
która ma być gwiazdą wieczoru to ak-
tualnie jeden z najpopularniejszych ze-
społów salsowych na polskim rynku. Ku-
bańska orkiestra składa się z artystów, 
znanych polskiej publiczności z takich 
zespołów jak Calle Sol, Noche de Bole-
ros, Impacto czy spektaklu „Conoce Mi 
Cuba”. Swoim repertuarem nawiązują 
do muzyki kubańskiej we wszystkich jej 
odsłonach.

Na ubiegłorocznym miejskim Sylwestrze 
w Toruniu również gwiazdami wieczoru 
były dwa zespoły. Wtedy na Rynku Sta-
romiejskim wystąpiły Trzy Korony 2000 
oraz Elektryczne Gitary.
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Popularna sieć marketów zniknie z handlowej mapy Torunia!

Nowa marka zastąpi sklepy Piotr i Paweł. Ta zmiana ma też dotyczyć naszego miasta.

Firma SPAR GROUP sfinalizowała umowę prze-
jęcia spółki Grupy Piotr i Paweł. – Naszym celem 
jest, by sieć SPAR osiągnęła w Polsce ponad 150 
sklepów do końca 2020 roku – powiedział dla 
„Oto Toruń” Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, 
członek zarządu WASZ SKLEP SPAR.

To oznacza, że sklepy Piotr i Paweł będą syste-
matycznie zmieniać logo na SPAR i dołączą do 

międzynarodowego holdingu z wieloletnim do-
świadczeniem w sektorze detalicznym na świecie  
i w Europie. Jak się dowiedzieliśmy, dotyczy to tak-
że trzech marketów działających w naszym mieście.

Zgodnie z założeniami SPAR GROUP – jako inwe-
stor – wspiera sieć w zakresie spłaty zobowiązań, 
negocjacji umownych i rozwoju. Dotychczas pod-
pisano lub odnowiono kontrakty z prawie 300 
dostawcami. 

Ponadto SPAR GROUP uruchomi w Polsce 
nowoczesne centrum dystrybucyjne dla ob-
sługi detalistów. Prowadzone są już warsztaty 
z zespołem logistycznym oraz analiza poten-
cjalnych lokalizacji. Nowe centrum logistyczne 
będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem możliwości 
logistycznych wynikających z dotychczasowej 
infrastruktury Grupy Piotr i Paweł.

– Polski rynek detaliczny jest wyjątkowy, gdyż 

działa na nim bardzo wielu niezależnych detalistów 
– dodaje Tomasz Syller. – To dla nas szansa na 
zbudowanie świetnie działającej sieci partnerskiej, 
opartej na pełnej dobrowolności współpracy i silnie 
wspieranej przez międzynarodowego inwestora. 
Doświadczenie dojrzałych rynków europejskich po-
kazuje, że konsolidacja jest nieunikniona, a dobry, 
sprawdzony i wiarygodny partner będzie w niedłu-
giej przyszłości niezbędny dla większości niezależ-
nych właścicieli sklepów.

Dotychczasowi partnerzy sieci sklepów Piotr i 
Paweł mają możliwość podpisania nowych umów 
współpracy wedle standardów obowiązujących  
w sieci zarządzanej przez WASZ SKLEP SPAR. 

W Toruniu markety Piotr i Paweł znajdują się  
w trzech lokalizacjach, przy ul. Legionów (Skwer 
Handlowy „tuż tuż”), przy Szosie Bydgoskiej (Pasaż 
Zieleniec) i przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich.
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Oto osiedle, które powstanie w ramach programu 
„Mieszkanie Plus” w Toruniu 

W Toruniu powstanie jednak osiedle w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę.

Jest w końcu zielone światło dla bu-
dowy ponad 300 mieszkań w ramach 
rządowego programu „Mieszkanie 
Plus” w Toruniu. Osiedle – osiem 
czterokondygnacyjnych budynków 
– ma powstać w lewobrzeżnej części 
naszego miasta, a dokładnie przy ul. 
Okólnej. W inwestycji zaplanowano 
najwięcej mieszkań dwupokojo-
wych, które stanowią ponad połowę 
wszystkich lokali mieszkalnych (208 
mieszkań).

Co czwarte zaprojektowane miesz-
kanie będzie miało trzy pokoje (88), 
a 8% to kawalerki (24 lokale). 16 
mieszkań dwu- i trzypokojowych 
będzie przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Lokatorzy 
będą mieli do dyspozycji 384 miejsca 
parkingowe.

Budowa miała ruszyć w połowie 2019 
roku, ale dopiero w październiku do 
magistratu wpłynął wniosek o wyda-
nie pozwolenia na budowę. Teraz jeśli 

wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to w marcu przyszłego roku zostanie 
wbita pierwsza łopata. 

Budowa nie powinna zająć więcej 
niż dwa lata. Urzędnicy szacują, że 
pierwsi lokatorzy będą wprowa-
dzali się do nowych mieszkań na 
początku 2022 roku.

– Kiedy w 2016 roku podpisywałem 
list intencyjny w sprawie Mieszkania 
Plus, byłem pewien dwóch rzeczy. Po 
pierwsze, że to jest dobry program, 
dobry pomysł, że to jest nowa idea, 
która pozwoli uruchomić system 
mieszkań najmu dla osób i rodzin, dla 
których ten najem nie jest łatwy. Po 
drugie, że nic się nie odbędzie od tak 
jak pstryknięcie palcami – że potrzeba 
cierpliwości, solidnej pracy. Mieszka-
niówka nie znosi pośpiechu – tłuma-
czył na spotkaniu z dziennikarzami 

prezydent Torunia Michał Zaleski.

Inwestycja będzie realizowana przez 
firmę PFR Nieruchomości. – Jestem 
absolutnie przekonany, że wszyst-
kim mieszkańcom będzie się w tych 
mieszkaniach po prostu dobrze żyło 

– twierdzi prezes PFR Nieruchomości 
Mirosław Barszcz.

Koszt tej inwestycji to około 50 milio-
nów złotych.

 Filip Sobczak

FOT. PFR NIERUCHOMOŚCI
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Cud w Toruniu. „Mały Wojownik” wraca do zdrowia!

Można już śmiało powiedzieć, że to historia z tak zwanym happy endem. Niezwykle silny 4-letni Olek szybko wraca do 
zdrowia po dramatycznym wypadku. Lekarze nie mają wątpliwości - to był cud.

Tę dramatyczną historię zna już 
chyba każdy mieszkaniec naszego 
miasta. 19 września zaledwie 4-letni 
chłopczyk spadł z 11. piętra wieżowca 
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu. 
Pacjent natychmiast trafił do Szpi-
tala Dziecięcego w Toruniu, gdzie z 
powodu wielonarządowych urazów 
przeszedł wielogodzinną operację.

4-latek najpierw był na oddziale 
intensywnej terapii w stanie śpiącz-
ki farmakologicznej, a 30 września 
nastąpił przełom - chłopiec odzyskał 
przytomność. Niedługo potem leka-
rze poinformowali, że dziecko nie ma 
trwałych obrażeń głowy, mózgu, krę-
gosłupa, rdzenia kręgowego i narzą-
dów wewnętrznych. Chłopczyk trafił 
na ortopedię. Pod koniec października 
lekarze usunęli mu stabilizator  
z miednicy, a kilka dni później 4-latek 
stanął na nogi.

25 października „Mały Wojownik” – 
jak zaczęli określać go mieszkańcy 
Torunia - opuścił szpital i wrócił do 

swojego domu. „Tak. To dziś” – napi-
sała na blogu „Oluś Mały Wojownik” 
matka 4-latka i dołączyła dwa zdjęcia 
niezwykle szczęśliwego dziecka.

Teraz Olusia czeka rehabilitacja. 
Ojciec chłopczyka poprosił o pomoc 
przez portal „zrzutka.pl”. Na pozy-
tywny odzew nie musiał czekać długo 

– udało się zebrać cel z nadwyżką 
– ponad 52 tysiące złotych. Dodatko-
we wsparcie Oluś oraz jego rodzina 
otrzymała od strażaków ochotników 
z gminy Unisław, którzy zorganizowali 
specjalny festyn dla chłopczyka.

W trakcie wydarzenia „Pomagamy 
Olkowi” strażacy zbierali pieniądze na 

rehabilitację, leczenie i sprzęt. Udało 
się zgromadzić ponad 12 tysięcy zło-
tych. Dzień później strażacy odwiedzili 
„małego wojownika” w szpitalu  
i umieścili w mediach społecznościo-
wych relację i zdjęcia z tego spotka-
nia. – Ogromne dzięki dla wszystkich 
sponsorów, tych mniejszych  
i większych. I duże podziękowania dla 
Was, wrzucających każdą złotówecz-
kę do puszek oraz za prezenty dla 
Olka – napisali strażacy w mediach 
społecznościowych.

Tymczasem policja pod nadzorem 
prokuratury nadal prowadzi postę-
powanie w sprawie tego zdarzenia. 
Na dziś wszystko wskazuje na to, że 
był to nieszczęśliwy wypadek. – W 
tym mieszkaniu nie było interwencji 
policji. Sąsiedzi mieli dobrą opinię o tej 
rodzinie - mówi Wojciech Chrostowski, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Toruniu.

 Filip Sobczak

Gang z Torunia zrujnował życie kilkudziesięciu osobom

Co najmniej 39 osób straciło dorobek życia przez działalność grupy przestępczej, która przejmowała od nich domy i mieszkania. 
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Toruniu.

Cztery osoby zostały zatrzymane 
przez funkcjonariuszy z Centralnego 
Biura Śledczego Policji. To śledztwo 
prowadzone pod nadzorem Prokura-
tury Okręgowej w Toruniu w sprawie 
zorganizowanej grupy przestępczej, 
która udzielała wysoko oprocento-
wanych pożyczek, a następnie przej-
mowała nieruchomości stanowiące 
zabezpieczenie spłaty tychże poży-
czek. Według ustaleń policjantów 
grupa działała w latach 2013–2019.

Ofiarami tego przestępstwa padały 
osoby, które znajdowały się w trud-
nej sytuacji materialnej i nie zdawa-
ły sobie sprawy, że tracą własność 
nieruchomości już z chwilą podpisania 
aktu notarialnego umowy pożyczki. 
Z zebranego materiału wynika, że 
członkowie grupy mogli oszukać w ten 
sposób co najmniej 39 osób, przejmu-
jąc od nich kilkadziesiąt nieruchomości 
o łącznej wartości prawie 28 mln zł.

W Prokuraturze Okręgowej w To-
runiu zatrzymanym przedstawiono 
zarzuty dotyczące działania w zor-
ganizowanej grupie przestępczej, 
oszustw znacznej wartości oraz 
wyzysku kontrahenta (lichwy). 

Jak informuje biuro prasowe CBŚP, 
na tym etapie śledztwa na poczet 
przyszłych kar i środków karnych 
zabezpieczono majątek należący do 
podejrzanych o łącznej wartości ok. 
20 mln zł.

Sąd zgodził się na tymczasowy areszt 
dla trzech podejrzanych.

 AM
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Pomagał innym, a teraz sam potrzebuje pomocy.  
Chirurg z Torunia walczy o życie

Paweł Drojecki, chirurg, który dotychczas pracował w szpitalu na toruńskich Bielanach walczy o życie. Niedawno została 
uruchomiona zbiórka na jego innowacyjną terapię.

Los bywa niestety przewrotny. Jesz-
cze niedawno Paweł Drojecki przepro-
wadzał skomplikowane operacje i ra-
tował ludzkie życie. W swojej karierze 
zajmował się między innymi ostrymi 
tętniakami aorty, ostrym niedokrwie-
niem kończyn, leczył ofiary wypadków. 
Niestety teraz sam musi walczyć o ży-
cie. U lekarza stwierdzono stwardnie-
nie zanikowe boczne.

– Zaczęło się niewinnie – drętwiała mu 
prawa dłoń, potem cała ręka. Coraz 
trudniej było wykonywać operacje. Pa-
weł ma dopiero 43 lata, nie podejrze-
wał u siebie poważnej choroby, zresztą 
lekarze często lecząc innych, zapomi-
nają o sobie. Kiedy już wykonywanie 
codziennych obowiązków stało się 
niemożliwe, najpierw sam zaczął robić 
sobie badania, następnie zgłosił się do 

neurologa – tłumaczy rodzina Pawła 
Drojeckiego.

Niestety w tej chwili lekarz ma całkowite 

porażenie obu kończyn górnych, poru-
sza się na elektrycznym wózku. Do tej 
pory odmawiał pomocy i nie zgadzał 
się na zbiórki, uważał bowiem, że są 

osoby, które bardziej od niego potrze-
bują wsparcia. – Sytuacja zmieniła się 
jednak w ostatnich tygodniach. Paweł 
został zakwalifikowany do leczenia au-
tologicznymi komórkami macierzysty-
mi (MSC-NTF cells) w Izraelu. Jest to 
obecnie jedyna terapia na świecie, któ-
ra daje nie tylko szansę na zatrzymanie 
postępu choroby, ale nawet na cofnię-
cie się niektórych objawów – informują 
rodzina i przyjaciele.

Jego terapia może się odbyć pod ko-
niec listopada. Niestety jest bardzo 
kosztowna – wyceniono ją na ponad 
trzy miliony złotych. Jednak wystar-
towała właśnie zbiórka, dzięki której 
może uda się sfinansować leczenie. Po-
móc można za pośrednictwem strony  
www.siepomaga.pl.

 Filip Sobczak

O TYM SIĘ MÓWI

www.ototorun.pl

REKLAMA



www.ototorun.pl

Weronika Wierzbowska: W pracy stewardessy  
cenię różnorodność

– Wiele osób nie może pojąć, jak łączę pracę stewardessy ze studiami. Tymczasem my nie mamy typowych grafików.  
Bez problemu można połączyć latanie ze studiami – mówi w wywiadzie dla „Oto Toruń” Weronika Wierzbowska, stewardessa  
z Torunia.

Oto Toruń: Czy od dziecka chciałaś 
zostać stewardessą?

Weronika Wierzbowska: Wiadomo, 
że jak się jest małą dziewczynką, to 
często marzymy o byciu stewardes-
są. Ale w moim przypadku wyszło to 
bardzo spontanicznie. Męczyła mnie 
już ta monotonia – ciągle tylko stu-
dia i praca. Chciałam coś zmienić, 
wysłałam więc CV do linii lotniczych. 
Wcześniej tego nie planowałam, nie 
przygotowywałam się. Była to dość 
spontaniczna decyzja. W czerwcu 
minął rok, odkąd pracuję jako ste-
wardessa. Szkolenie zaczynałam w 
kwietniu 2018 roku. Najpierw miałam 
swoją bazę w Katowicach – baza była 
świetna, bardzo mili ludzie, ale nie-
stety daleko od Torunia. Możliwość 
przeniesienia pojawiła się niedawno. 
Obecnie pracuję w Poznaniu.

Wspomniałaś o studiach. Były to 
studia dzienne?

Tak, to były studia licencjackie dzien-
ne. Teraz robię magisterkę – już 
zaocznie. Studiuję bezpieczeństwo 
wewnętrzne na UMK w Toruniu.

Jak łączysz pracę stewardessy ze 
studiami?

Wiele osób nie może tego pojąć 
(śmiech). Nie mamy typowych grafi-
ków, nie jest tak, że latamy np. tylko 
w poniedziałki i środy. Otrzymujemy 
grafik miesięczny. Zimą jest mniej 
lotów niż latem. Zdarzało się, że poza 
sezonem miałam tylko pięć lotów w 
miesiącu i dodatkowo dyżury tele-
foniczne. W sezonie natomiast loty 
odbywają się zdecydowanie częściej, 
ale wtedy z kolei nie mam zajęć, więc 
jest o wiele łatwiej to wszystko połą-
czyć. Maksymalnie w miesiącu mogę 
pracować przez 100 godzin i w sezo-
nie czasami tyle się zdarza, natomiast 
zimą jest to zwykle ok. 40 godzin. 
Zatem bez problemu można połączyć 
latanie ze studiami. Wykładowcy są 
bardzo wyrozumiali.

Co lubisz w pracy stewardessy?

Cenię różnorodność. To, że nie pracu-
ję od 8 do 16, nie siedzę za biurkiem. 
Latam z różnymi osobami z załogi, 

więc często poznaję kogoś nowego. 
To właściwie zaleta i wada jedno-
cześnie, bo nie mam okazji, by z kimś 
się mocniej zżyć. Chciałabym konty-
nuować pracę jako stewardessa, to 
wspaniała przygoda. Można zobaczyć 
wiele nowych miejsc. Mamy też bazy 
we Francji i w Anglii, tam zdarzają się 
dłuższe pobyty. Podoba mi się rów-
nież to, że czasami idę do pracy na 
sześć godzin, a czasami na dwana-
ście, nie ma rutyny.

A co postrzegasz jako wadę?

Są nocki. Poza sezonem da się to 
znieść, ale latem jest to nieco uciążli-
we. Ale cóż, wiedziałam, na co się pi-
szę (śmiech). Staram się wypoczywać 
przed lotem i spać w dzień.

Wiele osób sądzi, że stewardessa to 
po prostu kelnerka. Jak byś się do 
tego odniosła?

To potrafi być irytujące. Przechodzili-
śmy naprawdę trudne szkolenie, pod-
czas którego trzeba było przyswoić 
dużo wiedzy. Omawialiśmy procedury 
ogólne i awaryjne. Musieliśmy przy-
swoić informacje o całym sprzęcie, na 
początku było to nieco przytłaczają-
ce. Zjazdy najpierw odbywały się w 
weekendy, później szkolenie trwało 

przez około dziesięć dni bez przerwy. 
Po pierwszym weekendzie byłam 
załamana. Gdy wróciłam do domu, 
poświęcałam dużo czasu na czytanie 
podręcznika. Mieliśmy różne kartków-
ki, zajęcia z położną, zajęcia z pierw-
szej pomocy. Spędziliśmy też dwa dni 
w Pradze, tam odbywały się ćwi-
czenia na symulatorze i praktyczne 
zajęcia dotyczące ewakuacji. Musieli-
śmy nauczyć się na pamięć komend. 
Ćwiczyliśmy też gaszenie pożarów. 

Trenowaliśmy również holowanie w 
kamizelkach i wiele innych rzeczy. Tro-
chę się tego wszystkiego obawiałam, 
ale atmosfera była naprawdę przy-
jazna. Trzeba było również zaliczyć 
pływanie i test językowy. Oczywiście 
każdy z nas musiał to wszystko zdać, 
nie ma zmiłuj. Na końcu mieliśmy 
egzaminy teoretyczne, a następnie 
praktyczne. Każdy z nas musiał wziąć 
udział w locie obserwacyjnym, pod-
czas którego można było obserwować 
pracę załogi. Kolejny rejs odbywał się 
już z instruktorem, zadawano nam 
pytania z teorii, ale też dawano prak-
tyczne zadania np. sprawdzenie, czy 
sprzęt awaryjny jest dobrze rozmiesz-
czony. Braliśmy także udział w boar-
dingu i serwisie. Po zdaniu wszystkie-
go można było już zacząć pracę.

Co jest istotne przy rekrutacji?

Najważniejsze jest podejście do ludzi. 
Może być tak, że na spotkanie rekru-
tacyjne kobieta przyjdzie ubrana jak 
prawdziwa stewardessa, a się nie 
dostanie. Liczy się naturalność i dobre 
nastawienie.

Jakie jeszcze cechy powinna mieć 
osoba, która chce pracować w tym 
zawodzie?

Trzeba być wytrzymałym i psychicz-
nie, i fizycznie, odpornym na stres, 
trzeba też przyzwyczaić się do róż-
nych godzin pracy. Wiadomo, że 
praca z ludźmi nie jest łatwa. Trzeba 
być uważnym przez cały lot. Niekiedy 
zdarzają się jacyś agresywni czy pijani 
pasażerowie. Gdy sytuacja jest pod-
bramkowa, musimy awaryjnie lądo-
wać i wyprowadzać te osoby. Dobrze 
jest takich pasażerów obserwować od 
początku.

Czy rekrutacja i szkolenia odbywają 
się po polsku czy po angielsku?

To zależy od firmy, ale też od innych 
czynników. Moja rozmowa rekrutacyj-
na odbyła się po angielsku, musiałam 
opowiedzieć coś o sobie, odpowie-
dzieć na pytania. Na spotkanie rekru-
tacyjne trzeba poświęcić cały dzień, 
bo chętnych jest naprawdę sporo. Na 
szczęście nie było jakiejś nieprzyjem-
nej rywalizacji, wszyscy trzymali się 
razem. Na rekrutacji musieliśmy też 
odgrywać scenki, w których sprawdza 
się nasze reakcje. Po tym etapie my-
ślałam, że odpadnę. Ale udało się.

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Nie zamierzam zmieniać linii lotni-
czych. W Polsce jest mi bardzo do-
brze. Wiadomo, że wyjazd za granicę 
to jeszcze większa przygoda, ale to 
wiąże się z rozłąką, a ja jestem bardzo 
rodzinna, tęskniłabym za bliskim i za 
przyjaciółmi. Obecnie co drugi week-
end jestem w Toruniu, a poza sezo-
nem nawet częściej.

W restauracji hotelu Filmar 
rozmawiała

 Sara Watrak
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Moja Starówk@ w aplikacji

Program Moja Starówk@ dostępny również w wersji elektronicznej. Korzystanie ze zniżek, 
promocji i rabatów w Toruniu za pomocą urządzeń mobilnych jest możliwe dzięki specjalnej 
aplikacji Stocard.

Biznes na starówce

Październik i listopad to czas podsumo-
wań mijającego sezonu turystycznego. 
Co roku w listopadzie spotykamy się z 
przedsiębiorcami, żeby podsumować se-
zon turystyczny. W tym roku z pewnością 
dało się zauważyć przyrost lokali gastro-
nomicznych i apartamentów dla gości. 
Mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji 
nowe ogródki na głównych szlakach 
turystycznych, a co za tym idzie – nowe 
smaki. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie 
– od gruzińskich chaczapuri adżaruli, 
poprzez rozmaite włoskie pasty i pizze, 
japońskie ramen i sushi, hinduską tikka 
masala aż po tradycyjne lepione pierogi 
czy wytrawne i słodkie naleśniki. Dla 
wszystkich tych, którzy poza sezonem, 
bez oczekiwania na stolik, chcą rozsma-
kować się w starówce, przygotowaliśmy 
kartę lojalnościową Moja Starówk@. Z 
kartą zjecie taniej. Pamiętajcie, że sta-
rówka oferuje różnorodne smaki, a o jej 
walorach przekonują sami przedsiębior-
cy we współpracy z Centrum Wsparcia 
Biznesu w popularnym już cyklu pt. „Tak 
się robi biznes na starówce”. No właśnie: 
TAK!

Aleksandra Iżycka 
Dyrektor Biura 
Toruńskiego Centrum Miasta

GŁOS STARÓWKI

Moja Starówk@ to pomysł 
na zachęcenie mieszkańców 
do robienia zakupów i spę-
dzania wolnego czasu na 
toruńskiej starówce. Dzięki 
wprowadzeniu nowej apli-
kacji mobilnej korzystanie z 
szerokiego wachlarzu usług 
będzie jeszcze łatwiejsze. 
– Program lojalnościowy 
Moja Starówk@ to wspól-
ne przedsięwzięcie staro-
miejskich przedsiębiorców 
i Gminy Miasta Toruń, ko-
ordynowane przez Biuro 
Toruńskiego Centrum Mia-
sta – informuje Aleksandra 
Iżycka dyrektor Biura To-
ruńskiego Centrum Miasta.

Przez dwa lata działania 
programu mieszkańcy mieli 
możliwość poznania szans  
i możliwości, które daje. Te-
raz nie ma już potrzeby no-
szenia ze sobą karty upraw-
niającej do korzystania z 
okazji i rabatów na starów-
ce. Z myślą o uczestnikach 
akcji i mając na uwadze 
odchodzenie od plastiku, 
koordynatorzy programu 
przygotowali i udostępnili 
darmową aplikację Stocard, 
która daje takie same moż-
liwości jak karta, a przy tym 
zawsze jest w naszym urzą-
dzeniu mobilnym. Wystar-
czy ją pobrać i zainstalo-
wać na swoim telefonie, czy 
smartfonie, a później dodać 
ręcznie numer karty lub ze-
skanować umieszczony na 
niej kod kreskowy. 

Do programu dołączają 
również kolejni przedsię-
biorcy, dzięki czemu różno-
rodna oferta przygotowana 
dla torunian nadal będzie 
się poszerzać. Dlaczego 
warto z niej skorzystać? – 
Bo kupić i zjeść taniej można 
już w 83 punktach na sta-
rówce! Wśród partnerów są 
zarówno punkty gastrono-
miczne, jak i księgarnie, in-
stytucje kultury, optometrie 

czy pralnia. Zaparkować  
i dojechać taksówką też 
można z kartą taniej – tłu-
maczy Aleksandra Iżycka.

Istotny jest też fakt, że wy-
sokość rabatu indywidual-
nie ustala każdy z partne-
rów programu i mogą się 
one różnić w poszczególnych 
punktach partnerskich. Na-
tomiast z przygotowanych 
zniżek na zakupy i usługi na 
toruńskiej starówce mogą 
korzystać wszyscy uczestni-
cy programu. 

Wśród partnerów biorących 
udział w akcji jest wiele re-
stauracji, kawiarni, miejsc 
kultury i rozrywki, w których 
torunianie lubią spędzać 
wolny czas. Mobilna wersja 
programu pomoże w tym, 
aby był on jeszcze przy-
jemniejszy, a płacenie za 
wybrane produkty i usługi 
odbywało się maksymalnie 
szybko i wygodnie.

 Arkadiusz Kobyliński

FOT. PIXABAY
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Oto najbardziej instagramowe kawiarnie w Toruniu

Instagram rządzi się swoimi prawami. Aplikacja lubi to, co przytulne, pełne uroku i fotogeniczne. Specjalnie dla Was 
stworzyliśmy nas subiektywny ranking najbardziej instagramowych kawiarni w Toruniu.

Neko Cafe, ul. Prosta 17

To pierwsza w Toruniu kocia 

kawiarnia. Możecie tam napić 

się kawy, herbaty czy lemoniady, 

a także zjeść coś smacznego w 

towarzystwie kociaków-słodzia-

ków. Zwierzaki można głaskać, jeśli 

tylko mają na to ochotę. 

To idealne miejsce dla tych, którzy 

uwielbiają kocie towarzystwo. 

Instagram jest pełny fotogra-

fii przedstawiających mruczące 

piękności. W aplikacji możecie 

znaleźć również zdjęcia mieszkań-

ców Neko Cafe. 

Goście lokalu chętnie fotografu-

ją koty – niezależnie od tego, czy 

akurat śpią czy hasają po całej 

kawiarni.

Cafe Atmosphera, ul. Panny Marii 3

Atmosphera to coś więcej niż ka-

wiarnia. To również sklep z porce-

laną i akcesoriami potrzebnymi do 

zaparzania ulubionego napoju.  

W Atmospherze możecie skoszto-

wać herbat z najdalszych zakąt-

ków świata. 

Wystrój jest bardzo klimatyczny 

– jednocześnie uroczy i eleganc-

ki. Kwiatowe obrusy, drewniane 

meble i regały pełne gustownej 

porcelany tworzą idealne tło dla 

instagramowych zdjęć. 

Jedno jest pewne – w Atmos-

pherze na pewno nie zabraknie 

wyjątkowej atmosfery. 

Kwiatowa Cafe, ul. Łódzka 35-37

Kawiarnia powstała całkiem 

niedawno, ale już zyskała gro-

no stałych bywalców, nie tylko 

z lewobrzeża. W ofercie lokalu 

znajdziemy ciasta, kawy, herbaty, 

a także lody. 

Najbardziej instagramowym 

elementem kawiarni jest niewąt-

pliwie ściana z kwiatów, która 

prezentuje się pięknie na każdym 

zdjęciu. Jednak to nie jedyne 

elementy wystroju, które warto 

uwiecznić na fotografii. W ka-

wiarni znajdziecie również różowy 

rower. 

Warto dodać, że w lokalu stwo-

rzono specjalny kącik dla najmłod-

szych oraz pokój dla mamy  

z dzieckiem. 

Kawiarnia Beza, ul. Polna 7B

Dawniej lokal znajdował się przy 

Szosie Chełmińskiej, kilka miesię-

cy temu zmienił lokalizację oraz 

znacznie rozszerzył menu. Znaj-

dziemy w nim nie tylko ciasta czy 

kawy, lecz także dania obiadowe. 

Beza dzięki swojemu uroczemu  

i słodkiemu wystrojowi jest chętnie 

wybierana jako miejsce organiza-

cji imprez okolicznościowych.  

W kawiarni dominuje różowy kolor. 

Cechą wyróżniającą Bezę na tle 

innych miejsc jest sufit w całości 

ozdobiony barwnymi pomponami. 

Wasze zdjęcia z tej kawiar-

ni na pewno nadadzą się na 

Instagrama. 

FOT. NADESŁANE

FOT. SARA WATRAK FOT. SARA WATRAK

FOT. SARA WATRAK

A jakie są według Was najbardziej instagramowe kawiarnie w Toruniu? Czekamy na Wasze wiadomości na: redakcja@ototorun.pl

  Sara Watrak
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Medyczna technologia jutra w szpitalu na Bielanach

W nowym kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, którego budowa właśnie finiszuje, trwa montaż 
robota aptecznego, który zrewolucjonizuje system ordynowania i podawanie leków pacjentom placówki.

Sterowana komputerowo zautoma-
tyzowana apteka to nie tylko bardzo 
nowoczesny, ale też bardzo bezpiecz-
ny system wydawania leków. Jest 
szeroko stosowany między innymi 
w USA i Japonii, a obecnie powoli 
wkracza do polskich szpitali. – To 
kosztowne, ale opłacalne rozwią-
zanie. Eliminuje bowiem możliwość 
błędu człowieka. Uważa się też, że 
przynosi oszczędności – wyjaśnia 
marszałek Piotr Całbecki.

Jak działa? Porcje leków dla poszcze-
gólnych chorych w całej lecznicy będą 
przygotowywane w jednym tylko 
miejscu – właśnie w centralnej apte-
ce. Miejsce każdej tabletce wyznaczy 
komputer wspomagany przez zro-
botyzowany system wyszukiwania, 
pakietowania i oznaczania. Oczywi-
ście, najpierw lekarz wprowadzi do 
systemu zlecenia dotyczące podawa-
nia ordynowanych farmaceutyków. 
Potem prawie wszystko będzie się 
działo automatycznie. 

W ruch pójdą urządzenia deblistru-
jące, czyli wyjmujące leki z blistrów 
oraz pakujące i kontrolne. Bez udzia-
łu człowieka przygotowywane będą 

pojedyncze indywidualne dawki leków 
dla każdego z hospitalizowanych. 

Robot zapakuje je do torebek, 
na których znajdą się informacje 
dotyczące chorego, leku oraz kod 
kreskowy przypisany konkretnemu 
pacjentowi – ten sam, który znaj-
dzie się też na opasce identyfika-
cyjnej zakładanej na rękę osobom 
przyjmowanym do szpitala. 

Po skompletowaniu zestawu leki  
w plastikowych tubach pomkną pocz-
tą pneumatyczną na dany oddział.

System jest obecnie instalowany, 
wkrótce przejdzie testy rozruchowe. 
Odbiór inwestorski – w imieniu sa-
morządu województwa inwestorem 
rozbudowy i modernizacji lecznicy na 
Bielanach jest marszałkowska spółka 
celowa Kujawsko-Pomorskie Inwesty-
cje Medyczne – w listopadzie.

Budowa nowego miasteczka szpi-
talnego na toruńskich Bielanach 
finiszuje. Trwają prace wykończenio-
we, procedury odbiorowe, instalacja 
wyposażenia, w tym sprzętu i apara-
tury medycznej najnowszej generacji, 
oraz roboty drogowe dotyczące we-
wnętrznego układu komunikacyjnego. 
Przenosiny oddziałów i pozostałych 
jednostek lecznicy do nowych budyn-
ków w pierwszym kwartale przyszłego 
roku. Inwestycja jest najważniejszym 
obecnie tego typu przedsięwzięciem 
w Kujawsko-Pomorskiem. Całościowy 
koszt wyniesie 560 mln zł, z czego 
około 200 mln zł zostanie wydane na 
najnowocześniejszy sprzęt medyczny. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w 
ramach medycznego pakietu stulecia, 
czyli samorządowego wojewódzkiego 
programu modernizacji najważniej-
szych w Kujawsko-Pomorskiem placó-
wek służby zdrowia. Najważniejszymi 
przedsięwzięciami pierwszego etapu 
pakietu były inwestycje dotyczące 
dwóch bydgoskich lecznic – Woje-
wódzkiego Szpitala Dziecięcego  
i Centrum Onkologii.

 BK

Ostatni ułan z wizytą w Toruniu

Pod koniec października marszałek Piotr Całbecki spotkał się Maksymilianem Kasprzakiem, stuletnim kombatantem 
września 1939, żołnierzem przedwojennego 8. Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie, przez większość życia aktywnym 
działaczem społecznym. Razem z panem Maksymilianem Urząd Marszałkowski odwiedzili członkowie Klubu Jeździeckiego 
Joker im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie, którzy kultywują tradycję chełmińskich ułanów.

Maksymilian Kasprzak urodził 
się 100 lat temu w Szczecinie, 
ale jego rodzina wybrała pol-
skość i Bydgoszcz na własne 
miejsce do życia. Jak sam 
mówi, miasto nad Brdą to 
jego dom. Jako osiemnasto-
latek zgłosił się na ochotnika 
do wojska, wybierając cheł-
miński pułk ułanów. Szybko 
został kapralem i dowódcą 
działonu, najmniejszego po-
doddziału ogniowego. 

We wrześniu 1939 walczył 
pod Krojantami, a potem w 
bitwie nad Bzurą, najwięk-
szym starciu wojny obronnej. 

Został ciężko ranny i znalazł 
się w szpitalu polowym. Do 
dziś nosi w okolicach most-
ka kulę po postrzale, która 
utkwiła głęboko i w trudnych 
warunkach nie można jej 
było usunąć. Jeszcze późną 
jesienią ’39 wrócił do Byd-
goszczy, ale szybko trafił do 
pracy przymusowej w rejonie 
Elbląga. W jego wydanych w 
tamtym czasie przez niemiec-
kie władze okupacyjne doku-
mentach widniało określenie 
„niewolnik polski”.

Wrócił do Bydgoszczy do-
piero po zakończeniu działań 

wojennych, ale i tym razem 
nie zaznał spokoju. Zatrzyma-
ny na ulicy, trafił, na szczęście 
na krótko, do sowieckiego 

łagru w rejonie Zaporoża na 
Ukrainie. Nie chce o tym opo-
wiadać. Dość powiedzieć, że 
kiedy w 1946 roku znalazł się 
z powrotem w domu ważył 45 
kilogramów. 

Po wojnie zrobił maturę, 
skończył ekonomię w Pozna-
niu i studia pedagogiczne w 
Bydgoszczy, został biegłym 
księgowym. Pracował m. in. w 
wytwórni prochu w Łęgnowie, 
Centrali Produktów Nafto-
wych, Pralniczej Spółdzielni 
Pracy, firmie kolportażowej 
Ruch i Wojewódzkim Zarzą-
dzie Inwestycji Rolniczych. 

Był aktywnym działaczem 
społecznym aż do 2010 roku. 
Działał w Polskim Towarzy-
stwie Gimnastycznym Sokół, 
harcerstwie i towarzystwie 
wioślarskim, gdzie był m. in. 
szkoleniowcem, wicepreze-
sem i prezesem; obecnie jest 
członkiem honorowym towa-
rzystwa. W październiku ubie-
głego roku pan Maksymilian 
został uhonorowany medalem 
Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis.
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Gmina Lubicz proponuje swoim mieszkańcom darmowe szkolenia, które są realizowane w ramach projektu „Komputer na 
świat”. Kto chętny?

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które 
mają co najmniej 25 lat. Zajęcia odbywają się  
w 12-osobowych grupach w wymiarze 16 godzin 
(2 dni x 8 godzin). Do tej pory przeprowadzono 
pięć spotkań w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i 
Złotorii. To jednak nie koniec. Gmina przygotowuje 
kolejne warsztaty, na które zapisane osoby będą 
zapraszane telefonicznie po zebraniu się grupy.

Można wybrać jeden z kilku modułów 
tematycznych:  

1. „Rodzic w Internecie” jest poświęcony przygo-
towaniu mamy lub taty do roli przewodnika 
dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” 
korzystania z sieci, i reagowania na sytuacje 
zagrożenia. 

2. „Mój biznes w sieci” to propozycja przede 
wszystkim dla przygotowujących się do otwar-
cia własnego biznesu. 

3. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” skie-
rowany jest do zamierzających nauczyć się 
skutecznego załatwiania spraw prywatnych, 
biznesowych, finansowych i urzędowych za 

pośrednictwem Internetu. 

4. „Działam w sieciach społecznościowych” to 
moduł poświęcony osobom, które chcą poznać 
sposób funkcjonowania sieci społecznościowych 
oraz wykorzystać je w działalności na rzecz 
swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. 

5. Blok „Tworzę własną stronę internetową z wy-
korzystaniem popularnych kreatorów” stworzo-
no z myślą o zainteresowanych swoim miejscem 

w sieci w postaci własnej strony internetowej 
lub bloga. 

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, 
którzy starają się w jak najlepszy sposób przekazać 
informacje. Każdy uczestnik ma zapewniony obiad 
oraz przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkole-
niach proszone są o zapisanie się:

• telefonicznie: 503 742 470 (tu można też uzy-
skać więcej informacji)

• e-mailem na adres: j.nadolski@lubicz.pl.

• w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz 
(parter, pok. nr 9)

• w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej 
(pok. nr 7 budynek B Urzędu Gminy Lubicz).

Za każdym razem należy podać swoje imię, nazwi-
sko, miejsce zamieszkania oraz wskazać wybrany 
moduł. 

 AM
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Gmina Lubicz buduje infrastrukturę dla dzieci i młodzieży

Kolorowy i niestandardowy plac zabaw dla małych dzieci, pumptrack z torami dla młodszych i starszych oraz elementy 
skateparku dla młodzieży. Takie miejsce rekreacji ma powstać w Lubiczu Górnym.

– Nad tym placem pracujemy z inicjatywy 
mieszkańców, ale też dostrzeganej przez 
nas wyraźnej potrzeby jego powstania – 
mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.

Wszystko zaczęło się od jednej z mieszka-
nek, która kilka tygodni temu zwróciła się 
do Urzędu Gminy Lubicz z wnioskiem  
o utworzenie placu zabaw dla dzieci w po-
bliżu Amfiteatru. Pomysł w mediach spo-
łecznościowych poparli też inni mieszkańcy, 
proponując dodatkowo stworzenie miejsca 
rekreacji dla młodzieży.

Wójt Marek Nicewicz powołał zespół, który 
zajął się opracowaniem koncepcji placu ze stre-
fą dla najmłodszych oraz strefą dla młodzieży. 
W skład grupy weszli pracownicy urzędu gminy, 
ośrodka pomocy społecznej, a także wspomniana 
mieszkanka Lubicza Górnego – mama dwójki dzieci, 
która jako pierwsza zwróciła się do urzędu z tym 
tematem.

Do tej pory ustalono, że poza placem zabaw dla 
dzieci, złożonego z ciekawych i nowoczesnych 

elementów, w projektowanej przestrzeni ma zna-
leźć się też duży pumptrack dla młodzieży (podobny 
do tego na Rubinkowie) oraz wydzielony ze wzglę-
dów bezpieczeństwa minitor dla mniejszych dzieci. 
Powstać mają także rampy i poręcz dla rolkarzy. 
Wizja lokalna z przedstawicielem jednej z firm bu-
dujących takie urządzenia potwierdziła, że założe-
nia zespołu są możliwe do realizacji.

Zaplanowano również ogólne zagospodarowanie 

terenu w zieleń – trawę z rolki i nasadze-
nia krzewów. Ważnym elementem tego 
miejsca będzie także automatyczna pu-
bliczna toaleta – damska, męska oraz dla 
niepełnosprawnych z przewijakiem dla 
najmłodszych.

Gmina Lubicz stara się zrealizować pro-
jekt ze środków zewnętrznych. – Z naszych 
informacji wynika, że jest szansa na pozy-
skanie na ten projekt funduszy z Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu – mówi Do-
rota Pruszyńska zajmująca się w Urzędzie 
Gminy Lubicz pozyskiwaniem środków unij-
nych. – Aby móc wystartować w konkursie, 

musimy mieć przygotowaną wymaganą i obszerną 
dokumentację, dlatego intensywnie pracujemy w 
tym temacie.

– Marzy nam się, by w przyszłe wakacje dzieci i mło-
dzież z naszej gminy mogli już korzystać z nowocze-
snego, efektownego i bezpiecznego placu rekreacyj-
nego w Lubiczu Górnym – mówi wójt Marek Nicewicz. 
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Oto gmina, która inwestuje najwięcej w kujawsko-pomorskim

Pierwsze miejsce w województwie i 17. w kraju. To pozycje gminy Łysomice w rankingu dwutygodnika „Wspólnota” analizującym 
średnie wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018.

Wyniki tego rankingu pokazują jednostki samo-
rządowe, które zainwestowały najwięcej środków 
i sił w poprawę jakości życia mieszkańców. - W 
2016 roku doszło niemal do zapaści w wydatkach 
inwestycyjnych samorządów. Były najniższe od 
2005 r. Rok 2017 to już zdecydowana poprawa, 
choć poziom nadal niższy niż w latach 2011–2015. 
Za to rok 2018 był już rekordowy; jeszcze ni-
gdy wcześniej polskie samorządy nie wydawa-
ły na inwestycje tak dużo - czytamy w raporcie 
„Wspólnoty”.

Ta zmiana wynika przede wszystkim ze wzmo-
żonych inwestycji gmin wiejskich. Warto podkre-
ślić, również że nie zawsze większe wydatki mają 
bezpośrednie przełożenie na zakres wykonanych 
prac. Jest to związane z kosztami materiałów i 
usług, które w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco 
wzrosły. W badaniu wzięto pod uwagę trzy lata - 
2016, 2017 i 2018. To dlatego, aby duża inwestycja 
przeprowadzona w ciągu jednego roku nie fałszo-
wała wyników. - Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza 
z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną 

cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być 
bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej 
inwestycji, by potem okresowo spadać do znacz-
nie niższego poziomu - mówi Paweł Swianiewicz, 
kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, jeden z autorów raportu.

Jak zostały ocenione jednostki administracyjne 
działające w naszym województwie? Wśród miast 
Toruń stracił pozycję lidera z lat 2014-2016 i ze 

średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita w 
latach 2016-2018 na poziomie 1271,31 znalazł się 
na 9. lokacie (tuż za Warszawą). Bydgoszcz jest 15. 
Całe województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 
14. miejsce. W kategorii powiatów ogromny “skok” 
zanotował powiat sępoleński. Z 159. pozycji awan-
sował na 9. miejsce z 356,78 zł wydatków inwesty-
cyjnych na osobę w badanym okresie.

Dużym sukcesem jest natomiast pierwsze miej-
sce w tym rankingu gminy Łysomice, wśród 
gmin wiejskich leżących w województwie 

kujawsko-pomorskim. W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca lokalne władze “zainwestowały” aż 
2007,96 złotych. Taki wynik daje 17. miejsce w skali 
całego kraju. Pokazuje to, że nie tylko poziom do-
chodów ma znaczenie przy planowaniu inwestycji. 
Szczególnie biorąc pod uwagę kryteria dofinanso-
wania projektów z Unii Europejskiej, duży wpływ na 
odpowiednie realizację pomysłów ma ich społecz-
na użyteczność i opracowana wcześniej koncep-
cja oraz zabezpieczenie niezbędnej kwoty wkładu 
własnego.

Z “Raportu o stanie gminy Łysomice za rok 2018” 
wynika, że na inwestycje tylko w zeszłym roku 
przeznaczono 25 165 049,42 zł. czyli 38,93 % wy-
datków ogółem. Dodatkowo na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska wydano 4 785 566,41 
zł. Jednak jeżeli te koszty ponosi odrębna spółka, 
nie są one uwzględnione w raporcie “Wspólnoty”. 
Natomiast w latach 2014-2017 gmina przeznaczy-
ła na różnorodne inwestycje poprawiające warunki 
życia mieszkańców ponad 63 mln zł.

 Arkadiusz Kobyliński 
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Co słychać u Marka Joppa?
 Marek Jopp Polityk SLD, radny w Chełmży i niedoszły student o.Rydzyka

Zawsze odpowiadam 
na takie pytanie, że poma-
łu, ale do przodu. Kilkanaście 

dni temu odbyły się wybory 
parlamentarne. Sam w nich 
nie startowałem, ale wspie-
rałem listę Lewicy. Co prawda 
miałem kandydować, uzy-
skałem nawet rekomendację 
Kujawsko-Pomorskiej Rady 
Wojewódzkiej SLD, by być 
liderem listy SLD w toruńskim 
okręgu wyborczym, ale War-
szawa uznała inaczej. Na lidera 
listy wskazała Roberta Kwiat-
kowskiego z Piaseczna, repre-
zentującego stowarzyszenie 
Ordynacka, który z naszym 
regionem nie miał nic wspól-
nego. Drugie miejsce na liście 

przyznano Wiośnie,  
a trójkę partii Razem. Sojuszo-
wi zaproponowano miejsca 
od czwartego w dół. Okręg 
toruński był jedynym w Polsce, 
gdzie nie było kandydata partii 
SLD w pierwszej trójce na liście 
wyborczej Komitetu Wyborcze-
go SLD. W takiej sytuacji,  
z bólem serca, podjąłem decy-
zję o wycofaniu mojej kandy-
datury z listy. Polityka to jednak 
zabawa, gdzie nie ma miejsca 
na sentymenty.

Wybory okazały się sukcesem 
lewicowej listy, która w naszym 
okręgu zdobyła poparcie 67 

tys. mieszkańców. Manda-
ty poselskie zdobyli Joanna 
Scheuring-Wielgus, startująca 
z drugiego miejsca, na którą 
zagłosowało 26 tys. mieszkań-
ców i lider listy Robert Kwiat-
kowski, który zdobył 13 tys. 
głosów. Gratuluję im zdobytych 
mandatów poselskich i liczę, że 
aktywnie włączą się, z lewico-
wą wrażliwością, w działalność 
na rzecz mieszkańców regionu.

Teraz Święto Zmarłych, czas 
zadumy i refleksji. Ja w takim 
nastroju jestem od jakiegoś 
czasu, gdy dowiedziałem się o 
śmierci mojego serdecznego 

kolegi Łukasza Chojnackie-
go. Łukasz, który zaraz miał 
skończyć czterdzieści lat, był 
nietuzinkową postacią bydgo-
skiej lewicy. Człowiek instytucja, 
społecznik, polityk, działacz 
sportowy, który ukochał swoją 
Polonię Bydgoszcz. Z taką stra-
tą ciężko się pogodzić i przejść 
nad nią do porządku dzien-
nego. Jednak życie toczy się 
dalej. Takie tragedie pokazują, 
że musimy patrzeć na życie z 
dalszej perspektywy i każdego 
dnia starać się być lepszymi 
ludźmi na tym ziemskim padole 
łez.

FOT. NADESŁANE

Meteorologia polityczna
Polska złota jesień w pełni. 
Ostatnie plakaty i materiały 
wyborcze znikają ze słupów i 
latarni, niczym spadające liście 
z drzew. Tymczasem żadna 
prognoza pogody nie przewi-
dywała takich zmian, jakie na-
stąpiły na naszym toruńskim, 
politycznym podwórku. 

Po 22 latach z Sejmem poże-
gnała się poseł Anna Sobecka. 
Choć nie można jej odmówić 
aktywności, a w poprzednich 
latach cieszyła się ogromnym 

poparciem, to zabrakło na-
prawdę niewiele do reelekcji. 
W parlamentarnych ławach 
nie zobaczymy także Prze-
mysława Termińskiego, który 
w szczególności od kibiców 
toruńskiego żużla otrzymał 
czerwoną kartkę. Nie pomogła 
zmiana na historyczną nazwę 
klubu Apator, ani też powrót 
toruńskich wychowanków. W 
wyborczych szrankach odpadli 
również Łukasz Zbonikowski, 
Krzysztof Czabański i Zbigniew 

Sosnowski. Wielki powrót od-
notował za to Zbigniew Girzyń-
ski. A przecież jeszcze  
4 lata temu lokalni meteorolo-
dzy przepowiadali w gazetach, 
że przeminął z wiatrem. Jak 
się jednak okazuje w polityce 
taki okres to dosłownie lata 
świetlne i prognozy polityczne 
przypominają raczej wróżenie 
z fusów. 

Mamy za to trzech nowicjuszy - 
Anna Gembicka, Iwona Har-
twich i Mariusz Kałużny.  

Z pewnością nie brakuje im za-
pału. Co ciekawe, Anna Gem-
bicka została też najmłodszą 
posłanką w tej kadencji Sejmu.

Na dworze coraz chłodniej, 
choć temperatura politycz-
nych sporów wcale nie maleje. 
Każdy powód do podgrzania 
atmosfery jest dla polityków 
okazją do rozbłyśnięcia w 
blasku kamer i jupiterów. Nie 
jestem meteorologiem i prze-
powiadać pogody nie potrafię, 
ale jednego jestem pewien.  

 Michał Jakubaszek – Radny Miasta Torunia

W polityce nawet zimą 
może być gorąco.
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Jesienny powrót
 Maciej Karczewski – toruński przedsiębiorca i społecznik

Mam nadzieję, że podobnie 
jak piękna i ciepła pogoda, 
zaskoczy Państwa mój powrót 
do pisania felietonów. Niektó-
rzy na nie czekali, inni z poczu-
ciem ulgi nie znajdowali ich w 
gazecie i na portalu. Jednych 
i drugich witam więc ponow-
nie – wróciłem! Dlaczego teraz, 

zapyta ktoś, dopiero teraz. 
Otóż, tylko dlatego aby być 
wiarygodnym i obiektywnym. 
Po ubiegłorocznych wyborach 
do samorządu miasta, gdzie 
wynik My Toruń, był ogólnie 
rzecz biorąc - słabiutki, po 
piętrzeniu trudności z zacho-
waniem mandatu, po bole-
snym, ale jedynym rozwiązaniu 
ze zdaniem funkcji radnego, 
musiałem troszkę ochłonąć. 
Musiałem swoje „odchorować”. 
Namawiano mnie do powrotu 
już wcześniej, ale musiałem 
zaczekać do kolejnych wybo-
rów. Ponieważ dla mnie temat 
polityki, to temat już zamknięty, 
nie chciałem pisywać felieto-
nów, które ktoś odebrałby jako 
kampanię wyborczą. 

Patrząc na dobrze zakonser-
wowany układ w toruńskim 
samorządzie, gdzie od lat 
nic się nie zmienia (no może 
poza nieustannie malejącą 
liczbą mieszkańców miasta i 
rosnącymi długami), zmiana 
tak dużej ilości posłów może 
dobrze rokować. Wygląda 
na to, że we wszystkich poli-
tycznych formacjach, stoimy 
tuż przed fundamentalnymi 
zmianami. A zmiany w polity-
ce są zawsze interesujące. U 
zwycięzców z PiS, kończy się 
czas poseł Sobeckiej, od lat 
twarzy radiowo-biznesowych 
dzieł z Portu Drzewnego, znika 
spadochroniarz z Warszawy – 
smakosz herbatki z prezesem 
- pan Czabański. Pojawiają się 
za to młode twarze, pojawiają 

się kobiety i wraca (na całe 
szczęście) intelektualna strona 
partii, czyli profesor Zbigniew 
Giżyński. To dobry znak, bo 
słuchając nieraz wypowiedzi 
niektórych ludzi z PiS, jasne 
wydawało się, że czego jak 
czego, ale mądrości i intelektu 
w ławach posłów rządzącej 
partii potrzeba najbardziej.

W PO, wyraźna zmiana miejsc 
i przywództwa. Tu idzie mło-
dość, świeżość i medialność. 
Ewidentnie rolę lidera Koalicji 
Obywatelskiej, wyborcy przy-
pisali Arkadiuszowi Myrsze, 
jest lubiany, popularny i ma 
ogromny pozytywny elekto-
rat. W senacie, wielka wikto-
ria jednego z symboli wolnej 
Polski, słynącego z pracowito-
ści i biegania w maratonach 

senatora Mężydły. Teraz czas 
na pracę (oby nie tylko tych 
liczących powtórnie głosy) mą-
dre decyzje i do przodu, aby do 
maja, gdzie czeka nas starcie 
o fotel Prezydenta Polski, tu 
już będzie bez kandydatów z 
Torunia, choć nie bez elemen-
tów toruńskich. Bo zapewne 
jeden z nich będzie bardzo na 
radiowe wsparcie liczył. Widać 
jednak wyraźnie, że kandydaci 
radiowi, mają ostatnio mniej 
szczęścia, może to więc jakiś 
znak przed wyborami w maju? 
Tego nie wiem, wiem jednak, 
że od teraz będzie w moich 
felietonach już tylko o Toruniu i 
z Torunia. Życzę Państwu złotej 
polskiej jesieni, tony grzybów i 
optymizmu. 
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Keith Hornsby – Toruń ma nowego superbohatera

Jego ojciec czarował fanów muzyki na całym świecie. On zachwyca kibiców na koszykarskich parkietach w – można już tak 
mówić – całej Europie. Keith Hornsby we wrześniu dołączył do ekipy Polskiego Cukru Toruń i niemal od razu stał się gwiazdą 
zespołu.

Po ogłoszeniu tego transferu, wło-
darze Twardych Pierników najwię-
cej obaw mieli o to, jak Amerykanin 
odnajdzie się w „europejskiej koszy-
kówce”. Wcześniej bowiem 27-latek 
występował tylko na parkietach lig  
w USA. W 2016 roku próbował prze-
bić się do NBA. Wystąpił w pięciu 
meczach przedsezonowych w bar-
wach Dallas Mavericks. Ostatecznie 
w latach 2016-2019 grał w ekipie 
Texas Legend. W poprzednim sezonie 
popisał się najwyższą w całej lidze 
skutecznością  rzutów „za trzy” – do-
kładnie 48,5%.

Dziś wiemy, że właśnie ten element 
koszykarskiego rzemiosła jest jego 
najmocniejszą bronią. Fani na długo 
zapamiętają jego celny rzut w ostat-
niej sekundzie meczu z Karhu Basket, 
który dał historyczny awans do Ligi 
Mistrzów. Kibicom koszykarskiej Astorii 
również przedstawił się w najlepszy  
z możliwych sposobów. 

Podczas meczu w Bydgoszczy 
zdobył 33 punkty i poprowadził 
torunian do zwycięstwa w derbach. 
Natomiast doskonała skuteczność 
w drugiej serii gier Ligi Mistrzów  
i osiem celnych rzutów z dystansu 
w starciu z SIG Strasbourg dało mu 
miejsce wśród „zawodników kolejki” 
tych rozgrywek. 

Hornsby, poza meczem z Legią War-
szawa na inaugurację sezonu ligowe-
go, jest jednym z najskuteczniejszych 
zawodników ekipy Sebastiana Ma-
chowskiego i doskonale współpracuje 
z partnerami z zespołu. Już teraz 
można powiedzieć, że podarował 
nam potężną paczkę koszykarskiej 
rzeczywistości wysokiej jakości. 

Wpisanie w internetową 

wyszukiwarkę jego imienia i nazwiska 
daje ponad 1 mln 700 tys. wyników. 
Większość linków odsyła do mate-
riałów, w których Hornsby rozegrał 
fantastyczny mecz bądź popisał się 
wyjątkowym rzutem. Bohater, ge-
niusz, gwiazda, armata, superstrzelec 
– to słowa, które do tej pory najlepiej 
oddawały postawę koszykarza Pol-
skiego Cukru. 

Historyczny awans do Ligi Mistrzów, 
być może, czego wszyscy byśmy 
chcieli, historyczne mistrzostwo dla 
Twardych Pierników. Hornsby wydaje 
się idealnym kandydatem, by popro-
wadzić zespół do sukcesów. Jeżeli 
zachowa skuteczność, specjaliści od  
synonimów będą musieli dopisać jego 
nazwisko do wyrazów bliskoznacznych 
słowa legenda!

 Arkadiusz Kobyliński
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