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Elektyryczne hulajnogi
i skutery w Toruniu

W Toruniu będzie trzeci most drogowy!
Trwają ostatnie przygotowania do jednego z najważniejszych zadań magistratu
w ostatnich latach – remontu „starego”
mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego.
Tymczasem wiemy już oficjalnie, że w naszym mieście powstanie trzecia przeprawa
drogowa. Urzędnicy z Miejskiego Zarządu
Dróg właśnie ogłosili przetarg na wykonanie tego zadania.

Wszystko wskazuje, że nowym mostem pojedziemy na wysokości Szosy Okrężnej
i węzła Nieszawka w Toruniu.

WKRÓTCE

Kiedy? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo,
ale na pewno nie w najbliższym czasie…
Ciąg dalszy na str. 4
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Oto torunianie, którzy wystąpili w teleturniejach i... wygrali!
Mieszkańcy naszego miasta chętnie próbują swoich sił w rozmaitych teleturniejach i trzeba przyznać, że całkiem nieźle im to
wychodzi! Postanowiliśmy przypomnieć Wam najciekawsze występy torunian w programach telewizyjnych.
W 2014 roku, w kultowym
już teleturnieju „Familiada”, pojawiła się drużyna
z Torunia – były to osoby
związane z Centrum Kultury
Zamek Krzyżacki. W sumie
reprezentanci naszego miasta wygrali wówczas ponad
19 tys. zł. W skład zwycięskiej
grupy wchodzili: Andrzej
Nowicki, Piotr Pietrucki, Beata Kuklicz, Julita Bojarska
i Małgorzata Pociżnicka.
Co ciekawe, dyrektor Centrum Kultury Zamek Krzyżacki brał wcześniej udział w
wielu innych teleturniejach.
W „Kole Fortuny” Andrzej Nowicki wygrał samochód. Swoją wiedzę pokazał również
w takich programach jak „Hallo Miliard”, „Va banque” czy
„Jeden z dziesięciu”. Warto
wspomnieć, że nie była to jedyna drużyna z Torunia, która
wzięła udział w „Familiadzie”.
Teleturniej emitowany jest już
od ponad 25 lat i przez ten
czas wielokrotnie mogliśmy
oglądać w nim mieszkańców naszego miasta. W 2019
roku w programie wystąpili Skołowani, czyli absolwenci
UMK będący członkami Klubu
Rowerowego Skołowani, z kolei w 2018 roku w „Familiadzie”

udział wzięła drużyna pod na- na Facebooku - Fizyk w
„Jeden z dziesięciu” oraz jego
zwą „Torunianie”.
zainteresowania. Stronę lubi
Przy okazji tematu wystąpień blisko 1000 osób. Na co dzień
mieszkańców Grodu Koperni- uczestnik „Jeden z dziesięciu”
ka w teleturniejach nie można pracuje w Instytucie Fizyki
zapomnieć o Filipie Wudar- UMK. Teleturniej prowadzony
skim, który na stałe zapisał się przez Tadeusza Sznuka cieszy
w historii programu „Jeden się dużą popularnością wśród
z dziesięciu”. Chociaż nie zgar- torunian. Co jakiś czas możemy
nął głównej nagrody, to i tak oglądać w nim reprezentanzyskał sobie sympatię widzów. tów naszego miasta. W 2013
Wszystko za sprawą krótkiej roku jeden z odcinków wygrała
wypowiedzi. Filip Wudarski torunianka Barbara Wilmastwierdził, że jego zaintere- nowicz, która zdobyła aż 272
sowania to słaby film, słaba punkty. Jeszcze więcej emoksiążka i… pani Sylwia. Jego cji – być może ze względu na
słowa zachęciły internau- wysokość wygranej – wzbutów do założenia fanpage’a dza teleturniej „Milionerzy”.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tam również mieliśmy swoich przedstawicieli. W 2017
roku nasza redakcyjna koleżanka Sara Watrak wygrała
w „Milionerach” 10 tys. złotych.
O uczestniczce programu rozpisywały się rozmaite media,
a wszystko za sprawą ciekawego pytania o… korposzczury. Sara sama zdecydowała
o zakończeniu gry, rezygnując
przy pytaniu za 20 tys. złotych.
W 2019 roku w „Milionerach”
wziął udział inny mieszkaniec naszego miasta – Marcin Grochala. Torunianin pracuje jako windykator. Marcin
Grochala dotarł do pytania
za 75 tys. złotych, jednak nie
udało mu się odpowiedzieć
na nie poprawnie. Ostatecznie wygrał 40 tys. złotych.
W „Milionerach” postanowił
spróbować swoich sił również Dominik Komorek, absolwent UMK. Obecnie uczestnik
teleturnieju mieszka w Warszawie, jednak przez wiele lat
studiował i pracował w Toruniu. Dominik Komorek wygrał
w „Milionerach” 500 tys. złotych – usłyszał pytanie za
milion złotych, jednak nie był
pewny swojej odpowiedzi i podziękował za grę.

Miasto przejmie od spółki PKP nieruchomość przy Szosie Chełmińskiej 178A.

www.ototorun.pl

Przygotowywana koncepcja zagospodarowania zakłada wykorzystanie budynku
dworca dla funkcji punktu informacyjnego z możliwością sprzedaży biletów,
przystanku szynobusu na Barbarkę oraz

wypożyczalni rowerowej
Urząd Miasta.

–

informuje

Co ciekawe, 21 września 2014 roku w trasę wyruszył specjalny Pociąg na Barbarkę, który uruchomiła Arriva RP wspólnie
z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych z Bazy Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim oraz Zakładem Linii Kolejowych
w Bydgoszczy w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Pociąg jednorazowo przejechał trasę Toruń Główny - Toruń Barbarka.
AM
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Rowerem, samochodem, a w przyszłości także szynobusem dostaniemy się na toruńską Barbarkę.
Na jej terenie położony jest budynek nieczynnego już Dworca Toruń Północ, który powstał w 1910 roku i przez wiele lat
funkcjonował jako przystanek na linii Toruń-Czarnowo. To parterowy, niepodpiwniczony obiekt, o powierzchni ponad
120 m2. Zarówno teren nieruchomości jak
i sam budynek są w opłakanym stanie.

Wydawca:
ototorun.pl
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Filip Sobczak

Szynobusem pojedziemy na Barbarkę!
Szkoła Leśna na Barbarce to ulubione
miejsce wypoczynku mieszkańców Torunia. Większość dojeżdża tam swoimi
samochodami. Z tego powodu często
jest problem ze znalezieniem wolnego
miejsca parkingowego. Ale to może się
wkrótce zmienić. Na Barbarkę będzie
można dojechać też szynobusem. Jednym z przystanków na trasie przejazdu
ma być Dworzec Toruń Północ, który
doczeka się modernizacji.

Stopka redakcyjna

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia
w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
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Trzeci most drogowy dla Torunia. Drogowcy ogłosili przetarg!
Miasto szuka wykonawcy, który opracuje koncepcję budowy trzeciego mostu drogowego na wysokości Szosy Okrężnej i węzła
Nieszawka w Toruniu.
W Toruniu powstanie nowa
przeprawa przez Wisłę.
Został już wykonany ważny
krok w tym kierunku. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji trzeciego
mostu drogowego w lokalizacji „Zachodniej”, na wysokości Szosy Okrężnej i węzła
Nieszawka.

budowy mostu dotyczyć ma
właśnie lokalizacji „Zachodniej”. To wstępny etap przygotowań do realizacji inwestycji.
- Rozpoczęcie budowy tego
obiektu będzie zapewne możliwe za kilka, być może nawet
za około 10 lat - dodał prezydent Torunia.
Trasa zachodnia ma być połączona z węzłem Toruń Zachód
(obecnie Nieszawka) na S10
i DK15. Będzie to przedłużenie Szosy Okrężnej w kierunku
południowym między stacją
benzynową a terenami Fundacji Ducha. Szczegóły wskaże
zlecona przez MZD koncepcja.

– Zgodnie z planami zagospodarowania miasta są jeszcze w Toruniu dwie lokalizacje
dla potrzeb budowy mostów
przez Wisłę - napisał podczas
zeszłorocznego internetowego czatu z mieszkańcami prezydent Torunia Michał Zaleski.
- Jedna z nich, nazywana popularnie „Waryńskiego”, jest
w bliskim sąsiedztwie mostu
kolejowego, a druga, „Zachodnia”, na przedłużeniu ul. Szosa
Okrężna w kierunku Wisły.
Opracowanie

Jak wynika z ogłoszenia,
oferty należy składać do
18 września br. Wykonawca od momentu podpisania
umowy będzie miał maksymalnie 15 miesięcy na sporządzenie dokumentów.

koncepcji

FOT. WIKIPEDIA

Filip Sobczak

Elektryczne hulajnogi wjeżdżają do Torunia!
Tylko w „Oto Toruń”. Porozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy zdecydowali się wprowadzić do Torunia elektryczne hulajnogi.
Okazuje się, że mieszkańcy naszego miasta pojadą tymi nowoczesnymi jednośladami jeszcze w sierpniu.
Pomysłodawcy zdradzają, że hulajnogi będzie
wypożyczać firma „Blinkee.city”. Świadczy ona
podobne usługi nie tylko w Polsce, ale także
w Hiszpanii, Chorwacji czy Szwecji. Teraz mocno
wkroczy na teren naszego miasta. Już niedługo
w Toruniu pojawią się e-hulajnogi, które zostaną
przywiezione z Wielkiej Brytanii.

miejsca je wypożyczymy. Aczkolwiek aplikacja wyznaczy granice, gdzie będzie można zakończyć podróż. Jeżeli zostawimy urządzenie poza tym obszarem, otrzymamy karę - 100 zł.
– Już dziś apelujemy do mieszkańców, żeby nie rzucali tego sprzętu gdziekolwiek. Inni ludzie też chcą
chodzić po chodnikach i jeździć po ścieżkach rowerowych. Warto je ustawić pod płotem, murem czy
ścianą – tłumaczy Judkowiak.

– Znaleźliśmy firmę blinkee.city, która oferuje takie usługi. Toruń to piękne miasto z tradycjami. Co
najważniejsze – jest tu 200 tysięcy mieszkańców,
w tym wielu młodych ludzi i studentów. Wierzymy
w potencjał tego miasta – mówi Artur Judkowiak,
jeden z pomysłodawców.

Ile zapłacimy za skorzystanie z hulajnogi? Pomysłodawcy przyznają, że jeszcze nie ustalili dokładnych
opłat. Niemniej jednak planują, że ceny będą podobne do tych z innych miast. W Polsce płaci się za „start”
około 2-3 zł oraz kolejne 49 gr za każdą minutę.

Toruńskimi hulajnogami rozpędzimy się maksymalnie
do 25 km/h. Ale zanim ruszymy w drogę, trzeba będzie wypełnić kilka formalności. Najpierw – ściągnąć
specjalną aplikację, potem się zalogować i podać
numery naszej karty płatniczej. Po zakończeniu jazdy
„apka” ściągnie z konta odpowiednią należność.
Oczywiście – tak jak w innych miastach – hulajnogi zostawimy w dowolnym miejscu i z dowolnego

www.ototorun.pl

Firma nie będzie podpisywać żadnej umowy
z miastem. Zamierza funkcjonować na zasadach
komercyjnych. Przedsiębiorcy planują, że elektryczne hulajnogi pojawią się w Toruniu jeszcze w sierpniu. Na początku ma być ich około 130.
FOT. NADESŁANE

Filip Sobczak
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Czy jedzenie w szpitalu w Toruniu jest faktycznie takie złe?
O jedzeniu w szpitalach krążą legendy. Czy faktycznie jest aż tak źle? Sprawdziliśmy to na własnej skórze, a raczej – podniebieniu.
W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu przy ul. Batorego pacjenci otrzymują trzy posiłki
dziennie – śniadanie podawane jest
po godz. 8:00, obiad między 13:00
a 14:00, kolacja zaś ok. godz. 17:00.

Na kolację natomiast pacjentom podawane są zazwyczaj trzy kromki chleba z dodatkami – wędliną czy
twarożkiem. Do ostatniego posiłku serwowana jest również herbata. Najlepszym elementem posiłków
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim
w Toruniu są niewątpliwie obiady –
sycące i smaczne. Plusem jest także
świeży chleb. Największa wada? Niewielkie ilości smarowidła do chcleba,
które zwykle nie wystarcza nawet
na posmarowanie otrzymanej porcji
pieczywa.

Co konkretnie trafia na talerze pacjentów toruńskiego szpitala? Na śniadanie
składają się zwykle trzy kromki chleba,
niewielka kostka czegoś do smarowania – trudno stwierdzić, czy to masło,
czy margaryna – oraz dodatki np. jajko,
plasterki wędliny czy dżem. Do śniadania podawany jest także napój – kawa
zbożowa bądź kakao.
Obiad zawsze jest dwudaniowy. Pacjenci otrzymują zupę np. buraczkową,
warzywną czy krupnik oraz drugie danie. Posiłki są dość urozmaicone – na
talerzach lądują ziemniaki, surówka,
kurczak, ryba albo dania mączne, chociażby kluski.

Personel robi co może, by posiłki były
urozmaicone i zawierały niezbędne
składniki odżywcze. Mimo to demonizowanie posiłków w szpitalach zdarza
się dość często. Czy słusznie? Oceńcie
sami.
FOT. SARA WATRAK

Sara Watrak

Pod Toruniem powstało darmowe „kąpielisko”
Jezioro w Józefowie od końca czerwca funkcjonuje jako „miejsce okazjonalnie wykorzystane do kąpieli”. Nad bezpieczeństwem
licznie korzystających z pierwszego w gminie miejsca rekreacji nad wodą czuwa dwóch ratowników.
Otwarcie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli zapowiadano od wielu tygodni. W ekspresowym
niemal tempie, dzięki wysiłkowi urzędników i mieszkańców, załatwiono potrzebne
formalności,
poszerzono
i przygotowano plażę, natomiast badania wody przeprowadzone przez sanepid
nie wykazały żadnych zagrożeń dla zdrowia korzystających z „kąpieliska”.
Dzięki temu pierwsze bezpieczne miejsce do letniej rekreacji w gminie Lubicz mogło
rozpocząć swoje działanie 29
czerwca. Mieszkańcy chętnie
korzystają z tej możliwości,
gdyż temperatura w te wa- pomysł. Usłyszeliśmy od nich
kacje pozwala na wypoczynek mnóstwo pozytywnych komentarzy, zarówno w mediach
nad wodą.
społecznościowych, jak i przy
– Cieszymy się, że mieszkańcy bezpośrednich spotkaniach.
tak pozytywnie odebrali nasz

www.ototorun.pl

sprzętu pływającego. „Kąpielisko” jest bezpłatne, strzeżone
przez ratowników codziennie
w godzinach 10.00 – 18.00 (do
27 sierpnia).

Będziemy dbali o to miejsce informacyjne i monitoring
- mówi Kamila Mróz z Urzędu bezprzewodowy.
PlażowiGminy Lubicz.
cze mogą skorzystać z baru
z ogródkiem gastronomiczPrzy jeziorze w Józefo- nym i mini wypożyczalni
wie zamontowano tablice

Dla utrzymania odpowiedniego stanu plaży ustawiono
kosze na śmieci i przenośne
toalety. – Wielka prośba: uszanujmy dotychczasową pracę,
nie niszczmy infrastruktury,
a śmieci zamiast na piasek
rzucajmy do worków lub kontenera – apeluje wójt Marek
Nicewicz. – Mam nadzieję, że
każdy z nas woli wypoczywać
na świeżym piasku, a nie na
odpadach. Po to są kosze, aby
z nich korzystać, jeżeli okazałoby się, że przepełniają się,
to śmieci w workach proszę
położyć obok pojemników. Na
pewno zostaną posprzątane.
Arkadiusz Kobyliński
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Policjanci odnaleźli fragmenty szkieletu. Rozpoznajesz tę osobę?
Policjanci z toruńskiego komisariatu próbują ustalić tożsamość osoby, której szczątki zostały odnalezione przy Szosie Bydgoskiej.
O pomoc poprosili mieszkańców miasta.
Funkcjonariusze do tej pory nie mogą ustalić, kim
była osoba, której fragmenty szkieletu odnaleziono w zeszłym roku przy ulicy Szosa Bydgoska,
naprzeciwko posesji nr 60, pomiędzy jezdnią
a Wisłą. 20 maja 2018 roku odkrył je przypadkowy przechodzień. Zwłoki były w stanie rozkładu, nie znaleziono przy nich także żadnych dokumentów, dzięki którym możliwe byłoby ustalenie
tożsamości tego człowieka.
Mimo to policjanci z toruńskiej komendy cały czas
szukają informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować zmarłego. W tym celu zwrócili się również do
antropologa. Ten na podstawie odnalezionej czaszki
odtworzył wygląd twarzy tej osoby, określił jej płeć,
wzrost oraz przybliżony wiek.
- Zmarły był mężczyzną w wieku około 50-60 lat,
REKLAMA

Biegły sporządził także szkice przedstawiające
prawdopodobny wygląd twarzy zmarłego. Jeżeli
ktoś rozpoznaje tę osobę i mógłby udzielić jakichkolwiek informacji o tożsamości mężczyzny, może
kontaktować się osobiście lub telefonicznie z Komisariatem Policji Toruń Śródmieście - tel. dyżurny
56 641 24 52 lub 112.
W poprzednich latach mieszkańcy także byli proszeni o pomoc w podobnych sprawach. Jedna dotyczyła odnalezienia w 2015 roku zwłok przy parkingu
leśnym na trasie Toruń - Unisław. Drugi tego typu
FOT. KMP W TORUNIU
przypadek miał miejsce w zeszłym roku. Funkcjomiał około 165 cm wzrostu i normalną budowę ciała. nariusze poprosili torunian o pomoc przy ustaleniu
Cechą charakterystyczną był złamany nos z garbem tożsamości mężczyzny, którego ciało odkryto przy
i przekrzywieniem w lewą stronę - podaje Wojciech ulicy Celniczej, niedaleko Cmentarza Komunalnego.
Chrostowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Toruniu.
Arkadiusz Kobyliński
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Łukasz Wiśniewski: Nie chciałbym kończyć kariery,
będąc na równi pochyłej
– Jestem świadomy tego, że w pewnym momencie powiem stop. I co będę wtedy robił? To się okaże po karierze sportowej. Na
pewno nie zginę - mówi w wywiadzie dla „Oto Toruń” koszykarz Twardych Pierników Łukasz Wiśniewski.
Oto Toruń: Niewiele grałeś
w minionym sezonie.

A jakim trenerem był Dejan
Mihevc?

Myślisz, że zostaniesz w
Twardych Piernikach?

Łukasz Wiśniewski: Niestety,
niewiele pograłem, przytrafiła
mi się kontuzja. To część sportu, z którą musimy się pogodzić, jak już się wydarzy. Nie
grałem przez cztery miesiące.
To długo. Wróciłem w takim
momencie, w którym zespół
bardzo dobrze funkcjonował.
Ja, po rehabilitacji, musiałem
cofnąć się do przygotowań,
które zwykle mają miejsce
przed sezonem. Ten czas był
więc dla mnie bardzo trudny.
Po pierwsze – kontuzja, po
drugie – trudno jest dołączyć
do silnego zespołu, który już
dobrze funkcjonuje. Musiałem
nadrobić zaległości i spróbować dorównać chłopakom
formą. Czasami wychodziło
to lepiej, czasami gorzej. Nie
grałem jednak tyle, ile bym
chciał.

To jest taki mix dwóch typów.
Czasami, gdy trener brał czas,
dostawaliśmy burę. Później,
gdy wychodziliśmy na boisko,
to zdarzało się, że nie byliśmy
pewni, co mamy robić. Nie
było to do końca ustalone.

Nie mam pojęcia. Wiem, że
pewien etap się skończył. Czy
dojdzie do dalszej współpracy? Tego muszą chcieć dwie
strony. Ja bym chciał, ale
same chęci nie wystarczą.
Sytuacja może się zmienić.

Tak, to moje wielkie marzenie.
Widzę, jak klub się rozwija
i myślę, że w końcu zdobędziemy złoty medal. Jeśli nie
w tym roku, to za rok. Plan,
który cztery lata temu został
nakreślony między prezesem,
trenerem, a mną, został zrealizowany w 200%. Tylko tego

FOT. ANDRZEJ ROMAŃSKI_POLSKI CUKIER TORUŃ

A czy wcześniej spotykałeś
się z tym we współpracy
z innymi trenerami?

Jeśli zostanę, to będę się
bardzo z tego cieszył. Mam
duży niedosyt po tym sezonie.
Chciałbym się lepiej zapreTak, spotykałem się, to nie
zentować. Te cztery miesiące,
była domena Mihevca. Doktóre mi uciekły, to był istotny
dam jeszcze, że gdy trener
Gdy trener prosi o czas,
prosi o czas, rzadko rysuje coś element. To był czas, gdy druto na co właściwie go
żyna się zgrywała, gdy zanowego. Zwykle prezentuje
wykorzystujecie?
wodnicy ćwiczyli formę, a mi
rozwiązania, które wszyscy
cały ten okres wypadł. Czas
znają, zmienia ewentualnie
Są różne szkoły brania czasu.
pokaże, co będzie dalej.
Niektórzy trenerzy wykorzystu- jakiś drobny detal np. „Ty zamiast pobiec w lewo, biegnij
ją te minuty na ochrzan. Inni
Zakładając, że zostaniesz
biorą czas po to, by wybić drugi w prawo”.
w klubie. Czy złoto jest Twozespół z uderzenia i dać motyim marzeniem?
Ty czekasz na kontrakt.
wację swoim zawodnikom.

www.ototorun.pl

Od dwóch lat, gdy myślę
o swojej karierze sportowej, to
staram się nie wybiegać dalej
niż rok naprzód. Jestem już
w takim wieku, że nierozsądnie byłoby planować swoją
karierę na kilka lat do przodu.
Myślę o najbliższym sezonie,
na tym się skupiam. A co
będzie po tym - czy będzie
zdrowie, czy będzie ochota,
by rywalizować, to się okaże.
Ważne jest dla mnie, bym
sportowo nadążał za ligą. Nie
chciałbym kończyć kariery,
będąc na równi pochyłej. Jestem świadomy tego, że
w pewnym momencie powiem stop. I co będę wtedy
robił? To się okaże po karierze sportowej. Na pewno nie
zginę.
Czy wierzysz, że po tym sezonie kibiców będzie jeszcze
więcej?

Jak myślisz, dlaczego nie
zdobyliśmy złota?
Patrząc na to wszystko na
chłodno myślę, że cały czas
trzymaliśmy się jednej taktyki
defensywnej, która w trzech
spotkaniach przyniosła nam
sukces. Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że ostatnie
spotkanie przegraliśmy obroną. Udało nam się zdobyć
sporo punktów, jednak Anwil
nawrzucał ich jeszcze więcej.
My trzymaliśmy się pewnej strategii, którą nakreślił
trener. Czy była właściwa?
Wygraliśmy trzy spotkania,
ale czwartego już nie.

A gdybyś zgarnął złoto, to
co dalej?

Mam taką nadzieję. Kibice lubią sukces. Zaraz na początku
sezonu okaże się, czy sprzedaliśmy więcej karnetów, czy
będzie zapotrzebowanie na
koszulki i gadżety klubowe,
czy ta moda z poprzedniego
sezonu przełoży się na nowy
okres. Zobaczymy też, czy frekwencja na meczach będzie
większa.
złota brak. Cel był taki, żeby
w trzecim, czwartym roku naszej współpracy zawalczyć
o jakikolwiek medal. A my
przez ten czas zdobyliśmy trzy
medale i dwa puchary! Co
więcej, zagraliśmy super eliminacje, w których otarliśmy
się o awans do Ligi Mistrzów.
Jeżeli ktoś by mi cztery lata
temu powiedział, że koszykówka zacznie konkurować
w Toruniu z żużlem, to postukałbym się w głowę. A tak się
stało.

Czy faktycznie jest tak,
że kibice Wam, zawodnikom, pomagają czy to tylko
kokieteria?
Kibice bardzo nam pomagają. Potrafią zgotować piekło
drużynie przeciwnej. Warto
kibicować. W Toruniu kibicowanie bardzo się rozwinęło.
I oby tak dalej się rozwijało.
W Champion Gym & Fitness &
SPA rozmawiał
Tomasz Kaczyński

O TYM SIĘ MÓWI
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Mariusz Kałużny – nasz człowiek od wielkich inwestycji
Wszyscy znamy Wielką Krokiew w Zakopanem, gdzie swoje sukcesy od lat odnoszą nasi skoczkowie. Nie każdy jednak wie, że za
remont obiektu przy którym od lat gromadzą się tysiące fanów, żeby dmuchać pod narty, odpowiadał nasz człowiek – Mariusz
Kałużny z Chełmży – dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, który oddał serce lokalnej społeczności.
Zanim został dyrektorem COS zasmakował różnych profesji. Był prezesem klubu Legia Chełmża, pracownikiem Urzędu Miasta i radnym gminnym – zawsze człowiekiem bardzo aktywnym
na polu trzeciego sektora. Do dziś podkreśla,
że tylko współpraca państwa z lokalnymi społecznościami przynosi wymierne efekty. Ludzie
wiedzą bowiem, czego im potrzeba, umieją się
zorganizować, a dobry gospodarz musi umieć
z tego skorzystać. Kałużny takim gospodarzem
jest w Centralnym Ośrodku Sportu. Co to za
instytucja?

Skromnie nie zauważa, że każda drużyna triumfująca w pojedynczym turnieju otrzymuje voucher na
zakup sprzętu sportowego o wartości 1000 zł,
a triumfator całego cyklu kwotę znacznie większą
i do tego wyjazd do ośrodka COS w Cetniewie.
Kałużny uważa jednak, że to normalne, że dba się
o lokalną społeczność, miejsce w którym się wyrosło, i któremu dużo się zawdzięcza.

– Dla mnie kierowanie COS jest misją. Prowadzimy
6 ośrodków, w których codziennie swoją formę wykuwają nasi wielcy sportowcy – lekkoatleci, siatkarze, wioślarze, kajakarze, zapaśnicy, skoczkowie czy
przedstawiciele innych dyscyplin. Ja jestem – tak
jak wy – fanem sportu. Wzruszam się, gdy grają Mazurka Dąbrowskiego na stadionach całego
świata, gdy słyszałem Włodzimierza Szaranowicza,
który kazał dmuchać w telewizory, żeby wygrywał
Małysz i pamiętam Marka Citkę, który strzelił gola
Anglikom na Wembley. Pamiętam doskonale sukcesy siatkarek pod wodzą Andrzeja Niemczyka. Dziś
mam okazję obserwować pracę Jacka Nawrockiego i wiem, że jedyną drogą do kolejnych sukcesów
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
jest stwarzanie naszym sportowcom świetnych
warunków do pracy. Oni mają talent i zapał, ale
W największym skrócie to instytucja podlegająca
Ministerstwu Sportu, która posiada sześć ośrodków muszą mieć też bazę na światowym poziomie. Taką
przygotowań olimpijskich. To dzięki Spale są medale, to w Cetniewie rekordowe rzuty mierzą Anicie
Włodarczyk, a na Wielkiej Krokwi w Zakopanem
zwyciężają Adam Małysz czy Kamil Stoch. Wałcz
jest drugim domem naszych wodniaków, Giżycko –
zapaśników czy ciężarowców, a w Szczyrku przed
najważniejszymi imprezami trenują nasze piękne
i zdolne siatkarki. To w COS rodzą się zwycięzcy.
Dyrektor COS nadzoruje realizację wielkich inwestycji infrastrukturalnych oraz dba o to, żeby
naszym sportowcom wyczynowym niczego nie
brakowało. Nie zapomina jednak o potrzebie
rozwoju sportu dzieci i młodzieży, a także lokalnej
społeczności.
– Jako COS zajmujemy się głównie obsługą sportu
wyczynowego. Jednak wiemy, że on zaczyna się
w sporcie powszechnym – dzieci i młodzieży. Dlatego w tym roku razem z Ministerstwem Sportu
zorganizowaliśmy w kujawsko-pomorskim cykl
turniejów piłkarskich U-12 dla dzieci. Ostateczne
rozstrzygnięcia we wrześniu, ale już teraz mogę powiedzieć, że było warto – dla uśmiechów i radości
tych młodych piłkarzy – dodaje Kałużny.

właśnie znajdują w COS – przyznaje Kałużny.
To on nadzorował modernizację Wielkiej Krokwi za
12 mln zł, a obecnie czuwa nad remontem małych
i średnich skoczni w Zakopanem, co kosztowało
będzie ponad 44 mln zł. Przez cztery lata, gdy jest
w kadrze kierowniczej COS, instytucja zrealizowała
inwestycje za ponad 100 mln zł.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

– To wyraz tego, że państwo poważnie traktuje
sport – uważa Kałużny.
W ostatnich latach COS zmodernizował także m.in.
kolejkę na Skrzyczne w Szczyrku, wybudował nową
halę sportową w Zakopanem czy boisko do siatkówki plażowej w Spale. Inwestycje cały czas idą
pełną parą.
Państwo polskie nie zapomniało jednak o inwestycjach w region kujawsko-pomorski, o które Kałużny,
jako lokalny patriota zabiega. Dzięki jego staraniom
zmodernizowana została m.in. kryta pływalnia w
Chełmży i kort tenisowy w Toruniu (za ponad 4 mln
zł). W Górsku organizowane były Pikniki Olimpijskie,
a samorządowcy już doskonale wiedzą, gdzie i jak
składać wnioski o dofinansowania, żeby rozwijana
była infrastruktura sportowa.
– Patriotyzm jest dla mnie miłością do całej ojczyzny. Ale jest na sto procent coś takiego jak lokalny
patriotyzm czy sentyment. Czuję go i wiem, że
zawsze będę pomagał tu na miejscu. Bo ja nadal
jestem tym samym gościem z ziemi toruńskiej
i chełmińskiej, gdzie mieszkam i kiedyś pracowałem.
Wiem, gdzie się wychowałem, gdzie uczyłem i co
zawdzięczam regionowi. Jeżeli chociaż jedna osoba
zwróci uwagę na moją dzisiejszą pracę i zaangażowanie i powie – o, ten gość wie, co to ciężka praca
– to będzie mi niezmiernie miło – kończy Kałużny.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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Niezapomniane wakacje znanych torunianek i torunian
Lato w pełni, więc postanowiliśmy zapytać znanych mieszkańców naszego miasta o ich niezapomniane wakacje. Które wyjazdy
najbardziej utkwiły im w pamięci? Sprawdźcie!.
FOT. NADESŁANE

Trudno wybrać wakacje, które wspominam
najlepiej – przyznaje Ilona Termińska,
prezes klubu żużlowego Get Well Toruń.
– Może najlepsze były te, kiedy jako dziecko
jeździłam do wujka na wieś i biegałam miedzy łanami zbóż, ciesząc się słońcem
i wiatrem? Pamiętam ten wspaniały zapach
wsi i ciszę przerywaną jedynie szczekaniem
psiaków.
W pamięci utkwiły mi też wakacje z rodzicami nad jeziorem pod namiotem - poranki spędzaliśmy na połowie ryb. Tata miał
profesjonalny sprzęt, dla mnie przygotował
wędkę z witki. Ale to ja łapałam więcej ryb,
bo ukleje nie były wybredne.
Dobrze pamiętam również pierwsze wakacje z przyszłym mężem nad Bałtykiem:
maślanka i drożdżówki na plaży – takiego
śniadania się nie zapomina. Później wakacje
we dwoje zamieniły się w wyjazdy we trójkę,
podczas których nasz synek spędzał mnóstwo czasu budując zamki z piasku. Kilka lat
później nasze trio zamieniło się w kwartet.
Wakacje z dwójką dzieci to wyzwanie, ale
dajemy radę – zwiedzamy, odpoczywamy,
cieszymy się chwilą. To, co zostaje w pamięci, to radość z czasu spędzonego razem.

Dla mnie niezapomnianym przeżyciem była
wycieczka na wyspę Bacardi oraz półwysep
Samana podczas naszej podróży na Dominikanę – mówi Magda Foeller, trenerka
personalna i właścicielka Magda Foeller
Studio.

Gorąco polecam podróż przez Bałkany, taką
na własną rękę – mówi Marcel Woźniak,
pisarz, autor powieści kryminalnych.
– Przejeżdżanie przez kolejne miejsca i kraje
pokazuje, jak się między sobą różnią – naturą, architekturą, pogodą. Czarnogóra to
małe Włochy. Chorwacja to kraina lasów
i wód. Na myśl przychodzi mi jednak historia
z podróży przez Serbię.
Jedną z popularniejszych sieci stacji benzynowych w tym kraju jest Kniaź Petrol.
Zatrzymaliśmy się tam podczas podróży
z Belgradu do Podgoricy. Kiedy spytałem
o espresso, mierząca prawie dwa metry wzrostu ekspedientka zaproponowała
kawę z prawdziwego ekspresu. W tym celu
zaprowadziła mnie przez zaplecze do sali
restauracyjnej pełnej kryształów. W gęstej
od papierosów – które pali się tam wszędzie
– atmosferze dostrzec można było zarysy
pochylonych nad stołami dżentelmenów,
raczących się o świcie czystą wódką. Jeden
z nich zapraszał mnie do stołu w celu zacieśnienia przyjaźni między narodami, ale
odmówiłem, tłumacząc się koniecznością
kierowania pojazdem.
Wyszedłem stamtąd inną drogą. Gdy ruszaliśmy ze stacji, nagle zatrzymałem samochód, patrząc przez szybę. Nie mogłem
pojąć, gdzie ta kryształowa sala była ukryta.
Przed nami stał niepozorny, kryty czerwoną
blachą budynek z kilkoma dystrybutorami.
Tłumaczyłem sobie tę fatamorganę zmęczeniem po pokonaniu za kółkiem kilku tysięcy kilometrów. A kniaziowie najwyraźniej mi
się przyśnili. Ot, Bałkany!

– Płynąc katamaranem, razem z mężem
obserwowaliśmy humbaki na wolności. Po
dotarciu do pięknej Samany, wsiedliśmy na
konie i jechaliśmy przez małą dżunglę, by
zobaczyć malowniczy wodospad Salto El
Limon.
Oczywiście nie odmówiłam sobie kąpieli
w jego czyściutkiej, nieskalanej jeszcze człowiekiem, choć lodowatej, wodzie, co przypłaciłam przeziębieniem. Ale było warto!
Wracałam później ponownie konno, tym
razem w schnącym bikini i gumiakach do
kolan, ku uciesze towarzyszy podróży.
Było przepięknie, prześmiesznie i bardzo
wakacyjnie.

FOT. NADESŁANE
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Toruńskie kino stanie się architektoniczną perełką za 26 mln zł
Rusza wyczekiwana modernizacja i rozbudowa toruńskiego kinoteatru Grunwald. Obiekt, który po zakończeniu inwestycji stanie
się prawdziwą architektoniczną perełką, będzie siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Wykonawca,
konsorcjum grudziądzkich firm JPD, przejął 23 czerwca plac budowy.
- To ważne przedsięwzięcie finansujemy
w ramach naszego
Regionalnego Programu Operacyjnego, w
którym, dzięki pomyślnie przeprowadzonym
negocjacjom z Komisją
Europejską, wydzielona została specjalna
pula, 25 mln € (ok. 107
mln zł), na rozwój tak
zwanych potencjałów
endogenicznych województwa. Chodzi o
te możliwości i zasoby,
m.in. kulturowe i historyczne, które – odpowiednio wykorzystane
– mogą się stać naszą

przewagą konkurencyjną i osią rozwoju.
Wskazaliśmy trzy takie
potencjały, w tym właśnie kulturę. Impresaryjny Teatr Muzyczny,
samorządowa instytucja kultury, która
wypracowała już sobie
markę, zyska obiekt
na miarę, idealny dla
kontynuowania jej artystycznych zamierzeń
– podkreśla marszałek
Piotr Całbecki.
Zbudowany
na
początku
dwudziestego
wieku gmach, przejęty
przez samorząd województwa po kilku latach

bezużytecznego niszczenia, po połączonej z solidną modernizacją rozbudowie, pomieści dużą
scenę teatru. Przyjęty
projekt architektoniczny
sprawia, że zachowany

z zapadnią, oraz ruchoma widownia, co powoli
na elastyczną aranżację
przestrzeni, stosownie
do aktualnych potrzeb.
Znajdą tu też miejsce zaplecze techniczne i administracyjne instytucji.
Częściowo
odtworzona zostanie oryginalna
przedwojenna elewacja,
ale w środku wszystko
FOT. KUJAWSKO-POMORSKIE.PL
będzie według najnowzostanie modernistyczny szych
współczesnych
charakter budowli, a na- standardów. Całość bęwet nabierze ona właści- dzie kosztowała blisko
wej dla tego stylu klasy.
26,5 mln zł.

grudziądzkich firm JPD
(Zakład Budowlany Krupiński i Clima Komfort).
Na przeprowadzenie robót ma dwa lata.

Mała scena Teatru Muzycznego
mieści
się
w Pałacu Dąmbskich,
którego gruntowny remont
konserwatorski
właśnie się kończy. Procedury odbiorowe rozpoczną się w połowie
sierpnia. Zapowiadana
na 13 września premiera
sztuki „Dymny: Siedem
bestii moich” odbędzie
Zostaną tu zamontowa- Wybranym w wyni- się już w Pałacu.
ne nowoczesne mecha- ku
przetargu
wykonizmy sceny obrotowej, nawcą jest konsorcjum
BK

Pani Aurelia skończyła 102 lata. Oto jej recepta na długie życie
Aurelia Liwińska, mieszkanka Torunia, jedna z osób uhonorowanych marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus CuiavianoPomeraniensis w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości obchodziła 24 lipca sto drugie urodziny.
Pani Aurelii najlepsze życzenia
urodzinowe w imieniu samorządu
województwa przekazał marszałek Piotr Całbecki. – Dzieciństwo
i młodość osób urodzonych w 1919
roku i wcześniej przypadły na czasy
II Rzeczypospolitej i restytucji państwa. Widzieli okropności II wojny
światowej, uczestniczyli w powojennej odbudowie, pamiętają siermiężne czasy peerelu i wiosnę Solidarności. Ich pamięć, historie ich życia
to żywe kroniki tamtych czasów.
Tym cenniejsze, że przefiltrowane
przez osobiste losy i doświadczenia
– mówi marszałek Piotr Całbecki.
Aurelia Liwińska urodziła się w 24 lipca 1917 roku w majątku Kołbanie na
Wołyniu w patriotycznej, polskiej rodzinie, jako piąte dziecko Aliny z Kurowskich i Mariana Zaleskiego herbu
„Dołęga”. Wychowała się w środowisku wielokulturowym, wielowyznaniowym. Jej ojciec został zamordowany
podczas wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 roku.

Czesława, który powrócił z niewoli
niemieckiej.
Pani Aurelia opowiada, że po śmierci matki on przyszedł i powiedział:
„Pani nie ma nikogo, ja wróciłem
z niewoli niemieckiej, może połączymy swoje losy i pójdziemy dalej?” Ślub
wzięli 26 grudnia 1945 roku i razem
przeżyli 53 lata. Prowadzili wspólnie gospodarstwo i mały hotelik.
Doczekali się czworga dzieci oraz dziesięciorga wnucząt i trzynaściorga prawnucząt. Po śmierci męża w 1998 roku
zamieszkała z córką w Toruniu.

Gdy miała dwadzieścia sześć lat,
przeżyła rzeź wołyńską w 1943 roku,
uciekając do Warszawy od bandy
banderowców i ich mordów. W stolicy mieszkała między innymi podczas
Powstania Warszawskiego. Po wojnie,
jako odszkodowanie po opuszczonym

domu otrzymała osiemnaście hektarów ziemi wraz z zabudowaniami
w podwarszawskim Iwicznie. Mieszkała tam razem z matką oraz dwójką
dzieci – synem siostry i sierotką Danusią, którą uratowała z rzezi wołyńskiej.
W tym czasie poznała swojego męża

Pani Aurelia w wieku stu dwóch lat jest
wciąż osobą niezwykle żywotną, pogodną i radosną. Uważa, że jak człowiek jest smutny, to jest nielubiany, nie
będzie miał przyjaciół. Wyznaje zasadę „Śmiej się z ludźmi, płacz w ukryciu,
bądź lekki w tańcu, ale nigdy w życiu”.
To jej jest recepta na długie życie. Jeśli
chodzi o nawyki, to naleweczki nie odmawia. Poza nalewkami lubi spacery
z kijkami.
BK
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Fiat Professional: Jakość, cena i duży wybór to nasze zalety
Coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie następujące pytania: jak wybrać odpowiednie finansowanie pojazdu dla swojej
firmy? Na jaki harmonogram spłaty rat się zdecydować? Jakiej marce zaufać? Nowy Dealer Fiata Professional – AF CARS – czyli
siostrzana spółka Auto Frelik z uwagi na potrzeby klientów poszerzył swoją działalność o zaufaną markę aut dostawczych. Z tej
okazji porozmawialiśmy z szefem działu sprzedaży Fiat Professional, Szymonem Jeżewskim.
Oto Toruń: Co jest atutem Fiat
Professional?
Szymon Jeżewski: Dla każdego
przedsiębiorcy sukces własnej firmy
jest najważniejszy. Rozwój firmy łączy
się z większą liczbą pojazdów we flocie,
co za tym idzie zwiększeniem zasięgu
działalności firmy. Fiat Professional
oferuje szeroką gamę modelową,
dostosowaną zarówno dla mniejszych
jak i większych przedsiębiorstw. Jakość,
stosowna cena i duży wybór to główne
zalety marki Fiat Professional. Dlatego
Spółka AF CARS TORUŃ, poszerzyła
swoją ofertę o gamę Fiat Professional,
głównie dlatego, aby zaspokoić potrzeby rynku.
Co odróżnia ofertę od konkurencji?
Fiat Professional na polskim rynku oferuje pięć niezawodnych modeli: Panda
VAN, Fiorino, Doblo, Talento i Ducato. Z
danych dotyczących sprzedaży

i rejestracji pojazdów na polskim rynku
wynika, iż w ostatnich 20 latach samochody Fiat Professional były wybierane
na polskim rynku najczęściej i są liderami sprzedaży.
Mamy zamiar kontynuować powyższy sukces i podkreślić, że wybór Fiata
Professional w AF CARS to tylko i wyłącznie profesjonalna decyzja ze strony
przedsiębiorców.
Kto najczęściej korzystał z oferty
Fiat Professional? Do kogo adresowane są auta?
Z salonu AF CARS wyjedzie zarówno
mały przedsiębiorca, jak i duży gracz na
rynku. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Jakie są finansowe i jakościowe
aspekty waszej oferty?
Wysoka jakość w korzystnej cenie, dodatkowo specjalne oferty finansowania
pojazdu przygotowane wraz z FCA
Bank Polska. Niekwestionowanym liderem sprzedaży jest legendarne Ducato,
słynące ze swej niezawodności oraz
wszechstronności. Podczas ostatnich
20 lat, auto było wybierane nawet do
7000 razy w jednym roku. Statystyki
mówią same za siebie, a zadowolenie
Klienta to największa nagroda dla handlowców AF CARS.

FOT. NADESŁANE

Zapraszamy serdecznie do nowego salonu AF CARS Toruń na Szosę Lubicką 141.
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Stal spod Torunia kupią na całym świecie.
Budowa nowej hali na finiszu
W Ostaszewie (gmina Łysomice) powstaje hala produkcyjno-magazynowa oraz biurowiec. Koszt przedsięwzięcia to ponad 40
milionów złotych. Koniec budowy zaplanowano na wrzesień 2019 roku.
Powstająca w Ostaszewie hala to nowy obiekt
firmy Nova Metale, zajmującej się obróbką
metali i produkcją podzespołów maszyn. Spółka
powstała w 2017 roku, a jej siedziba znajduje
się przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu. –
Jej celem jest prowadzenie działalności produkcyjnej w Ostaszewie, na terenie Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstanie nowoczesne centrum serwisowe wykonujące
komponenty ze stali nierdzewnej i aluminium dla
odbiorców z różnych gałęzi przemysłu – czytamy
o Nova Metale na stronie toruńskiej firmy Nova
Trading.

Nova Metale została utworzona przez firmę Nova
Trading, czyli największego dystrybutora komponentów ze stali nierdzewnej w naszym kraju, którego obroty w 2018 roku wyniosły ćwierć miliarda
euro. Dobrze prosperująca firma zdecydowała się
na powołanie kolejnego podmiotu, aby zwiększyć
swoją konkurencyjność na rynku i stać się bardziej
atrakcyjną dla biznesowych partnerów. W mediach
można przeczytać, że Nova Metale powstała jako
spółka–córka, czyli firma, której działalność jest
zależna od innego, dominującego przedsiębiorstwa
(w tym przypadku od Nova Trading). – Powiązania
między obiema firmami dotyczą przede wszystkim
osób, natomiast nie ma powiązania kapitałowego

- mówi Izabella Suchorzyńska z firmy Nova Trading.

Decyzje przedsiębiorców o inwestowaniu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie
są także szansą rozwoju dla gminy Łysomice. To
teren doskonale wyposażony w dostęp do wody i
niezbędne sieci: kanalizacyjną, gazową czy energetyczną. Wykonawca wchodzi zatem na działkę
w pełni wyposażoną i przygotowaną do przeprowadzenia inwestycji. Na obszarze PSSE działa
kilkanaście znanych w całej Polsce i na świecie firm.
– Oczywiście cieszy nas kolejna tak duża inwestycja
realizowana na terenie naszej gminy, staramy się,
żeby działalność u nas była jak najbardziej komfortowa – mówi wójt Piotr Kowal.

Przyjazne przedsiębiorstwom działania gminy,
to przede wszystkim bardzo atrakcyjne warunki
zwolnienia z podatku od nieruchomości. Okres,
w którym nie muszą go płacić, w zależności od
wielkości firmy i rodzaju prowadzonej działalności,
może obejmować od roku do czterech lat. – Każda
inwestycja to postęp. W tym przypadku mamy do
czynienia z bardzo dużym projektem, który oddziałuje nie tylko na rynek lokalny. Kontrahenci, którzy
współpracują z Nova Metale to firmy praktycznie
z całego świata – podkreśla Piotr Kowal.

cały czas pojawiają się nowe technologie i sposoby
produkcji. Oznacza to, że możliwość zatrudnienia
znajdą w niej młodzi ludzie, obsługujący nowoczesne maszyny i radzący sobie w aktualnie wykorzystywanych strukturach zarządzania.

Dla Łysomic jest to więc ogromna promocja oraz
szansa na dodatkowe miejsca pracy. W branży

W ramach podpisanego w październiku 2018
kontraktu realizatorem inwestycji została wybrana
firma Erbud. Koszt postawienia hali to 40,6 mln
zł netto. Budowa przestrzeni produkcyjno-magazynowej ma zostać zakończona we wrześniu tego
roku. Natomiast odbiór pomieszczeń biurowo-socjalnych planowany jest w październiku.
– Prace przebiegają zgodnie z planem. Do tej pory
nie było żadnych większych problemów, więc pierwotnie założone terminy nie powinny się zmienić –
podkreśla Izabella Suchorzyńska.

– Nowe miejsca pracy, rozwój technologiczny, partnerzy z całego świata, być może nowe inwestycje
firm, współpracujących z Nova Metale, a po kilku
latach także wpływy z podatków. To największe
plusy dla gminy – podsumowuje Piotr Kowal.
Arkadiusz Kobyliński
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Młodych ludzi nie oszukacie…
Filip Sobczak – Redaktor naczelny „Oto Toruń”
FOT. WŁASNE

Wyszli na ulicę. Do zwykłych obywateli. Żeby żyło nam
się wszystkim lepiej! Nie będą
mieć wakacji, bo się poświęcą

w imię dobra wspólnego. Kto?
Nasi bohaterowie – politycy!
Żartowałem. Ale dla niektórych
to nie jest żart, a rzeczywistość,
którą przecież tworzymy my
– dziennikarze.
Naprawdę z zainteresowaniem
śledzę tę mobilizację wśród
polityków. Opozycja wstawia
codziennie zdjęcia w mediach
społecznościowych, na których widać, jak sympatycznie
rozmawia z ludźmi. Premier
natomiast już zapowiedział, że
rząd nie wyjedzie na wakacje.
Zabawne. Pamiętacie słynny
protest w Sejmie? Podobno

wszyscy mieli spać przy ul.
Wiejskiej, a tymczasem okazało
się, że pewni męczennicy wyjechali na Maderę.
Dobrze, że każdy ma teraz
telefon i może nagrać takich
ideowców. Zresztą Petru i jego
„partyjną koleżankę” Joannę
Schmidt na pewno zauważył
jakiś młody, korzystający
z nowych technologii człowiek.
Młody człowiek, który być może
teraz z ciekawością słucha,
co mają mu do zaoferowania
politycy.
Niestety mają niewiele. Niepewna przyszłość, niskie

zarobki, śmieciowe umowy
i wynajęte mieszkania. To
problemy, na które narzekają
młodzi ludzie na spotkaniach
i domówkach. Szkoda, że politycy tego nie wiedzą. Potem
będziemy organizować debaty
i dyskutować w mediach, dlaczego młodzi nie chcą angażować się w politykę, nie chodzą
na wybory, spotkania i protesty
w obronie demokracji.
Nic dziwnego, że poszczególne
grupy społeczne chętnie idą
głosować. Wybierają swoich reprezentantów, którzy
chcą im zapewnić określone
„świadczenia”. Same frazesy

Odlot Marszałka
W ostatnich dniach opinię
publiczną zajmuje jeden temat.
Codziennie wypływają nowe
szczegóły na temat lotów, jakie
odbywał ustępujący Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński.
Wiemy że loty te odbywały
się z rodziną oraz członkami
partii rządzącej. Sam Marszałek zapewniał, że przeloty miały związek z ważnymi
sprawami wagi państwowej,
jednak mimo najszczerszych
chęci trudno za taką uznać np.
otwarcie hali do gry
w badmintona.
O skali problemu może przekonać się każdy, kto zechce

o obywatelskim obowiązku,
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego czy demokratyzacji kraju nie wystarczą, żeby
zachęcić młodzież.
Potem w dniu wyborów młodzi będą woleli iść do kina, na
mecz, na piwo czy wyjechać na
weekend w Bieszczady i spędzić
czas w sympatycznym gronie.
Bo za darmo nikt za was swojego cennego czasu nie będzie
oddawać. Zresztą to też trochę
wasza wina, bo to przecież wy
wybraliście model kapitalizmu,
który skłania do egoistycznego
hiperindywidualizmu….

Tomasz Lenz - poseł na Sejm RP
przejrzeć udostępnione
w mediach i internecie dokumenty. Zadziwiać może
narracja obozu rządzącego początkowo Kancelaria Sejmu
podawała, że to niesprawdzone pogłoski, następnie że
jakieś loty jednak się odbyły,
później wszyscy nabrali wody
w usta, po czym Prezes iście
salomonowo rozstrzygnął
– Kuchcińskiego co prawda
usunął, ale tak naprawdę to
wina Tuska i Platformy.

PiS odmieniali w mediach
przez wszystkie przypadki, nijak mają się do faktów.
Deklaracje to jedno, rzeczywistość drugie. Samo mówienie
o pokorze i skromności nic nie
daje w sytuacji, gdy samoloty
rządowe traktuje się jak podniebną taksówkę.

Nie jest prawdą, jak niektórzy
mówią, że ludzi to nie interesuje. Jest wprost przeciwnie,
wyborcy śledzą doniesienia
związane z tą sprawą i oby
przypomnieli sobie o nich 13
Po raz kolejny okazuje się, że
zapewnienia o pokorze, umia- października przy urnie. Zreszrze, skromności i nowych stan- tą, sam Marszałek Kuchciński
dardach, które przedstawiciele przyznał, że to, co robił jest

odbierane przez obywateli
negatywnie.
Marek Kuchciński ustępuje ze
stanowiska pod presją opinii publicznej, jednocześnie
próbując teraz ukierunkować
tę opinię na to, ile razy latał samolotami Donald Tusk.
Zamiast porównywać się do
Tuska, może adekwatniej byłoby to zrobić do poprzednich
Marszałków Sejmu, Bronisława
Komorowskiego, Radosława
Sikorskiego czy Grzegorza
Schetyny? Przecież w tej sprawie nie chodzi o Premiera Morawieckiego. Zresztą, o czym
tu mowa - przecież Kaczyński

FOT. NADESŁANE

rozstrzygnął, że nie było
żadnego łamania prawa.
Swoją drogą, taki to kraj, gdzie
szeregowy poseł dymisjonuje
marszałka!

Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań
Paweł Szramka – poseł na Sejm RP
FOT. NADESŁANE

Przyznaję, że gdyby ktoś
na początku kadencji
powiedział, że Kukiz’15 pójdzie
do wyborów wspólnie z PSL,
prawdopodobnie uznałbym to
za żart. Okazuje się jednak, że

www.ototorun.pl

żarty się skończyły. Ostatnie
wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że scena
polityczna w Polsce jeszcze
bardziej się spolaryzowała.
Istnieje realne zagrożenie, że
na placu gry mogą zostać dwa
ugrupowania: PiS i szeroko
rozumiany anty-PiS, jakkolwiek
byśmy tej formacji nie nazwali.
To oznaczałoby zabetonowanie
sejmu przez dwa zwalczające
się obozy oraz pogłębiające się
negatywne nastroje w Polsce.
Najciekawsze jest to, że styl
rządzenia jednych i drugich
znacząco się nie różni, ale
jednak udało im się przekonać
większość Polaków, że jedyną

alternatywą dla PO jest PiS i
na odwrót. Również najwięksi
przeciwnicy zmiany systemu
wyborczego na jednomandatowe okręgi wyborcze za
każdym razem podkreślali, że
ordynacja ta doprowadza do
systemu dwupartyjnego.

się czymś pochwalić, aby załapać się na kolejną kadencjęPotrzebujemy alternatywy!
Nie możemy dać zagonić się w
pułapkę POPiSu. Ktoś powie,
że Kukiz’15 i PSL porozumiały
się tylko po to, żeby utrzymać
się w sejmie. Przeanalizujmy to
więc i zadajmy sobie pytanie:
czy gdyby tylko o to chodziło, to
nie lepiej byłoby „przykleić się”
np. mojemu ugrupowaniu do
PiS, a PSL do PO? W naszym
przypadku fala hejtu i krytyki
byłaby podobna, może nawet
mniejsza. PiS jest na fali, ma
swoje media i pieniądze.

Serio?! A do czego prowadzi
obecny system? To pytanie
retoryczne. Już od dawna widzimy, że Polacy często głosują
przeciw komuś. Nie lubią PO,
to głosują na PiS. Znudzi im się
PiS, to zaczną znów głosować
na PO. Przez to utrzymujemy
przy władzy partie, których wizja na Polskę ogranicza się do 4 Jednak PiS nie był zainteresolat kadencji, po których trzeba
wany zmianami systemowymi,

a przecież o to właśnie nam
chodzi od samego początku.
Bardzo często teraz słyszę, że
PSL to najbardziej systemowa partia i jak to możliwe, że
mamy z nimi porozumienie.
Jednak faktem jest to, że tylko
PSL dołączył do frontu zmian
systemowych, przywracających
jakikolwiek wpływ obywateli na
władzę, obniżenie podatków,
uwolnienie polskich przedsiębiorców z kajdan biurokracji.
Może wybraliśmy trudną drogę,
ale jest to droga do takiego
modelu państwa, w którym to
obywatel jest na pierwszym
miejscu.
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Get Well Toruń już nie będzie. Zatonie na zawsze…
Połowa sezonu. Motoarena jeszcze wypełniona. Get Well oczywiście przed zakończeniem meczu przegrywa kolejny pojedynek.
Na trybunach tata siedzi z synem. Młody pyta się go: „tato, to już nie będzie żużla w Toruniu?”. Ojciec patrzy na żółto-niebieskobiały szalik, który wisi na szyi syna i po chwili zastanowienia odwraca głowę.
zajął piąte miejsce i niewiele
zrobił. Do klubu zostali ściągnięci Norbert Kościuch i Maksymilian Bogdanowicz, a do
Częstochowy odszedł Paweł
Przedpełski. Klub tłumaczył,
że tak wyglądała sytuacja na
rynku transferowym – nie bardzo było kogo ściągnąć. Co nie
zmienia faktu, że ostatecznie
Get Well przystąpił do sezonu…
osłabiony i źle poukładany.

Na początku sierpnia na
Motoarenie odbył się pogrzeb. Get Well jechał z
Betardem Wrocław. W Toruniu była nudna i deszczowa
niedziela. Na obiekt przyszli
już najwierniejsi z najwierniejszych. Trybuny były prawie puste. W dodatku mecz
odbył się z opóźnieniem, bo
miasto płakało. Płakało nad
rozlanym mlekiem.
Już kiedyś był taki mecz. Ale
w piłkę. Polska w trakcie eliminacji straciła szansę na
awans na mundial w RPA.
Grzegorz Lato zwolnił trenera Leo Beenhakkera podczas wywiadu telewizyjnego,
a miejsce Holendra zajął niekompetentny Stefan Majewski.
Na zakończenie tych eliminacji zagraliśmy u siebie ze Słowacją. W Polsce padał śnieg,
graliśmy na Stadionie Śląskim.
Kibice zbojkotowali ten mecz,
a kadra przegrała po golu
samobójczym.

naprawdę o co walczyć, to wyglądali jakby już przed meczem
złożyli broń. Get Well oczywiście to spotkanie przegrał,
a po ostatnim biegu niezwykle smutny Adam Krużyński
musiał tłumaczyć się z kolejnej porażki. Już nie miał takiej
iskry w oczach. Sam przyznał,
że to koniec i czas na przygotowania do jazdy w Nice I lidze. Było mi go – tak po ludzku
– żal. Wiedział, że musi stanąć do pomeczowej rozmowy
z dziennikarzem, ale błagalnym wzrokiem dawał znać reporterowi, żeby się zlitował.

kibic miał trochę racji – żużla
pod nazwą „Get Well Toruń”
w naszym mieście nie będzie.

Właściciel klubu Przemysław
Termiński już zapowiedział,
że nazwa zostanie zmieniona. Wróci zapewne „Apator”.
Klub ma być „toruński”, po 12
miesiącach znowu jeździć w
„elicie”, a wyniki mają przywrócić zaufanie kibiców. A tych w
Toruniu i regionie nie brakuje.
Od początku rozgrywek było Żużel to sport, który nas elekgorąco – między innymi na linii tryzuje. Jest ważny dla wielu
Kościuch-Frątczak. Ten pierw- mieszkańców i lokalnych władz.
szy nie dostawał szans, a ten
drugi stawiał na swojego ulu- Teraz trzeba wszystko poukłabieńca – Jacka Holdera. Relacje dać. Państwo Termińscy nie
były coraz gorsze, bo było coraz zrezygnują. Są silni – przede
więcej porażek. Kibice byli źli wszystkim dzięki doświadczei domagali się dymisji Frątcza- niu. Dadzą sobie drugą szanka. W końcu menadżer nie wy- sę, a my zaufajmy im. Myślę,
trzymał nerwowo i poszedł na że okres między sezonami
L4, a potem odszedł i zastąpił będzie w klubie bardzo intenFOT. WŁASNE
go Adam Krużyński… człowiek sywny i wszyscy sami będą
Sezon 2019 był tragiczny. z zarządu klubu. Ale już było za się nakręcać nieprzyjemnymi
Przegrywaliśmy mecz za me- późno. Błędy zostały popełnio- wspomnieniami z ostatnich
miesięcy.
czem. Te kolejne porażki – do ne kilka miesięcy wcześniej.
których już potem kibice przyNiemniej jednak spadek stał
wykli – stały się prawdziwą Kibice jeszcze się łudzili, w klu- się faktem. Ale spokojnie. To
katastrofą. Rozpoczęła się bie rysowali różne scenariusze, tylko sport.
ona już między sezonem 2018 ale klęska była nieunikniona.
i 2019. Get Well w zeszłym roku Ten Titanic już dawno rozbił się
Filip Sobczak
się o górę lodową. I ten młody
FOT. WŁASNE

Wydawało się, że Toruń ma
zagwarantowane
miejsce
w Ekstralidze. Przecież nigdy nie spadaliśmy. Byliśmy
wiele razy w tarapatach, ale
z nich wychodziliśmy. Przecież
w 2006 roku klub był bankrutem, a Niels Kristian Iversen
i Bjarne Pedersen nie chcieli
przyjeżdżać na mecze. Wtedy
– na starym stadionie, gdzie
przychodziło się kilka godzin
Spotkanie z Wrocławiem wy- przed meczem i „rezerwowało
glądało podobnie. Mimo że się” miejsca gazetą – się udało,
zawodnicy dostają wynagro- teraz już nie…
dzenie za każdy punkt i jest
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