
GDZIE JEST MĘŻCZYZNA
KTÓRY SKOCZYŁ Z MOSTU?

UMK INWESTUJE W SPORT
NOWE OBIEKTY JUŻ ZA ROK

„Kuchenne Rewolucje” w Toruniu
Magda Gessler to zdecydowanie najpopu-
larniejsza restauratorka w naszym kraju. 
Program, w którym jest główną gwiazdą 
– „Kuchenne Rewolucje” – to wielki hit, bi-
jący rekordy oglądalności. Okazuje się, że 
Gessler występuje w telewizji nie tylko dla 
pieniędzy. W swoim programie pomaga 
wielu restauracjom.

Niewątpliwie zgłoszenie do „Kuchennych Re-

wolucji” to prawie zawsze sytuacja czarno-

-biała. „Gesslerowa” może odmienić naszą 

firmę lub zamknąć ją na zawsze. Jednak jak 

pokazują toruńskie przykłady, warto zaryzy-

kować i zgłosić się do programu.
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Gwiazdy na Bella Skyway Festival w Toruniu

W tym roku Bella Skyway Festival będzie wyjątkowy, zyska bowiem dodatkową atrakcję w postaci sceny muzycznej na Jordankach. 
W Sali Koncertowej toruńskiego obiektu wystąpią znani polscy muzycy.

Skyway to wydarze-
nie, którego miesz-
kańcom naszego 
miasta nie trzeba 
przedstawiać. Za każ-
dym razem przyciąga 
ono zarówno tysiące 
torunian, jak i wielu 
turystów. W te nad-
zwyczajnie oświe-
tlone wieczory każdy  
z nas chętnie wychodzi  
z domu zaciekawiony, 
co tym razem przygo-
towali organizatorzy. 
O ile na dokładną roz-
piskę świetlnych in-
stalacji musimy jesz-
cze chwilę poczekać, 
to już teraz wiadomo, 
że podczas 11. Bella 
Skyway Festival w To-
runiu wystąpią Wa-
glewski Fisz Emade, 
Kamil Bednarek i ze-
spół Dżem.

Do tej pory Centrum 
Kulturalno-Kongreso-
we Jordanki zajmowało 
się jedynie wynajmem 
przestrzeni. W sierpniu 
2019 roku obiekt zain-
auguruje własną dzia-
łalność organizacyjną. 

CKK Jordanki zdecydo-
wały się zaprosić wybit-
nych polskich muzyków.

Bella Skyway Festival 
potrwa od 20 do 25 
sierpnia. Tymczasem 
pierwszy koncert w ra-
mach Sceny Muzycznej 
będzie miał miejsce w 
czwartek, 22 sierpnia. 
Do Torunia przyjedzie 
legenda polskiej muzy-
ki, Wojciech Waglewski, 
wraz z synami – rape-
rem i wokalistą, Barto-
szem „Fisz” Waglew-
skim oraz producentem 
muzycznym i instru-
mentalistą, Piotrem 

„Emade” Waglewskim. 
W 2013 roku panowie 
wydali album „Mat-
ka, Syn, Bóg” i właśnie 
utworów z tej płyty bę-
dziemy mogli posłuchać 
podczas koncertu. To 
wydawnictwo jest zbio-
rem niezwykłych historii 
opowiedzianych w cha-
rakterystyczny dla Woj-
ciecha Waglewskiego 
sposób – prosto i bez 
owijania w bawełnę.

Dwa dni później na sce-
nie CKK Jordanki poja-
wi się Kamil Bednarek 
wraz z zespołem. Warto 
zauważyć, że wokalista 

doceniany jest nie tylko 
przez polską publicz-
ność. Kamil Bednarek 
ma na swoim koncie wy-
graną w międzynaro-
dowym plebiscycie MTV 
Europe Music Awards. 
Te czasy, gdy Bedna-
rek był głównie idolem 
nastolatek, już minęły. 
Wraz z dojrzewaniem 
artysty, dorośli również 
jego wielbiciele. Pod-
czas koncertu w Toruniu 
usłyszymy największe 
przeboje Bednarka.

W dniu zakończenia 11. 
Bella Skyway Festival 
na scenie Jordanek 

wystąpi legenda pol-
skiego rocka – zespół 
Dżem, który obchodzi w 
tym roku swoje czter-
dziestolecie. Będzie to 
więc wyjątkowy, jubile-
uszowy koncert. Zespół 
tworzy muzykę, która 
nigdy się nie zestarzeje 
– nie bez powodu grupa 
nazywana jest polskimi 
Rolling Stonesami. To 
właśnie Dżem suppor-
tował AC/DC przed ich 
występem w Katowi-
cach. A już w sierpniu 
przyjedzie do Torunia.

Warto dodać, że na 
koncercie Bednarka 
oraz Dżemu dostępne 
będą miejsca stojące 
pod sceną.

Co ważne, występy od-
będą się o godz. 18:00 – 
a wszystko po to, by od 
razu po zachłyśnięciu 
się muzycznymi wraże-
niami publiczność mo-
gła pójść na Starówkę 
i podziwiać świetlne in-
stalacje oraz mappingi.

 Sara Watrak
FOT. UMT
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To koniec nieuczciwych praktyk firm lichwiarskich?

Dobiegają końca prace nad ostateczną wersją ustawy antylichwiarskiej. Czy mieszkańcy naszego 
miasta już niedługo nie będą musieli obawiać się, że zostaną oszukani przez firmę pożyczkową?

Ustawa antylichwiarska to jeden z 
priorytetów obecnych pracowników 
ministerstwa sprawiedliwości. Kaden-
cja parlamentu kończy się za kilka mie-
sięcy, więc czasu na wdrożenie osta-
tecznych zmian pozostało niewiele. 

Ministerstwo przygotowało już projekt 
nowelizacji ustawy, ale na razie budzi on 
sprzeciw. Zbigniew Ziobro i jego ekipa 
chce chronić konsumentów przed wyko-
rzystywaniem ich niewiedzy przez szem-
rane firmy. Resort wykazał między inny-
mi, że jedna z nich zażądała od kobiety 
73 tys. zł za pożyczenie zaledwie 650 zł. 
– Chcemy, aby pętla nie zaciskała się na 
szyi Polaków. Chcemy, aby tego rodzaju 

nieuczciwe praktyki zostały raz na za-
wsze ucywilizowane, dlatego proponu-
jemy rozwiązania, które sprowadzają się 
do zasady, że ma być taniej, bezpieczniej 
i uczciwej – podkreśla Zbigniew Ziobro. 
Ostateczną wersję ustawy powinniśmy 
poznać już niedługo.

Okazuje się, że na firmy pożyczkowe trzeba 
uważać także w naszym mieście. W toruń-
skim sądzie trwa sprawa jednej z nich, któ-
ra zasłynęła z brutalnych windykacji. Pro-
kuratura ustaliła, że oskarżeni nachodzili 
pożyczkobiorców w miejscu zamieszkania  
i pracy, żądając spłaty zobowiązań. Po-
nadto dzwonili, wysyłali wiadomości tek-
stowe, obklejali drzwi mieszkania oraz 

skrzynki pocztowe naklejkami firmy, w 
której pokrzywdzeni zaciągali pożyczki. 
Zdarzyło się nawet, że oskarżeni zdecy-
dowali się obrzucić drzwi pożyczkobior-
ców jajkami, choć żaden nie przyznał się 
do tego. Dręczeni klienci uważają także, że 
nękanie to tylko jeden z grzechów spółki. 
Drugim, zdaniem pożyczkobiorców, było 
naliczanie ogromnych odsetek. Wszyscy 
oskarżeni – prezes firmy oraz jego trzech 
innych pracowników – nie mają zamiaru 
rozmawiać z mediami do czasu wyjaśnie-
nia sprawy. Grozi im nawet do czterech lat  
i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. 
Do sprawy będziemy wracać.

 AM
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Magda Gessler zrewolucjonizowała Toruń!

Magda Gessler to dla wielu kulinarny autorytet. Prowadzony przez nią program „Kuchenne Rewolucje” podczas każdej emisji 
cieszy się kilkumilionową oglądalnością. 

Gwiazda stacji TVN pomo-
gła już ponad 200 restau-
racjom w całym kraju. Na 
swoim koncie ma też toruń-
skie rewolucje. Czy udane? 
Sprawdźmy...

La Nonna Siciliana

Magda Gessler z pewnością 
dumna jest z La Nonna Sici-
liana. Sytuacja w lokalu, który 
znajduje się przy ul. Łaziennej 
na toruńskiej Starówce po wi-
zycie restauratorki zmieniła 
się nie do poznania. Przyznał 
to w programie „Kuchenne 
Rewolucje. Powroty” właściciel 
pan Maciej: – Dzień po emisji 
Kuchennych Rewolucji to była 
bomba atomowa. Przez mie-
siąc musieliśmy odpuszczać 
rezerwacje, bo było ogromne 
zainteresowanie. Ludzie stale 
wchodzili i wychodzili. Magda 
Gessler pokazała nam, jak po-
winna wyglądać organizacja 
restauracji, jakie błędy po-
pełnialiśmy. I to wszystko po-
prawiliśmy, dlatego nam się 
udało.

Docenieni

Magda Gessler doceniła sta-
rania restauracji, przyzna-
jąc jej najwyższe wyróżnienie 
(trzy poziomki) w Kulinarnych 
Oscarach. To przewodnik, w 

którym restauratorka wska-
zuje świetne hotele i restau-
racje w naszym kraju. Gessler 
wybiera tylko te godne pole-
cenia i przyznaje im odznacze-
nia, którymi są poziomki. Trzy 
poziomki dostają nieliczni.

Żar Tandoori

Kuchenne Rewolucje przeszła 
też restauracja Żar Tando-
ori z kuchnią indyjską i tajską. 
Właścicielami restauracji przy 
ul. Małe Garbary są rodowici 

Nepalczycy – Inhwor i Ram. 
Przed przyjazdem Magdy 
Gessler sytuacja nie wygląda-
ła dobrze. Mieszkańcy i turyści 
nie zwracali większej uwagi 
na to miejsce. Teraz sytuacja 
jest dużo lepsza. Udało się! – 
Po udziale w programie „Ku-
chenne rewolucje” zmieniło się 
bardzo dużo, wiele rzeczy jest 
nowych. Zmianie uległ przede 
wszystkim wystrój – mówi 
Inhwor. – Wcześniej nie było 
chociażby otwartej kuchni – 
dodaje Ram. I co ważne, jest 
też więcej gości. A o to prze-
cież chodziło.

Zamkowa i Pod Arsenałem

W przeszłości „Kuchenne Re-
wolucje” nagrywane były 
m.in. w restauracji Zamkowa 
w ruinach Zamku Krzyżackie-
go, która jednak splajtowała 
jeszcze przed emisją odcinka. 
Sprawa odbiła się szerokim 
echem. Magda Gessler pomo-
gła za to restauracji Pod Arse-
nałem przy ul. Dominikańskiej.

 Tomasz Urbański
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Trwa rozbudowa centrum handlowego w Toruniu

Kolejne sklepy pojawią się przy istniejącym już Pasażu Zieleniec na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Centrum Handlowe Toruń Plaza, Atrium Coper-
nicus... To zdecydowanie najpopularniejsze 
punkty na handlowej mapie naszego miasta. 
Kolejne miejsca to Bielawy i Kometa, a także Pa-
saż Zieleniec, który już wkrótce się powiększy. 
Trwa właśnie rozbudowa centrum handlowego 
znajdującego się na Bydgoskim Przedmieściu w 
Toruniu.

Pasaż Zieleniec to, jak na razie, dzie-
więć punktów handlowo-usługowych, wśród 
nich między innymi market Piotr i Paweł,  
a także Drogeria Natura, Pepco i Cukiernia Sowa. 
Już wkrótce oferta dla klientów będzie jednak 
znacznie bogatsza. Przy Szosie Bydgoskiej poja-
wi się kolejny obiekt podzielony na pięć odrębnych 
lokali o zróżnicowanej powierzchni. Znajdą się tam 
sklepy oferujące artykuły spożywcze i przemysło-
we. Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 

2705 m2, z tego powierzchnia sprzedaży – 1998 m2. 
Dodatkowo na parkingu przed nowym sklepem po-
wstaną 62 miejsca postojowe.

Nowy budynek rośnie na niezabudowanej działce 
między Pasażem Zieleniec a stacją benzynową BP. 
Planowany termin zakończenia robót to październik 
tego roku.

Pod tym względem w ostatnim czasie prężnie rozwi-
jają się Stawki. W pobliżu Biedronki powstał Pasaż 
Łódzka 118, a także kolejny w mieście Lidl, zaś przy 
ul. Łódzkiej działa już nowy market sieci Lewiatan. 
Sporo dzieje się także na osiedlu Jar. Dużą popu-
larnością wśród okolicznych mieszkańców cieszy się 
minigaleria Polna Park. Przy ul. Watzenrodego znaj-
dziemy kilkanaście punktów handlowo-usługowych.

 Tomasz Urbański



Sushi Royal: CH Plaza parter, na przeciwko Lidla
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W Toruniu powstaje ultranowoczesny kompleks sportowy

Kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia – to bez wątpienia marzenie każdego sportowca w Toruniu. Już niedługo może się 
ono spełnić. W naszym mieście trwa drugi etap budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika coraz bar-
dziej stawia na sport. 
Efektem jest program 
„kariera dwutorowa”. 
Dzięki niemu najlep-
sza uczelnia w regionie 
zapewnia sportowcom 
warunki do kontynu-
owania i rozwijania 
kariery sportowej oraz 
kształcenia akademic-
kiego. To bez wątpie-
nia wielkie ułatwienie 
dla sportowców, ich 
kariera bowiem często 
nie pozwala na syste-
matyczną i regularną 
naukę.

UMK postanowił za-
inwestować nie tylko 
w ludzi. Już niedługo 

studenci, ale również 
wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta będą 
mogli korzystać z no-
woczesnego kompleksu 
sportowego. W Toruniu 
trwa drugi etap budo-
wy Uniwersyteckiego 
Centrum Sportowego. 
Kompleks będzie uzu-
pełnieniem istniejących 
już przy ul. Gagarina 
35 i ul. św. Józefa 17 
uniwersyteckich obiek-
tów sportowych. Uczel-
nia informuje, że w tak 
zwanej części otwartej 
zostaną wybudowane 
korty tenisowe, siłownie 
zewnętrzne, park street 
workout, plac zabaw dla 
najmłodszych, 500-me-
trowa ścieżka biegowa, 

boisko piłkarskie oraz 
wielofunkcyjne boisko 
piaskowe. — W komplek-
sie boisk piaskowych 
będą mogły być rozgry-
wane mecze plażowe 
piłki nożnej, piłki ręcznej i 
siatkówki. Obok zostaną 
zlokalizowane dwa korty 
tenisowe wzbogacone 
o ściankę treningową 

– mówi dr Ewa Wa-
lusiak-Bednarek z UMK.

Ale to nie koniec inwe-
stycji toruńskiego Uni-
wersytetu. Okazuje się, 
że w sąsiedztwie istnie-
jącej już hali UCS przy ul. 
św. Józefa zaprojekto-
wano drugą wielofunk-
cyjną halę sportową. 

– Jej powierzchnia 
będzie bliźniacza do 
hali głównej UCS, przy 
czym będzie ona dwu-
sektorowa – informuje 
dr Walusiak-Bednarek. 
Na parterze znajdzie 
się kompleks szatnio-
wy hali sportowej i bo-
isk zewnętrznych oraz 
pomieszczenia admini-
stracyjne czy sala dy-
daktyczno-konferencyj-
na. Również na parterze 
zaplanowano budowę 
laboratorium wysiłku 
fizycznego. Natomiast 
na pierwszym piętrze 
studenci będą mogli 
korzystać z centrum re-
habilitacji sportowej. 
– Obok kompleksowej 
odnowy biologicznej  

w postaci saun i miejsca 
do relaksu przewidziano 
specjalistyczne zabie-
gi krioterapii oraz bal-
neoterapii – tłumaczy 
dr Walusiak-Bednarek. 
Na pierwszym piętrze 
nowego budynku UMK 
będzie aż osiem gabine-
tów dla fizjoterapeutów 
oraz fizykoterapeutów. 
Uzupełnieniem będą 
dwie sale do rehabilita-
cji, w tym terapii master 
oraz ugul.

Kompleks Uniwersytec-
kiego Centrum Sporto-
wego w Toruniu powi-
nien zostać oddany do 
użytku pod koniec mar-
ca 2020 roku.

 Filip Sobczak

WIZUALIZACJA: UMK
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FOT. KMP W TORUNIU

Kim jest mężczyzna, który skoczył ze starego mostu  
w Toruniu?

Tajemnicza sprawa związana z mężczyzną, który na początku roku skoczył z mostu w centrum miasta do Wisły.

28 stycznia br. ok. godz. 16:30 mężczyzna sko-
czył z mostu drogowego im. J. Piłsudskiego do 
Wisły. Akcja poszukiwawcza, prowadzona  mię-
dzy innymi z udziałem straży pożarnej, nie przy-
niosła żadnych rezultatów. Desperata nie udało 
się odnaleźć.

Na portalach społecznościowych pojawiły się suge-
stie, że może to być fałszywy alarm. Tego samego 
dnia bowiem ktoś poinformował o bombie podłożo-
nej na terenie toruńskiego UMK. Saperzy nie znaleźli 
jednak żadnego materiału wybuchowego.

Scenariusz z fałszywym alarmem raczej nie wchodzi 
w grę. Według naszych informacji, policja otrzymała 
zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył do wody od 
dwóch osób. Kim jest osoba, która zdecydowała się 
na ten dramatyczny krok? Od tego momentu nikt 

nie zgłosił na policję żadnego zaginięcia. Jak wynika 
z relacji świadków, desperat to mężczyzna w śred-
nim wieku (około 40-45 lat). Miał na sobie zieloną 
lub szarą kurtkę.

W marcu toruńska policja opublikowała nagranie 
z monitoringu z wizerunkiem osoby, która prawdo-
podobnie skoczyła z mostu drogowego. - Nagranie 
zostało zarejestrowane chwilę przed zdarzeniem 
na przejściu dla pieszych przy Placu Rapackiego – 
wyjaśnia Wojciech Chrostowski, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Na nagraniu 
widać, jak mężczyzna przechodzi przez przejście dla 
pieszych od strony Starówki w kierunku ul. Chopina.

Do dziś jednak nikt nie zgłosił się w tej sprawie. Poli-
cja nadal jednak liczy na informacje z Waszej strony, 
które pomogą wyjaśnić tę sprawę. Śledztwo pro-
wadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komisaria-
tu Policji Toruń-Śródmieście przy ul. PCK 2. Numer 
telefonu (56) 641 24 52 lub 112.

 Tomasz Urbański
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Miss Oto Toruń 2019 – Oliwia Łucka

– Potrzeba trochę odwagi. Nie bójcie się spróbować swoich sił. W tym roku też miałam takie myśli, że zgłoszę się, ale i tak z tego 
nic nie będzie. A gdy wygrałam, byłam w ogromnym szoku – mówi Oliwia Łucka, Miss Oto Toruń oraz Miss Polonia Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w rozmowie z „Oto Toruń”.

Oto Toruń: Dlaczego zdecydowałaś 
się wziąć udział w konkursie Miss 
Polonia*?

Oliwia Łucka: Przygodę z modelin-
giem zaczęłam już jakiś czas temu. Trzy 
lata temu zgłosiłam się do konkursu 
Miss Polonia po raz pierwszy, dosta-
łam się wówczas do półfinału, ale nie 
udało mi się zakwalifikować do kolej-
nego etapu. W tym roku stwierdziłam, 
że muszę znów spróbować. Zgłosiłam 
się, przeszłam casting w Centrum 
Handlowym Toruń Plaza – polegał on 
na wypełnieniu ankiety i zapozowa-
niu do jednego zdjęcia. Ostatecznie 
dostałam się do finału wojewódz-
kiego, w którym brało udział trzyna-
ście dziewczyn. Przez tydzień ćwi-
czyłyśmy choreografię. Nie wszystkie 
dziewczyny miały wcześniej styczność  
z modelingiem. Podczas finału każda  
z nas musiała też powiedzieć parę słów  
o sobie. Miss Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego wybierało jury.

Kto wchodził w jego skład?

Dyrektor CH-R Toruń Plaza Tomasz 
Kakiewicz, styliska CH-R Plaza Kamila 
MIller, Miss Polonia 2017 Agata Bier-
nat, Miss Polonia 2018 Milena Sadow-
ska i przedstawicielka agencji mode-
lek. Natomiast internauci wybierali 
Miss Oto Toruń.

Masz już doświadczenie w modelin-
gu. Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pokazami mody?

W 2015 roku zgłosiłam się do konkur-
su The Look Of The Year. Organizuje 
go ta sama agencja, która odpowia-
da za konkurs Miss Polonia. Poszłam 
na casting, dostałam się do półfinału 
w Łodzi, tam wybrano ponad dziesięć 
kandydatek z całej Polski. Mnie udało 
się dotrzeć do finałowej piątki, dzię-
ki czemu agencja wysyłała mnie na 
różne castingi. Wzięłam udział m.in. w 
Fashion Week w Katowicach. W końcu 
postanowiłam spróbować swoich sił w 
wyborach miss. Bardzo miło będę to 
wspominać.

Zostałaś Miss Polonia Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Jakie 
są kolejne etapy konkursu?

W lipcu jadę na półfinał do Warszawy. 
Co ciekawe, on również odbywa się w 

formie castingu. To, że zdobyłam ty-
tuł Miss Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, nie daje mi automatycznie 
miejsca w finale. W castingu mogą 
wziąć udział zarówno dziewczyny, któ-
re brały udział w regionalnych wybo-
rach, jak i te, które nie uczestniczyły w 
tym konkursie. Jeśli uda mi się dostać 
do finału, to czeka mnie zgrupowanie z 
innymi kandydatkami.

Czy przygotowujesz się w jakiś spo-
sób do dalszych etapów?

W zasadzie to nie. Zaczęłam jedynie 
coraz bardziej ograniczać niezdrowe 
jedzenie.

Czy robisz coś specjalnego, żeby 
utrzymać linię?

Chodziłam na siłownię, ale ostatnio 
nie miałam na to czasu. Ćwiczę więc 
w domu, lubię też jeździć na rowerze 
albo na rolkach. Staram się, żeby tego 
ruchu nie brakowało.

Stresujesz się?

Dostrzegam różnicę między tym, jak 
zaczynałam – wtedy bardzo streso-
wałam się przed pokazami. Teraz jest 
to dla mnie normalne. Oczywiście od-
czuwam lekkie zdenerwowanie – nie 
można pomylić kroków układu, bo to 

popsuje całą choreografię. Więc to-
warzyszy mi stres, ale jest on bardziej 
motywujący niż paraliżujący. Wiem 
już, jak to wszystko wygląda, nie jest to 
dla mnie zupełna nowość.

Wolisz chodzić po wybiegu czy brać 
udział w sesjach zdjęciowych?

Zdecydowanie wolę wybieg. Czuję się 
na nim pewniej.

Czy od wygranej coś się zmieniło  
w Twoim życiu?

Woda sodowa raczej nie uderzyła mi 
do głowy (śmiech). Czuję się bardziej 
pewna siebie, cieszę się, że mam moż-
liwość wystąpić w półfinale Miss Polo-
nia. Ale poza tym nic się nie zmieniło.

Czym zajmujesz się na co dzień?

Studiuję ochronę środowiska na UMK 
– jestem na pierwszym roku. Ten kie-
runek był dość spontanicznym pomy-
słem, ale uczę się bardzo ciekawych 
rzeczy. Wcześniej nie miałam stycz-
ności z tak zaawansowaną chemią i 
biologią. Na roku jest zaledwie osiem 
osób, więc nie da się przed nikim ukryć 
(śmiech).

Wiążesz przyszłość z ochroną śro-
dowiska czy z modelingiem?

Na razie o tym nie myślę. Żyję z dnia 
na dzień. Studia są moją codzienno-
ścią, a modeling to dla mnie dodatko-
we zajęcie.

Czy dziewczyna, która zostaje 
wybrana miss, ma w ogóle jakieś 
kompleksy?

Nie, raczej nie mam w sobie czegoś ta-
kiego, czego nie lubię. Lubię siebie.

Co byś poradziła innym dziewczy-
nom, które chcą rozpocząć swoją 
przygodę z modelingiem?

Zanim zgłosiłam się na pierwszy ca-
sting do Look of The Year, oglądałam 
galę finałową konkursu. I pomyślałam, 
że fajnie byłoby się zgłosić. Poszłam na 
casting i gdy zobaczyłam dziewczy-
ny na scenie, stwierdziłam, że to chy-
ba nie dla mnie. Zestresowałam się. 
Stałam w tłumie i wtedy prowadzący 
zawołali mnie na scenę, krzycząc: „O, 
chyba widzimy kolejną kandydatkę”. I 
pomyślałam, że spróbuję, co mi szko-
dzi. Później bardziej się otworzyłam 
i mniej stresowałam. Potrzeba tro-
chę odwagi. Nie bójcie się spróbować 
swoich sił w modelingu. W tym roku też 
miałam takie myśli, że zgłoszę się, ale i 
tak z tego nic nie będzie. A gdy wygra-
łam, byłam w ogromnym szoku.

Jak myślisz, co trzeba mieć w sobie, 
by zostać Miss Polonia?

Też się zastanawiałam, czym kierowa-
ło się jury. Czasami dziewczyna może 
wydawać się przeciętna, ale na zdję-
ciach ma coś w sobie albo przykuwa 
uwagę, chodząc po wybiegu.

Co robisz po zajęciach?

Gdy trwa lato, jak tylko mogę, wyjeż-
dżam nad morze. Lubię też podróżo-
wać. Niedawno wróciłam ze Stanów 
Zjednoczonych, zwiedzałam m.in. Chi-
cago. W tym roku byłam też we Wło-
szech, na nartach. Połknęłam bakcyla 
i zimą bardzo lubię jeździć na nartach.

W restauracji hotelu Filmar 
rozmawiała

 Sara Watrak

* Konkurs Miss Polonia Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego został przeprowa-
dzony w Centrum Handlowo-Rozrywko-
wym Toruń PLAZA.

FOT. WŁASNE

www.ototorun.pl

8



9str.OTO STARÓWKA

FOT. UMT

Toruń świętuje. Przed nami dni pełne atrakcji!

Koncerty, rodzinny piknik, Noc Kupały, odsłonięcie Katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd i wiele 
więcej! Tradycyjnie w czerwcu zapraszamy na obchody Święta Miasta.

W dniach 14-23 czerwca na Rynku 
Nowomiejskim trwa Jarmark Kata-
rzyński, a na nim m.in. możliwość zaku-
pu rękodzieła i wyrobów regionalnych, 
degustacje, strefa zabaw dla dzieci  
i pokazy starodawnych rzemiosł.

W piątek 21 czerwca już po raz trzeci 
w Toruniu będziemy świadka-
mi pokazów najlepszych lino-
skoczków świata – Speedline 
Cup Toruń. Widowisko odbę-
dzie się na linach rozciągnię-
tych pomiędzy Dworem Artusa 
a Muzeum Okręgowym, kilka-
naście metrów ponad głowami 
zgromadzonej publiczności, do 
granej na żywo muzyki.

Piątek 21 czerwca będzie to 
również Święto Muzyki. Jak za-
wsze toruńscy muzycy zagrają 
w różnych miejscach Starówki  
i nie tylko, aby jak najwięcej za-
kątków rozbrzmiewało muzyką  
i śpiewem. W piątkowe Święto Muzyki 
wpisze się VI Międzynarodowy Festi-
wal Piosenki „Na językach”. Prezentacje 
konkursowe odbędą się w sobotę 22 
czerwca w MDK, a koncert laureatów 
w niedzielę 23 czerwca również w MDK.

W sobotę 22 czerwca na boisku Przy 
Skarpie 2A będzie rozgrywany Mię-
dzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców w kategorii junior młod-
szy o Puchar Prezydenta Miasta To-
runia. Tego dnia na scenie plenero-
wej na Rynku Staromiejskim wystąpi 

krakowski zespół Dziewczęta, a potem 
odbywać się będą uroczystości zwią-
zane z odsłonięciem Katarzynek  
w Piernikowej Alei Gwiazd. Uroczystość 
uświetni koncert zespołu Big Band pod 
dyrekcją Igora Nowickiego, a po wy-
stępie zostaną odsłonięte Katarzynki.  
W tym roku do grona zasłużonych toru-

nian dołączy Jakub Gierszał – wybitny 
aktor młodego pokolenia. Katarzynka 
powędruje też do wszystkich żużlow-
ców reprezentujących miasto Toruń. 
Na koniec koncert „Back to Aretha”  
z przebojami Arethy Franklin w wyko-
naniu Anny Grzelak z zespołem.   

Niedziela 23 czerwca na scenie na 
Rynku Staromiejskim upłynie pod zna-
kiem wydarzeń dla najmłodszych. Za-
planowano o godz. 12:00 spektakl te-
atralny dla całych rodzin wystawiony 
przez Teatr Pomarańczowy Cylinder, 

który został już doceniany przez młod-
szą toruńską publiczność. Po spektaklu 
do zabawy z muzyką i kolorami zapro-
si Toruńska Orkiestra Symfoniczna, 
grając koncert pt. „Zagrajmy w kolo-
ry”.  Również w niedzielę, tym razem 
na Błoniach Nadwiślańskich będziemy 
świętować noc świętojańską. Będzie 

piknik rodzinny, planowana jest  
promocja wystawców z regio-
nu, toruńskich restauratorów  
i ginących zawodów. Potem od-
będą się Regaty Ósemek Wio-
ślarskich o Puchar Prezydenta 
Miasta, a następnie rozpocz-
nie się widowisko „Noc Kupały”  
z udziałem chóru Astrolabium 
i T.ETNO.

W poniedziałek 24 czerwca 
na Rynku Staromiejskim za-
gra Nocna Zmiana Bluesa,  
a później w katedrze św. Ja-
nów zostanie odprawiona 

uroczysta Msza św. w intencji 
mieszkańców miasta.

We wtorek 25 czerwca w Dworze Artu-
sa ostatni akcent tegorocznego świę-
towania - rozdanie Nagród Prezyden-
ta Torunia. Co roku Miasto nagradza 
osoby zasłużone w różnych kategoriach 
działalności publicznej, a także te, któ-
re zasługują na nagrody za całokształt 
swojej aktywności.

 MW

Serce miasta świętuje. 
Bezpiecznie.
Koncerty, pikniki, tłumy turystów na sta-
romiejskich ulicach i w lokalach. Tak wy-
gląda nie tylko czerwiec, ale praktycznie 
cały sezon od kwietnia do października 
na toruńskiej starówce.  
Z jednej strony powód do dumy i radości 
płynącej z beztroskiej zabawy, z drugiej 
zaś trzeba zadbać o to, aby było bez-
piecznie. Bo jak mówią: ktoś nie śpi, żeby 
spać mógł ktoś. 

Od jesieni 2017 roku wspólnie z przed-
siębiorcami, w szczególności właści-
cielami klubów nocnych, realizujemy 
porozumienie o współpracy pomiędzy 
klubami, policją i miastem. I choć nie 
widać tego gołym okiem, bo nie paradu-
jemy gromadnie po ulicach i klubach, to 
wyciągamy wnioski z tego, co mówią do 
nas właściciele klubów i komunikujemy 
się regularnie. 

W czerwcu odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie bezpieczeństwa, które – 
wciąż wierzę, choć może zabrzmi to jak 
banał – przyczynia się do budowania 
zaufania pomiędzy samorządem  
a sektorem prywatnym. Bo tak napraw-
dę o zaufanie i wzajemną wymianę in-
formacji tu chodzi. Dla mnie ważne jest, 
że znamy się już nie tylko z widzenia. 

Tylko tyle i aż tyle. 

Aleksandra Iżycka 
Dyrektor Biura 
Toruńskiego Centrum Miasta

GŁOS STARÓWKI

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Twoja przyszłość w branży informatycznej!
Tegoroczni absolwenci 
gimnazjów i szkół pod-
stawowych powinni szu-
kać dla siebie zawodów  
z branż, które w przyszłości 
będą odporne na reduk-
cję zatrudnienia. Jednym  
z nich jest technik infor-
matyk. Według serwisu 
Money US News inżynie-
ria komputerowa to bran-
ża przyszłości.
Przyszłych techników infor-
matyków kształci Toruńskie 
Technikum Informatyczne 
przy Szosie Chełmińskiej 
70. Na korzyść szkoły prze-
mawia, że jako technikum 
gwarantuje zdobycie zawo-
du, nie zamykając drogi dal-
szego kształcenia na stu-
diach. Rozporządzenie MEN  

w sprawie ogólnych celów  
i zadań kształcenia w za-
wodach szkolnictwa bran-
żowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa bran-
żowego stwarza również 

możliwość, po uzyskaniu 
dyplomu technika informa-
tyka, błyskawicznego zdo-
bycia innego zawodu - tech-
nika programisty. Toruńskie 
Technikum Informatyczne 

chce umożliwić to swoim 
pełnoletnim uczniom już  
w trakcie cyklu kształcenia, 
organizując dla nich kwa-
lifikacyjny kurs zawodowy  
w systemie zaocznym. 
Usługi z zakresu nowych 
technologii informatycz-
nych to realna przyszłość 
rynku pracy. Specjalistów 
w tym sektorze ciągle bra-
kuje. Uczniowie rozpoczy-
nający naukę od września 
2019 roku opuszczą szkołę 
z dodatkowym certyfikatem 
przydatnych kompetencji 
rynkowych – uprawnienia-
mi energetycznymi do 1 kV 
w zakresie eksploatacji czy 
RED HAT z zakresu admi-
nistracji usługami siecio-
wymi i bezpieczeństwem 

- mówi dyrektor Aleksandra 
Tuchorska.

Na terenie szkoły działa 
Akademia Cisco, świad-
cząca usługi edukacyjne  
w oparciu o autoryzowane 
standardy Cisco Systems. 
Uczniowie mają możliwość 
bezpłatnego uzyskania cer-
tyfikatów Cisco Networking 
Academy w trakcie nauki. 
Ponadto każdy uczeń otrzy-
muje bezpłatny dostęp do 

aktualnego oprogramo-
wania Microsoft w ramach 
projektu DreamSpark.  
W całej szkole można korzy-
stać z szybkiego WiFi. 

Wszystkich absolwentów 
gimnazjów i szkół podsta-
wowych zainteresowanych 
nauką w Toruńskim Tech-
nikum Informatycznym za-
praszamy na stronę www.
tti.ced.edu.pl oraz do oso-
bistej wizyty w placów-
ce (szkoła nie uczestniczy  
w naborze elektronicznym). 
Drzwi otwarte są w godzi-
nach pracy sekretariatu 
od poniedziałku do piąt-
ku od 8.00 do 17.00 oraz  
w soboty od 8.00 do 13.00. 
Zapraszamy!

ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56 659 66 86
www.tti.ced.edu.pl
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Pupile znanych torunian

Nie od dziś wiadomo, że opieka nad zwierzętami poprawia samopoczucie i pozytywnie wpływa na nasze zdrowie – zarówno 
fizyczne, jak i psychiczne. Poprosiliśmy więc znanych torunian, by opowiedzieli nam o swoich mniej lub bardziej puszystych 
pupilach. 

Marszałek Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego, Piotr 
Całbecki, przyznaje, że w jego 
domu od zawsze mieszkały zwie-
rzęta. Ma psy, ale nam zdecydo-
wał się opowiedzieć nieco więcej 
o… pszczołach. 

– Posiadanie własnych uli długo 
było moim marzeniem, które w 
końcu udało się zrealizować – 
mówi Piotr Całbecki. – Hodowla 
pszczół sprawia mi dużo radości, 
mam ule w przydomowym ogro-
dzie. Dbam o to, by pszczoły mo-
gły tworzyć miód. Latem zajmuję 
się ocienianiem uli, z kolei zimą 
muszę zadbać o ich ocieplenie i 
dokarmianie pszczół. Pracy przy 
ulach jest sporo, trzeba spraw-
dzać stan i siłę roju, ponieważ 
pszczoły, jak każde żywe stwo-
rzenie, również chorują. Niekiedy 
zostaję ukąszony, ale zajmowanie 
się pszczołami to moja wielka 
pasja.

O swoim pupilach opowiedzia-
ła nam też Justyna Bieluch z 
toruńskiego klubu „Od Nowa”. 
– Blisko rok temu w moim ży-
ciu pojawiły się dwie cudowne 
suczki rasy samoyed, starsza, 
Bella, oraz nieco młodsza, Freya 
– mówi Justyna Bieluch. - Zdecy-
dowaliśmy się z narzeczonym na 
tę rasę ze względu na jej wyjąt-
kowy charakter. Są to niezwykle 
przyjacielskie i towarzyskie psy, 
ale jednocześnie odznaczają się 
dużą niezależnością i tempe-
ramentem. Te białe i puchate 
niedźwiadki określane są często 
mianem uśmiechniętych psów z 
powodu ich charakterystycznych, 
lekko podniesionych kącików 
warg. Nasze pieski mają niespo-
żyte pokłady energii, uwielbiają 
zabawę, długie spacery po lesie 
i... przekopywanie ogródka. Każdy 
kolejny dzień z nimi to prawdziwa 
przygoda, więc nie sposób się z 
nimi nudzić.

Na przygarnięcie psa zdecydo-
wała się także Monika Gotli-
bowska, toruńska przedsię-
biorczyni i Skarbniczka partii 
Wiosna. 

– W październiku minie dziewięć 
lat, odkąd jest z nami Summer. To 
pies rasy coton de tulear, wywo-
dzącej się z Madagaskaru. Jego 
włosy przypominają w dotyku 
kłaczek bawełny, stąd nazwa. Psy 
rasy coton de tulear są bardzo 
przyjazne i radosne. Mimo że Su-
mmer ma już prawie dziewięć lat, 
cały czas zachowuje się jak skory 
do zabawy szczeniak. Poza tym 
uwielbia ogród, nie można go 
zamknąć w domu na zbyt długo – 
przyznaje członkini Wiosny. 

Kafka Jaworska, dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Tofifest, opowia-
da – Od roku mamy kota, który 
wabi się… Kot. Mieszka z tatą 
na wsi i stał się najważniejszym 
członkiem rodziny – mówi Kaf-
ka Jaworska. – Wzięliśmy go ze 
schroniska, gdy był malutkim, 
przerażonym kociakiem, a dziś 
jest straszliwym łobuzem i wę-
drowcem, najbardziej pogodnym 
kotem, jakiego znam. A miałam 
już niejednego, jestem absolutną 
kociarą. Kot lubi wspinać się po 
drzewach, a jedną z jego ulubio-
nych pozycji jest stanie na tylnych 
łapkach w pionie niczym surykat-
ka, co powoduje u nas za każdym 
razem wybuchy śmiechu. Poza 
tym Kot buszuje w krzakach i bie-
ga po wsi z innymi zwierzętami, 
które, jako jego najbliżsi koledzy, 
również zaczęły nas odwiedzać. 
Śmiejemy się, że nasz dom stał 
się dzięki kotkowi stołówką dla 
innych zwierzaków.

FOT. NADESŁANE

FOT. NADESŁANE FOT. NADESŁANE
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W Toruniu pojawi się Młyn Kultury za ponad 20 mln zł

Rozpoczęła się gruntowna przebudowa niezagospodarowanej dotąd części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby 
marszałkowskich instytucji kultury. W bezpośrednim sąsiedztwie Młyna Wiedzy powstaną przestrzenie mieszczące między 
innymi mediatekę Książnicy Kopernikańskiej, salę wystawową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz salę prób  
i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (WOAK).

Młyn Kultury zajmie sześć 
kondygnacji, a kubatura 
obiektu wyniesie po przebu-
dowie ponad 18 tys. m3.

Opracowany przez pracownię 
Home of Houses projekt archi-
tektoniczny – z dużym udzia-
łem przeszkleń i efektowną 
zewnętrzną konstrukcją sta-
lową oraz ceglaną elewacją 
– prezentuje się nowocześnie, 
nawiązując jednocześnie do 
tradycji tego miejsca i archi-
tektonicznego sąsiedztwa.

Parter będzie strefą ogólnodo-
stępną – wypełnią ją: kawiar-
nia, przestrzeń wystawienni-
cza i szatnia. Pierwsze piętro 

zaplanowano 
jako króle-
stwo galerii, 
z miejscem 
na warszta-
ty plastyczne 
dla najmłod-
szych i salą 
wystawową. 
Drugie i trze-
cie piętro zaj-
mie Książnica, 
która umie-
ści tu swoją 
m e d i a t e k ę  
i przenie-
sie filię z ul. Kościuszki – w tej 
części Młyna przewidziano 
m. in. salę zbiorów i czytelnię, 

odpowiednio zaaranżowaną i 
przyjazną kolorystycznie strefę 
malucha, strefy gier i komiksów 

oraz salę 
wykładową. 
Ostatnie trzy 
piętra zajmie 
WOAK, któ-
ry urządzi tu 
swoją główną 
siedzibę z salą 
t e a t r a l n o -
-koncertową, 
salami prób i 
miejscem na 
funkcjonalne 
biura.

Całość bę-
dzie kosztować 21,5 mln zł. 
Część tej kwoty pokryją środki 
unijne (wsparcie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko wynosi blisko  
15 mln zł), resztę budżet wo-
jewództwa. Roboty budowla-
ne rozpoczęły się na początku 
czerwca i mają potrwać rok.  
W ramach przedsięwzięcia 
przewiduje się głęboką prze-
budowę i rozbudowę obiektu, 
w tym częściową rozbiórkę, 
która pozwoli na odbudowanie 
budynku na obecnej płycie fun-
damentowej. Prace rozbiórko-
we są konieczne gdyż eksper-
tyza budowlana wykazała, że  
„w obecnym stanie konstrukcja 
budynku nie spełnia wymagań 
ochrony przeciwpożarowej”.

 BK

WOJEWÓDZTWO

REKLAMA

FOT. KUJAWSKO-POMORSKIE.PL



OKOLICE TORUNIA

www.ototorun.pl

12 str.

Marek Nicewicz: Oszczędzamy, usprawniamy i poszukujemy

– Każdego dnia odkrywamy, ile jest potrzeb, ile spraw do załatwienia i naprawienia, a to wszystko niestety kosztuje. Będę 
jednak zdeterminowany i uparty, licząc na zrozumienie ze strony mieszkańców, że nie zawsze i od ręki można wszystko załatwić, 
uregulować – mówi w wywiadzie z „Oto Toruń” wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz.

Oto Toruń: Jak wygląda ak-
tualna sytuacja finansowa 
gminy Lubicz?

Marek Nicewicz: Kiedy pół 
roku temu obejmowałem 
funkcję wójta gminy Lubicz, 
w gminnym budżecie była 
ponad 40 milionowa dziura, 
a rozpoczynający się 2019 
rok został zaplanowany przez 
poprzedników z kolejnym po-
nad 2 mln deficytem. Pierw-
sza była chęć zniwelowania 
tegorocznego deficytu, ile 
tylko się da. Udało się. Zrobi-
liśmy to wspólnie z radnymi 
nowej kadencji. Zmniejszyli-
śmy deficyt o połowę, dlatego 
rok zakończymy z dziurą na 
poziomie 41 mln zł. Co dalej z 
dziurawym portfelem, kiedy 

oczekiwania mieszkańców 
gminy są ogromne? Oszczę-
dzamy, usprawniamy i poszu-
kujemy. Zaczęliśmy wykorzy-
stywać wszystkie dostępne 
mechanizmy finansowe znane 
w świecie biznesu - planu-
jemy skrupulatnie wydatki, 
przechowujemy pieniądze 
z sensem, konsolidujemy 
nasze gminne kredyty, dzię-
ki czemu zaoszczędzimy ok. 
1 mln zł w ciągu 3 najbliższych 
lat. Zrezygnowaliśmy z nie-
opłacalnego leasingowania 
gminnego samochodu, na 
każde z zadań poszukujemy 
środków zewnętrznych, łączy-
my siły z innymi. Dzięki akcji 
informacyjnej, która pobudzi-
ła patriotyzm lokalny, tego-
roczne wpływy z podatków 

od mieszkańców gminy będą 
większe niż można się było 
spodziewać. Ale każdego dnia 
odkrywamy ile jest potrzeb, 
ile spraw do załatwienia i 
naprawienia, a to wszystko 
niestety kosztuje. Będę jednak 
zdeterminowany i uparty, li-
cząc na zrozumienie ze strony 
mieszkańców, że nie zawsze 
i od ręki można wszystko 
załatwić, uregulować. Zapew-
niam jednak, że tematy te nie 
zostaną zapomniane.

A co z tematem lubickich 
młynów? Podobno gmina 
jest zainteresowana kup-
nem tych obiektów?

Kilka tygodni temu jedna z 
gazet pokusiła się o publikację 
sugerującą, że mając ponad 

40 mln zadłużenia, bezmyśl-
nie zabieramy się za kupno 
lubickich młynów. Prawda 
jest taka, że monumentalne 
obiekty lubickich młynów oraz 
atrakcyjny nadrzeczny teren 
w ich sąsiedztwie były w prze-
szłości centrum życia spo-
łecznego, towarzyskiego oraz 
gospodarczego Lubicza. Ma-
rzy nam się, aby przywrócić to 
miejsce mieszkańcom, zysku-
jąc przy tym reprezentacyjne, 
ale i przyjazne miejsce rów-
nież dla osób spoza naszego 
terenu. Szanse na rozwój i 
promocję, zmianę wizerunku 
i przywrócenie tego miejsca 
do życia, jakie daje taka wizja, 
są duże. Dostrzegli to również 
radni, dając swoją uchwałą 
przyzwolenie dla mnie na roz-
poczęcie analiz, rozmów i kal-
kulacji pomysłu. Teraz zaczyna 
się długi proces sondowania. 
Na koniec dowiemy się, czy 
pomysł odzyskania młynów 
ma w ogóle sens, ile może 
kosztować, na jakie dofinan-
sowanie można liczyć i czy są 
szanse na realizację tego pro-
jektu? Jak pokazuje przykład 
grudziądzkich młynów, warto 
nie oglądać się za siebie, tylko 
mieć wizję i ją realizować.

Pozostając przy tematach 
związanych z wodą, jeszcze 
w tym roku w Krobi zostanie 
wybudowana kanalizacja.

Wszelkie próby wyłonienia 
wykonawcy na dokończenie 
kanalizowania aglomeracji 
lubickiej - Krobi, Lubicza Gór-
nego i Dolnego - nie wyszły 
moim poprzednikom, a było 
ich aż sześć. Wystarczyło 
przyjrzeć się problemowi i 
otworzyć głowę na nowe roz-
wiązania. Przez podzielenie 
zadania na etapy roczne, wy-
łoniono oferentów chętnych 
do budowania i do tego za 
kwoty pozwalające na roz-
szerzenie zakresu prac. Trwa 
więc kanalizowanie Krobi oraz 
niektórych rejonów Lubi-
cza Górnego, a w kolejnych 
latach inwestycja wkroczy do 

Lubicza Dolnego. Przygoto-
wano również najprostszą z 
możliwych procedurę przyłą-
czania się do sieci kanaliza-
cyjnej. Już teraz mieszkańcy 
mogą zabierać się za przy-
łączenie swoich domów do 
kanalizacji.

Zbliżają się wakacje. Już za 
tydzień – 29 czerwca - zo-
stanie otwarte “kąpielisko” 
nad jeziorem w Józefowie.

A podobno kąpielisko nad je-
ziorem Józefowo było niepo-
trzebne i niemożliwe. Chociaż 
setki mieszkańców gminy i 
okolic pojawia się na dzikiej 
plaży w sołectwie Młyniec 
Drugi, to ucywilizowanie tego 
miejsca nie leżało w intere-
sie dotychczasowych władz 
gminy. Jak obiecywałem w 
kampanii wyborczej - tak 
zrobiłem. Podczas tegorocz-
nych wakacji będzie można 
wykąpać się w Józefowie pod 
okiem ratownika, opalać się 
w cywilizowanych warunkach, 
zaparkować samochód, coś 
zjeść i wypić na miejscu, a 
nawet wypożyczyć kajak czy 
rower wodny. Jeżeli wszystko 
dobrze pójdzie, plaża nie zo-
stanie zdewastowana, znisz-
czona, a mieszkańcy będą 
dbać o porządek, to w przy-
szłym roku planujemy rozwój 
tego miejsca.

Ale nie tylko „kąpieliskiem” 
gmina będzie chciała przy-
ciągnąć w najbliższych 
miesiącach…

Oczywiście! Pozdrawiam 
wszystkich mieszkańców 
gminy Lubicz i przy okazji 
zapraszam na nasze tereny 
sąsiadów z Torunia. Jest tu 
gdzie pospacerować, po-
jeździć rowerem, popływać 
kajakiem, a historia czai się na 
każdym kroku. Gmina Lubicz 
to idealne miejsce na spędze-
nie wolnego dnia.

 Rozmawiał Filip Sobczak

FOT. NADESŁANE
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Dokąd w letnie weekendy? Rowerem za miasto!

Starostwo Powiatowe w Toruniu od lat promuje jazdę na rowerze jako zdrowy i ekologiczny środek transportu. Powstające wokół 
Torunia trasy pozwalają dojechać tym środkiem transportu w najciekawsze zakątki powiatu. Prezentujemy Państwu kilka miejsc, 
które warto odwiedzić i poznać w czasie nadchodzących wakacji.

Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach

Obecnie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika to największy ośrodek astrono-
mii obserwacyjnej w Polsce. Znajduje się we wsi 
Piwnice, położonej 13 km od Torunia. Powstało w 
1948 roku, a od 1994 roku w Obserwatorium działa 
największy w Europie Środkowej radioteleskop RT 
4. Antena, której pierwotne lustro ma średnicę 32 
metrów, jest dla polskich astronomów wyjątko-
wym narzędziem badań, gdyż teleskop jest częścią 
europejskiej i ogólnoświatowej sieci VLBI. Zajmuje 
się ona m.in. badaniem kosmosu przy wykorzy-
staniu fal radiowych. Spojrzeć w gwiazdy, zbadać 
wszechświat i poznać tajniki pracy astronoma 

można zwiedzając 
Centrum Astrono-
mii UMK. Wycieczki 
odbywają się w 
zorganizowanych 
grupach po wcze-
śniejszym kontak-
cie z koordynato-
rem i zawsze  
z przewodnikiem.

Pałac w Wybczu

Dziś w pałacu w 
Wybczu mieści się 
Szkoła Podstawo-
wa. Posiadłość w 
swoich dobrach w 
1854 r. wybudował 
Julius Friedrich 
von Parpart wg. 
projektu architekta 
Martiny z Torunia. 
Po wojnie dosto-
sowano budynek 
do celów oświa-
towych – przebudowano i usunięto część zdobień. 
Pałac, zbudowany na planie przypominającym 
przechyloną literę H z prostokątną wieżą, otoczony 
jest 4 ha parkiem ze stawem i okazami 300-let-
nich, pomnikowych drzew. Na jego terenie znajdują 
się relikty cmentarza rodowego Parpartów. Od 
kilku lat lokalne władze starają się przywrócić urok 
dawnego dworku – budując ławki i ścieżki w parku. 
W ostatnim czasie podjęto się także stworzenia 
tablic informacyjnych prezentujących historię tego 
miejsca. 

Pałac Romantyczny w Turznie 

To z kolei miejsce, które tętni życiem. Odbywają się 
imprezy rodzinne i lokalne wydarzenia otwarte, 
więc pewnie każdy czytelnik słyszał o podtoruńskim 
Turznie. Ta popularność nie może jednak zaskaki-
wać. Aktualni właściciele nabyli zaniedbany pałac 
w 2007 roku i w 5 lat zmienili go w przepiękny 
hotel, działający od 14 lutego 2012 roku. Okala go 
park o powierzchni 16 ha, a tuż za bramą wejścio-
wą rozciąga się aleja wyjątkowych, starych drzew 
prowadzących pod same mury pałacu. Odwie-
dzali go w przeszłości znakomici goście: Fryderyk 

Chopin czy gen. 
Józef Haller. 19 
marca 2018 roku 
Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, jako 
Gość honorowy 
Pałacu dokonał 
wpisu do Księgi 
Pamiątkowej. 

Ruiny zamku krzyżackiego w Złotorii

Zbudowano go z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. 
Burzliwe dzieje terenów ówczesnego pogranicza 
sprawiły, że budowla raz po raz przechodziła z 
rąk polski w krzyżackie i z powrotem. Wreszcie, po 
II pokoju toruńskim, granica z Zakonem została 
przesunięta na północ, a zamek stracił na znacze-
niu i został opuszczony oraz częściowo rozebrany. 
Jego dawną świetność i znaczenie oddali w swoich 
działach wybitni polscy pisarze. Henryk Sienkiewicz 
uczynił go miejscem śmierci matki Danusi Juran-
dówny z „Krzyżaków”, a J. I. Kraszewski zamieścił 
w powieści „Biały Książę” literacki opis oblężenia. 
Spośród legend dotyczących tego miejsca najbar-
dziej zachęcająca do jego odwiedzenia wydaje się 
ta mówiąca, że pod ruinami kryją się olbrzymie 

skarby – ponoć kiedyś w Drwęcy wypłukiwa-
no złoto i sprze-
dawano władcy 
zamku. Poszu-
kiwaczy miały 
jednak odstraszać 
krwiożercze psy. 
Dostęp do ruin jest 
wolny. Ścieżka do 
nich prowadząca 
znajduje się tuż 
za mostem przez 
Drwęcę.

Jezioro Kamionkowskie

Ulubione miejsce letnich wypadów torunian. Plaża 
w Kamionkach Małych co roku zapełnia się spra-
gnionymi wodnych i słonecznych kąpieli. Dotrzeć 
można na nią oczywiście pociągiem lub specjal-
nym sezonowym autobusem MZK, ale od kilku lat 
także bezpiecznie dojechać bezpieczną ścieżką 
rowerową. Wejście na plaże jest płatne. Jednak za 
bramkami czeka masa atrakcji. Czysta plaża, duże 
jezioro, pomost, mała gastronomia i wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Dodatkowo kąpielisko jest strze-
żone przez ratowników WOPR. Nową, oryginalną 
atrakcją turystyczną jest także oddana do użytku  
w 2019 roku, niemal dwukilometrowa ścieżka edu-
kacyjna, biegnąca 
wzdłuż brzegu. 
Dzięki niej odpo-
czywający nad 
jeziorem zyskali 
kolejne miejsce do 
relaksu i rekreacji. 

Plaża nad Jeziorem Chełmżyńskim w Zalesiu

Ośrodek rekreacyj-
no-wypoczynkowy 
położony jest nad 
jeziorem Chełm-
żyńskim, 20 km od 
Torunia. To świetne 
miejsce aktyw-
nego spędzenia 
czasu, ponieważ 
wokół jeziora 
można znaleźć 
kilka ciekawych 
szlaków turystycz-

nych – zarówno pieszych, jak i rowerowych. 
Do tego miejsca przyciąga także bogata oferta 
dla turystów: fantazyjny pomost na jeziorze, plac 
zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe i gim-
nastyczne, boiska do siatkówki plażowej. W sezonie 
plaża jest strzeżona, z możliwością skorzystania ze 
sprzętu wodnego i małej gastronomii. Ciekawym 
rozwiązaniem dla wypoczywających nad jeziorem 
w Zalesiu jest też pole namiotowe wyposażone w 
grill, altany z ławkami czy prysznice. Ponadto znaj-
dują się tam również przytulne domki letniskowe, 
które gwarantują komfortowy pobyt. Właścicielem 
ośrodka jest gmina Chełmża, a administrowany 
jest przez prywatnych dzierżawców. Stąd już blisko 
do malowniczo położonej nad brzegiem jeziora 
Chełmży, którą także warto zobaczyć.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

www.ototorun.pl



OTO FELIETONY

Kilka słów o wychowaniu
 Dorota Wójtowicz-Zając z Fundacji „Ważna Edukacja”

Na spotkaniach, w któ-
rych biorą udział rodzice 
słucham, na jakich ludzi chcą 
wychować swoje dzieci: odpo-
wiedzialnych, pewnych siebie, 

samodzielnych. A przychodzą 
na te spotkania, aby dowie-
dzieć się, jak to zrobić. Wycho-
wanie to trudny okres. Szcze-
gólnie teraz, gdy nie działa już 
model rodziny oparty na po-
słuszeństwie. Czas, w którym 
rodzice wydają rozkazy  
i mówią dzieciom, co mają 
robić, bezpowrotnie minął. 
Obecnie młodzi rodzice stoją 
przed dużym wyzwaniem. 
Sami wychowani w rodzinach 
o modelu hierarchicznym  
w identyczny sposób podcho-
dzą do wychowania własnych 
dzieci. I szybko zdają sobie 
sprawę, że to nie działa.

Specjaliści od wychowania 
proponują, aby w życiu rodzin-
nym wzmocnić dialog oparty 
na wzajemnym szacunku 
rodziców i dzieci. Gdy póź-
nym wieczorem dziecko chce 
oglądać telewizję, najszybciej 
będzie zgasić telewizor i bez 
dyskusji odesłać je do łóżka. 
Tymczasem jest inne rozwią-
zanie - posłuchać, dlaczego 
mimo późnej pory dziecko nie 
chce iść spać. Nie chodzi o to, 
żeby wzajemnie przekonywać 
się, kto ma rację. Taka rozmo-
wa najczęściej przekształca 
się w walkę, w której jedna 
osoba wygrywa. Wyzwaniem 

dla rodzica jest wysłuchać 
i z empatią odnieść się do 
uzasadnienia dziecka, a potem 
przedstawić swoje stanowi-
sko. Dorosły może pozostać 
przy swojej decyzji, ale jest 
pewny, że wcześniej dostrzegł 
i uwzględnił potrzeby dziecka. 
Chodzi o taki dialog, w którym 
obie strony wygrywają. Czymś 
cennym dla dziecka jest 
wymiana myśli i emocji oraz 
poczucie, że zostało przez ro-
dzica potraktowane poważnie.

Kluczem do dobrego wycho-
wania nie jest ani nadmier-
na kontrola, ani przesadna 

swoboda. W pierwszym 
przypadku dzieci czują, że 
są ograniczane. W drugim, 
czują się samotne. Jednakże 
najbardziej dzieci potrzebują 
zainteresowania rodziców. 
Każdej rodzinie potrzebne są 
bliskie relacje, oparte na dialo-
gu. Dom, w którym dziecko 
może podejmować decyzje, 
wyrażać swoje zdanie, po-
pełniać błędy i przy wsparciu 
rodziców wyciągać wnioski to 
fundament, aby w przyszłości 
stać się samodzielnym, odpo-
wiedzialnym i pewnym siebie 
człowiekiem.

FOT. NADESŁANE

Niedługo w miasteczkach zobaczą lekarza tylko w TVP
Mamy w Polsce zdecydowanie 
za mało lekarzy. Żeby dojść 
do średniej unijnej, musiałoby 
ich być o 70% więcej. Z braku 
lekarzy zamykane są kolej-
ne oddziały. Lekarze pracują 
na kilka etatów, biorą wiele 
dyżurów, wszystko po to, żeby 
pacjenci nie zostali bez opieki. 
Lekarze pracują w stresie, są 
przemęczeni, zarabiają znacz-
nie mniej niż ich koledzy za 
Odrą. W takiej sytuacji myśli  
o emigracji są zupełnie natu-
ralne i wielu lekarzy wyjeżdża. 
Co w tej sytuacji robi nasz 
rząd?

Zapowiada utrudnienie 

samozatrudnienia, z którego 
korzystają lekarze, by mieć 
stały ZUS i podatek liniowy, 
likwiduje tzw. 30 krotność 
średniego wynagrodzenia, 
zmuszając do płacenia skła-
dek ZUS od całości wynagro-
dzenia z umowy o pracę oraz 
wprowadza drastyczne kary 
za błędy lekarskie.

Jakiś czas temu Sejm przy-
jął ustawę, na mocy której 
nieumyślne spowodowanie 
śmierci ma grozić karą do 10 
lat więzienia, a w przypadku 
śmierci dwóch osób (np. przy 
porodzie) kara może wy-
nieść aż 15 lat. Jak słusznie 

zauważył autor „Dogmatów 
Karnisty”, gdyby kierowca wje-
chał na przejście dla pieszych 
i zabił 3 osoby, maksymalna 
kara to tylko 8 lat. Oczywiście 
błędy lekarskie się zdarzają. 
Oczywiście powinno się uła-
twić otrzymywanie odszkodo-
wań przez pacjentów, powin-
no walczyć się z wzajemnym 
kryciem się przez lekarzy, ale 
czy faktycznie trzeba było aż 
trzykrotnie zaostrzać karę za 
błędy medyczne? Czy pro-
blemem jest rzeczywiście 
niedbalstwo lekarzy, a nie ich 
przemęczenie? Czy nie dopro-
wadzono do sytuacji, w której 

lekarz będzie wolał pozwolić 
pacjentowi umrzeć zgodnie  
z procedurami zamiast zary-
zykować i dać mu szansę na 
przeżycie? Czy ktokolwiek kon-
sultował te kary z lekarzami? 
Czy ta zmiana zwiększy, czy 
zmniejszy wyjazdy lekarzy za 
granicę? Odpowiedzi wydają 
się oczywiste.

Z każdym rokiem będzie coraz 
gorzej, a działania rządu tylko 
pogarszają sytuację. Niedłu-
go mieszkańcy małych mia-
steczek lekarza będą mogli 
zobaczyć tylko w TVP. I odpo-
wiadać za to będą politycy,  
a nie lekarze. 

 Sławomir Mentzen - były kandydat na prezydenta Tounia

Ale polityków nikt do wię-
zienia za umierających  
w kolejkach zamykać nie 
będzie. Może w tym tkwi 
problem?

FOT. NADESŁANE

Znam dobrego kandydata na prezesa Get Well Toruń
 Filip Sobczk - Redaktor naczelny „Oto Toruń”

W Toruniu mamy poważny 
problem - najważniejszy klub 
sportowy w naszym mieście 
spisuje się od kilku sezonów 

poniżej oczekiwań kibiców. 
Ostatni spory sukces to rok 
2016. Wtedy to właśnie Get 
Well Toruń, bo o nim mowa, 
zdobył srebrny medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski. 
Od tego momentu toruńscy 
kibice szukają swojego zespo-
łu w dolnych rejonach tabeli. 
Przez te lata wielu eksper-
tów wskazywało palcem na 
winowajców słabych wyników. 
Najpierw odpowiedzialni za 
nie byli zawodnicy, a potem 
największe gromy spadały na 
Jacka Frątczaka (panie Jacku, 
podziwiam! I tak długo pan 
to wszystko znosił). Jednak 

większości z nich w klubie już 
nie ma, dlatego trzeba pomy-
śleć o przyszłości, a ta nieko-
niecznie rysuje się w pozytyw-
nych barwach. 

Na razie zarządzanie przez 
kryzys wygląda całkiem nieźle. 
Klub obdarował Frątczaka 
prezentami i go pożegnał. W 
dodatku zespół przejęło trio 
- Karol Ząbik, Mark Lemon 
oraz Adam Krużyński. Efekty? 
Pierwsze wycięstwo, a nawet 
punkt bonusowy na trudnym 
terenie w Gorzowie Wielkopol-
skim. Aczkolwiek na razie nie 
można otwierać szampana, 

bo może to tylko „efekt świeżej 
miotły”. Niemniej jednak sukces 
przyszedł, a to na pewno 
zasługa przede wszystkim 
Adama Krużyńskiego.

To człowiek, który po raz ko-
lejny potwierdził, że powinien 
zarządzać toruńskim klubem. 
Żeby było jasne – nie mam 
nic do aktualnej pani prezes. 
Proszę mi wymienić jakieś 
poważne błędy, które popełni-
ła przez kilka lat zarządzania? 
Jednakże Adam Krużyński to 
specjalista, który jest nie-
zwykle ceniony przez kibiców, 
zawodników i środowisko 

żużlowe, ma zdolność do ana-
litycznego myślenia, posiada 
wielką kulturę osobistą, do-
świadczenie na stanowiskach 
menadżerskich i – co chyba 
najważniejsze – zaufanie pań-
stwa Termińskich.

Na razie Krużyński musi się 
jeszcze pobrudzić w parkingu, 
bo ma bardzo ważne zadanie 
do wykonania – utrzymać Get 
Well w lidze, ale w przyszłym 
sezonie powinien już założyć 
garnitur i z większym spoko-
jem oglądać mecze na try-
bunie VIP, po całym tygodniu 
dobrego zarządzania klubem.

FOT. WŁASNE
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Mariusz Kałużny: Chcę, aby  
w moim regionie żyło się lepiej 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Mariusz Kałużny 
opowiada o swoich sportowych idolach z młodości, wyjaśnia własne 
przywiązanie do małej ojczyzny, a także mówi o tym, czym jest dla 
niego misja kierowania COS. 

Oto Toruń: Czym jest dla 
Pana lokalny patriotyzm?

To jest motor mojego działa-
nia. Patriotyzm odnoszę do 
całego kraju. Zostałem wy-
chowany w duchu miłości do 
Ojczyzny. Natomiast jest też 
coś takiego jak lokalny patrio-
tyzm czy sentyment. Wówczas 
mamy na myśli konkretne 
miejsce, dane miasto, w któ-
rym przyszło nam żyć. Moja 
mała ojczyzna zawsze była 
dla mnie ważna i chcę, aby 
ludziom w moim regionie żyło 
się lepiej.

Czego nauczyło Pana bycie 
prezesem klubu piłkarskiego 
– Legii Chełmża – w małym 
mieście?

Bycie prezesem klubu piłkar-
skiego jest dość specyficzne. 
W zasadzie - to nie ma pie-
niędzy nawet na podstawowe 
działanie. Trzeba działać na 
wielu płaszczyznach. Klub 
musi zostać dobrze poukła-
dany organizacyjnie, finan-
sowo i sportowo. Ważne jest, 
aby mieć dobry zespół do 

działania. No i wsparcie mia-
sta, w którym się działa.

Gdzie są największe pokłady 
rozwoju sportu w mniejszych 
ośrodkach? Czy powinno je 
wspomagać państwo czy 
bardziej należy liczyć na 
inicjatywy oddolne?

To jest bardzo dobre pyta-
nie. Analizuję to od ok. 10 lat. 
Dawniej było tak, że sport 
lokalny był finansowany przez 
samorząd. Czasem inwesto-
wały w niego lokalne firmy. 
Później nastąpił okres pew-
nego kryzysu i wiele przed-
siębiorstw lokalnych wycofało 
się ze sportu. Natomiast to, 
co teraz nowego obserwuję, 
to dużo większe zaintereso-
wanie lokalnej społeczności i 
państwa. Ludzie sami zaczęli 
organizować zawody i turnie-
je. Samorządy nie nadążają z 
finansowaniem tych wszyst-
kich inicjatyw, bo po prostu nie 
ma środków. Stąd programy 
Ministerstwa Sportu takie 
jak program KLUB czy SKS. 
Znam klub, który otrzymuje 
od miasta dotację 5 tys. zł na 

rok, a z ministerstwa 
w ramach programu 
KLUB 10 tys. zł. Do 
tego dochodzi aktyw-
ność spółek Skarbu 
Państwa, które bar-
dzo mocno finansują 
sport. 

Jak Pan postrzega swoją 
misję jako dyrektora COS?

Bardzo dobrze ujął to Pan w 
pytaniu. To jest misja. Prowa-
dzę 6 ośrodków, w których tre-
nują najwybitniejsi sportowcy. 
Zatrudniam prawie 700 osób. 
Prowadzę inwestycje za wiele 
milionów, jak chociażby mo-
dernizację Wielkiej Krokwi czy 
małych i średnich skoczni (in-
westycja za 44 mln zł). Staram 
się, aby nasi wybitni sportow-
cy mieli jak najlepsze warunki 
do życia i trenowania w COS. 
Przez ostatnie 4 lata COS 
zrealizował inwestycje za pra-
wie 100 mln zł. To doskonale 
pokazuje, jak poważnie polskie 
państwo traktuje sport.

Czy są w tę misję wpisa-
ne takie turnieje jak ten 

piłkarski U-12 w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim?

Jako COS zajmujemy się 
głównie obsługą sportu wy-
czynowego. Jednak wiemy, że 
ten sport wyczynowy zaczyna 
się w sporcie powszechnym 
dzieci i młodzieży od najmłod-
szych lat. Poza tym ja bardzo 
kocham piłkę nożną. Stąd po-
mysł na turniej. Chcę zarażać 
dzieci i młodzież sportem, bo 
z jego uprawiania widzę wiele 
korzyści w rozwoju człowieka. 

I na koniec osobiście. Jakie 
są Pana ulubione sporty 
i dlaczego?  Którzy spor-
towcy byli pana idolami w 
młodości?

Numerem jeden zawsze 
będzie dla mnie piłka nożna. 

Lubię też skoki narciarskie, 
boks czy lekkoatletykę. Wy-
chowałem się oczywiście na 
Ronaldo – tym prawdziwym, 
z Brazylii - i Marku Citko, który 
dziś jest moim bliskim przyja-
cielem. W boksie byli to oczy-
wiście Andrzej Gołota i Tomasz 
Adamek

Wierzy Pan w sport czysty, 
uczciwy – bez dopingu? Taki, 
jak u dzieciaków?

Hmmm… Na pewno wierzę 
w to, że sport powinien taki 
być. Zawsze znajdą się jacyś 
oszuści, którzy chcą łatwiejszą 
drogą zdobyć medal. Naszym 
zadaniem jest promować 
sport czysty i zachęcać do 
aktywnego spędzania czasu.

 Rozmawiał Filip Sobczak

OTO SPORT

FOT. WŁASNE

Twarde Pierniki i słodki smak porażki 

Koszykarze Polskiego Cukru Toruń zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski. Jaki to był sezon w wykonaniu Twardych Pierników?

Tradycyjnie już przed rozpoczęciem sezonu 
zmieniono rozgrywającego. Za kreowanie akcji 
ekipy z Torunia miał odpowiadać Robert Lowe-
ry. 32-letni Amerykanin był już Mistrzem Łotwy 
i Kazachstanu. Liczono, że na tron doprowadzi 
również Twarde Pierniki.

Superpuchar Polski to pierwsze trofeum zdobyte w 
tym sezonie. Podopieczni Dejana Mihevca pokonali 
Anwil Włocławek 72:68. 

Po kilku kolejkach rywalizacji ligowej drużynę do-
tknęła plaga kontuzji. Brak Łukasz Wiśniewskiego, 
Przemysława Karnowskiego i Aleksa Perki spo-
wodował, że działacze zatrudnili Michaela Umeha 

oraz byłego reprezentanta Polski, niegdyś gwiazdę 
całych rozgrywek – Damiana Kuliga. 

Dzięki tym transferom Polski Cukier wzmocnił swoją 
pozycję wśród faworytów do wygrania ligi. W se-
zonie zasadniczym drużyna zajęła drugie miejsce. 
Przez dwie pierwsze rundy Play-Off przeszła, nie 
przegrywając ani jednego meczu. W finale jednak 
4-3 w serii wygrał Anwil Włocławek. Torunianie się-
gnęli po 3. medal z rzędu. To pokazuje, że Twarde 
Pierniki należą do ligowej czołówki. Zatem kolejne 
sukcesy powinny wkrótce nadejść.

 Arkadiusz KobylińskiFOT. SŁAWOMIR KOWALSKI: UMT
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piątek, 21 CZerwCa 
15:00 - 22:00 Święto Muzyki » Zespół staroMiejski 
W programie m.in. Hejnał Miasta torunia z Wieży ratuszowej, 
występy kapeli Non Grata, Mavre Veda, stara szkoła, Long Lonely 
Winter, smugy, Wielcy kompozytorzy, Chór anigma, n obrotów & 
agregandado, Faux pas, retro Music Band, Cave Collective, Lutnia i 
wiele innych.
18:00 iii toruń speedline Cup » ryNek staroMiejski 
W programie wyścigi najszybszych linoskoczków na świecie!
19:00 „przeboje Moniuszki” koncert - finał projektu „Dni Mo-
niuszkowskie” » Ckk jorDaNki Ⓑ

SoBota, 22 CZerwCa - niedZiela, 23 CZerwCa 
22 CZerwCa, 09:00-16:00 Międzynarodowy turniej piłki 
Nożnej chłopców w kategorii junior młodszy z udziałem miast 
zaprzyjaźnionych o puchar prezydenta Miasta torunia  
» Boisko piłkarskie, uL. prZy skarpie 2a

23 CZerwCa, 08:00-14:00 Międzynarodowy turniej piłki 
Nożnej chłopców w kategorii junior młodszy z udziałem miast 
zaprzyjaźnionych o puchar prezydenta Miasta  
torunia » Boisko piłkarskie, uL. prZy skarpie 2a

SoBota, 22 CZerwCa 
13.00 Zespół Dziewczęta - koncert  
» sCeNa Na ryNku staroMiejskiM
15:00-18:00 Festyn rodzinny „Zamkowy Festyn integracyjny”  
» ruiNy ZaMku krZyżaCkieGo

18:00-00:00 ii toruńska Noc Muzealna » MuZeuM okręGoWe

19:00-00:00 Noc gier planszowych  
» książNiCa koperNikańska, uL. słoWaCkieGo 8

niedZiela, 23 CZerwCa 
12.00 spektakl teatru pomarańczowy Cylinder » sCeNa Na ryNku 
staroMiejskiM
12.00 Brzydkie kaczątko - spektakl familijny » teatr Baj poMorski Ⓑ

13:30-15:00 koncert dla dzieci „Zagrajmy w kolory” 
» sCeNa Na ryNku staroMiejskiM
15:00-18:00 Zamkowy Festyn integracyjny  
» ruiNy ZaMku krZyżaCkieGo

16.00 przemarsz - parada Bractw » pLaC ŚW. katarZyNy - start

16:30 uroczystości Zjazdowe na rynku staromiejskim,  
intronizacja króla kurkowego » ryNek staroMiejski

18:00 saxmania 2019 – koncert » DWór artusa Ⓑ

poniedZiałek, 24 CZerwCa 
17.00 koncert - Nocna Zmiana Bluesa » ryNek staroMiejski
18.00 Msza święta w intencji miasta » kateDra ŚŚ. jaNóW

wtorek, 25 CZerwCa 
18:00 Nagrody prezydenta Miasta torunia » DWór artusa Ⓦ

SoBota 22 CZerwCa, g. 19:00 
piernikowa aleja gwiaZd 
» SCena na rynku StaromiejSkim
19:00-20:00 piernikowa aleja Gwiazd - koncert zespołu Big 
Band pod dyrekcją igora Nowickiego 
20:00 piernikowa aleja Gwiazd - uroczystość odsłonięcia 
katarzynek: jakub Gierszał i toruńskie „anioły”  
21:00 Festiwal pod Gwiazdami: Back to aretha Franklin  
– koncert

niedZiela, 23 CZerwCa, g.11:00 - 22:30 
noC kupały - piknik rodZinny 
» Błonia nadwiślańSkie
W programie m.in.:  
16:30 przegląd kapel ludowych
19:00 regaty ósemek wioślarskich o puchar prezydenta Miasta 
torunia w ramach Święta Miasta
21:00 Widowisko „Noc kupały” (w tym koncert Chóru astrolabium, 
Chóru kameralnego uaM i t.etNo kwartet) zakończone puszczaniem 
wianków 

21 CZerwCa
święto muZyki

22 CZerwCa
FeStiwal pod gwiaZdami:  
BaCk to aretha Franklin  

– konCert

p r e Z y d e n t  m i a S t a  t o r u n i a  m i C h a ł  Z a l e S k i  Z a p r a S Z a  n a :

22 CZerwCa
piernikowa aleja gwiaZd:  
toruńSCy żużlowCy

22 CZerwCa
piernikowa aleja gwiaZd:  
jakuB gierSZał
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23 CZerwCa
noC kupały – widowiSko 
oraZ piknik rodZinny  
na BłoniaCh

wStęp wolny, Z  wyjątkiem wydarZeń oZnaCZonyCh Ⓑ  – wStęp Biletowany oraZ Ⓦ – wStęp Za okaZaniem BeZpłatnej wejśCiówki
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