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Wyrok dla taksówkarza!

FOT. PIOTR LAMPKOWSKI

Mariusz G, taksówkarz, który śmiertelnie potrącił dwie osoby na Szosie Lubickiej został
prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Tą sprawą żył cały Toruń.
Mariusz G., doświadczony taksówkarz z Torunia
potrącił dwie osoby na
przejściu dla pieszych na
Szosie Lubickiej. Para
wracała właśnie z sylwestrowej zabawy…
O wypadku mówiło się nie
tylko w Toruniu, ale w całej
Polsce. Kilkanaście godzin
po tym zdarzeniu w sieci
REKLAMA

zostało udostępnione wideo
z miejskiego monitoringu.
Na filmie było widać
drastyczne sceny - pędząca
z
ogromną
prędkością
taksówka uderza w dwóch
przechodniów, którzy giną
na miejscu. Wideo zostało
szybko usunięte, ale jego
kopie wciąż krążą po internecie. Półtora roku później
Mariusz G., sprawca wypadku został prawomocnie
skazany. Sąd Okręgowy
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NOWE PODPROWADZAJĄCE
GET WELL TORUŃ

w Toruniu podwyższył karę
dla taksówkarza i zdecydował, że Mariusz G. pójdzie
do więzienia aż na cztery
lata.
Ponadto
mężczyzna
dostał 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat
przeczytacie na stronie 4.
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Co dalej z Elaną?
zuje rozgrywki. Tego na pewno
nie będzie. Ale prowadzimy cały
czas rozmowy ze sponsorami,
aczkolwiek wiadomo, że zawsze
byłoby łatwiej o sponsorów, gdy
grasz w I lidze. Nie ukrywam,
że na to liczyliśmy, ale tak nie jest
i trzeba dostosować się do aktualnie panujących warunków.

Stopka redakcyjna

Ile stracimy przez to, że nie
awansowaliśmy?

ototorun.pl

Z moich mocno wstępnych
obliczeń wynika, że umyka nam
około milion złotych, ponieważ na
pewno nie będą nas wspierały
podmioty centralne, o których
już wspominałem. Ale nie zapominajmy, że rosną koszty.
Michał Zaleski (po prawej) oraz Jarosław Więckowski (po lewej) podczas jednego ze spotkań Elany Toruń.
Mielibyśmy lepiej opłacanych
zawodników i płacilibyśmy więElana Toruń już dawno nie szej klasy rozgrywkowej.
Tak, piłkarze mają trochę cej za organizację imprez.
była tak blisko I ligi piłki nożnej. Okazało się, że o awan- Pewnie wielu zawodników odpoczynku - dostaną trzy
sie decydował ostatni mecz myślało, że teraz będzie tygodnie wolnego, ale dział Brak awansu powstrzyma
sezonu. Niestety nasi piłka- grać w I lidze, dlatego może administracyjny klubu musi budowę nowego stadionu?
rze nie udźwignęli ogromnej teraz będą oglądać się za tak naprawdę już teraz
przygotowywać się do no- Nie wiem, to nie do mnie pytaodpowiedzialności i prze- innym klubem?
wego sezonu, bo nowe roz- nie. Ja nie buduję stadionu, ale
grali z Olimpią Elbląg 1:2. Co
dalej z Elaną? O najbliższej Może tak być. Część zawod- grywki rozpoczynamy w lipcu. myślę, że awans na pewno by
pomógł.
przyszłości zespołu rozma- ników cały czas ma ważne
wiamy z Jarosławem Więckowskim, prezesem toruńskiego klubu piłkarskiego.
Oto Toruń: Dlaczego ostatecznie nie udało się awansować? Czego zabrakło?
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FOT. WOJTEK SZABELSKI UMT

Jarosław Więckowski:
Trochę
szczęścia,
trochę
spokoju, trochę umiejętności.
Tak naprawdę wszystkiego
po trochu. W ostatnim meczu
przy wyniku 1:1 wiedzieliśmy,
że ten wynik nic nam nie daje,
więc otworzyliśmy się i zaczęliśmy zdecydowane ataki.
Niestety to się zemściło.
Poszła
kontra,
rywale
strzelili gola i wygrali 2:1.
Czego ostatecznie zabrakło?
Zabrakło tylko jednej bramki...

Wydawca:

Prezes Jarosław Więckowski (pierwszy z lewej).

umowy z Elaną, ale niektórym kończą się kontrakty
i będą mogli odejść z klubu.
Na razie musimy ochłonąć,
Jaki macie teraz plan? a potem zacząć rozmawiać
o przyszłości. Zobaczymy,
Musimy poukładać nasze jakie będą rezultaty tych
sprawy kadrowe. Niestety cały spotkań.
czas jesteśmy w drugiej lidze
i w przyszłym sezonie będzie- Nie ma wiele czasu do rozmy walczyć o awans do wyż- poczęcia nowego sezonu…

Pewnie liczyliście, że awansujecie do I ligi, pozyskacie
nowych sponsorów i sytuacja finansowa klubu będzie
zdecydowanie lepsza. Macie
plan B?

Pan
sem

będzie dalej prezew nowym
sezonie?

Na to pytanie także niestety nie
mogę odpowiedzieć. O tym decydują właściciele naszego klubu, jednak na razie nie dostaję
takich sygnałów, ale…

Anna Kapusta
Paweł Skraba
e-mail:
reklama@ototorun.pl
Druk :
Polska Press Sp. z o.o.
Drukarnia
w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
Dystrybucja:
DMI Media

Wiadomo, że w I lidze mielibyśmy finansowanie od podmio- A co z trenerem Górakiem?
tów centralnych - sponsora
ligi oraz telewizji, która poka- Myślę, że za szybko, żeby podejmować takie decyzje.
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Ponad 45 mln zł na internacjonalizację regionalnych firm

FOT. NADESŁANE

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pod nazwą „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa
kujawsko-pomorskiego”, dzięki któremu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
mogą otrzymać nawet 200 tysięcy euro dofinansowania na rozwój swojej działalności poza granicami kraju.

– Fundusz Eksportowy ma
na celu pobudzenie aktywności firm z naszego regionu na nowych rynkach
zagranicznych.
Oferujemy kompleksowe wsparcie
przedsiębiorstwom w rozwoju działalności eksportowej, zarówno na rynku Unii
Europejskiej, jak i poza jej
granicami – mówi Michał
Korolko, prezes Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Projekt składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich adresowana jest tylko do startujących eksporterów. Firmy
kwalifikujące się do tej kategorii i wykazujące potencjał
eksportowy mogą otrzymać

wesprzeć firmy oferujące
produkty lub usługi, które
z powodzeniem będą konkurować na rynkach zagranicznych – tłumaczy Michał
Korolko.

nictwo w targach poza granicami kraju w charakterze
zwiedzających oraz usługi
doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.

Aktualnie trwa III runda
naboru, która zakończy
się 9 czerwca. Kwota środków przeznaczonych na to
zadanie wynosi 984 tys.
złotych.
W ramach drugiej części projektu mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa
z województwa kujawsko-pomorskiego, niezależnie
od wartości przychodów
osiąganych na zagranicznych rynkach mogą ubiegać
się o granty, na które przeznaczono łącznie prawie
45 milionów złotych. Każda
z firm może w ten sposób
zdobyć nawet 200 tys. euro
na uczestnictwo w targach,
spotkaniach i wystawach,
a także doradztwo w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
- Firmy, posiadające strategię internacjonalizacji będą
miały możliwość uzyskania
dofinansowania na udział
w targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi
doradcze związane z tymi
targami – podkreśla Michał Korolko.

– Produkt musi posiadać
konkretne przewagi konkurencyjne, które pozwolą zaistnieć na nowym rynku zagranicznym. Atrybutem tym
może być np. niska cena lub
uznana marka. Przewaga
konkurencyjna produktu ma
przełożenie na pozycję rynkową firmy. Przedsiębiorca,
który chce osiągnąć sukces
na nowym rynku, musi się
czymś wyróżniać od konkurencji, np. systemem obsługi, terminowością lub
jakością oferty – wyjaśnia
Michał Korolko.

24 600 zł na opracowanie
strategii internacjonalizacji.
Opracuje ją PwC Advisory
sp. z o.o. sp.k. przy ścisłej
współpracy z konkretnym
przedsiębiorstwem. Strategia powinna odpowiadać
profilowi i rodzajowi działalności podmiotów gospodarczych. Przede wszystkim
określa ona warunki ekspansji na nowe rynki i ryzy- Zaplanowano ściśle określone zadania, na które
ko z tym związane.
mogą zostać przeznaczone
– To konkretny model po- środki pozyskane w ramach
stępowania, który pozwoli grantu. Obejmują one taosiągnąć pożądany cel przy kie obszary działalności firwykorzystaniu minimalnych my jak: udział w krajowych
środków. Celem strategii i zagranicznych międzyinternacjonalizacji jest wej- narodowych targach i wyście na wybrane rynki za- stawach oraz organizację
graniczne. Zależy nam, aby wizyt studyjnych, uczest-

Doradztwo obejmuje projektowanie kampanii marketingowych czy reklamowych,
wsparcie prawne podczas
negocjacji i podpisywania
kontraktów, przygotowanie
produktów i opakowań do
eksportu przez odpowiednie wzornictwo i nadanie
im wymaganych certyfikatów, norm technicznych,
a także dostosowanie jakości
oraz
zapewnienie
zgodności z panującymi w
danym kraju standardami.
Poziomy dofinansowania i
kwoty na granty, w ramach
pomocy publicznej, są uzależnione od wielkości firmy
i przychodów z eksportu.
Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na
III kwartał 2019 r.
– Fundusz Eksportowy jest
odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców z naszego regionu. W perspektywie finansowej na lata

2014 - 2020 Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa
jest to pierwszy projekt,
w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać
kompleksowe wsparcie na
umiędzynarodowienie swojej działalności. Najnowsze
badania potwierdzają, że
aktywność małych i średnich firm na rynkach zagranicznych jest znacznie
niższa niż dużych przedsiębiorstw. W przypadku mikrofirm większość koncentruje się wyłącznie na rynku
krajowym, jedynie 3% eksportuje swoje wyroby. Trochę lepiej wygląda sytuacja
w małych i średnich przedsiębiorstwach – średnio
40% z nich to eksporterzy –
podkreśla prezes TARR.
Ponad 45 milionów przeznaczonych dla firm planujących zwiększenie zakresu swojej działalności
o nowe rynki zagraniczne
pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Więcej informacji związanych z możliwościami
uzyskania dofinansowania oraz dane kontaktowe
można znaleźć na stronie
www.tarr.org.pl.

Arkadiusz Kobyliński /
artykuł sponsorowany
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Taksówkarz idzie do więzienia za śmiertelne potrącenie na
Szosie Lubickiej
W Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł prawomocny wyrok dla Mariusza G., taksówkarza z Torunia.
Mężczyzna spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym na Szosie Lubickiej.
- Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co zrobiłem - mówi zrozpaczony Mariusz G.
Do
tego
tragicznego
zdarzenia doszło 1 stycznia
2018 roku po godz. 4:00.
Według
ustaleń
policji
i prokuratury, to właśnie
52-letni Mariusz G. potrącił
na Szosie Lubickiej (skrzyżowanie z ul. Jamontta)
dwie osoby - 67-letniego
mężczyznę oraz 68-letnią
kobietę. W połowie zeszłego
roku Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko mężczyźnie.

Na jednej z rozpraw w Sądzie
Rejonowym
Mariusz
G., który odpowiadał z wolnej stopy, przyznał się do
winy. Jednak wyjaśniał, że
według niego nie miał na liczniku więcej niż 70 km/h. Ponadto stwierdził, że był tego
dnia zmęczony, bo pracował
od 17:30. To właśnie, jego zdaniem, dlatego nie zauważył
osób przechodzących przez
przejście dla pieszych i nie zahamował przed pasami.
Obrońca Mariusza G.
postanowił złożyć wniosek w
jego imieniu o dobrowolne
poddanie się karze i zaproponował: trzy miesiące pozbawienia
wolności, dwa
lata ograniczenia wolności
z obowiązkiem pracy 20
godzin
miesięcznie
na
cele społeczne oraz zakaz
prowadzenia pojazdów przez
trzy lata. Rodzina
żądała
sześciu
lat
więzie-

FOT. KMP W TORUNIU

Prokuratura
zarzuciła
Mariuszowi G., że naruszył
umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym zbliżając się do przejścia dla
pieszych nie zachował szczególnej ostrożności. Ponadto
biegły stwierdził, że kierowca
poruszał się z prędkością nie
mniejszą niż 119 km/h. - mówił dla „Oto Toruń” prokurator Andrzej Kukawski.

nia,
10-letniego zakazu
prowadzenia
pojazdów
i zapłaty po 50 tys. zł
czwórce najbliższych krewnych zmarłych, natomiast
prokurator
wnioskował
o taką samą karę z mniejszym zadośćuczynieniem.

ny. Wniesiono trzy apelacje
- prokuratury, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych
oraz obrony. W maju w Sądzie Okręgowym w Toruniu
odbył się proces apelacyjny.
Prokuratura i przedstawiciel
rodziny wnioskowali o sześć
lat bezwzględnego więzienia
i 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych
wniósł także o podwyższenie zadośćuczynień dla bliskich osób poszkodowanych
z łącznej kwoty 20 tys. zł do
100 tys. zł. Natomiast obrońca G. zaproponował zmniejszenie kary - do 18 miesięcy
pozbawienia wolności.

4 października 2018 roku w
Sądzie Rejonowym w Toruniu poznaliśmy wyrok w tej
sprawie. 52-letni Mariusz
G. został skazany na dwa
lata i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia
wolności. Ponadto otrzymał
zakaz 3-letniego prowadzenia pojazdów. Mężczyzna miał też zapłacić po
cztery tys. zł piątce najbliższych krewnych zmarłych. - Nie ma dnia, żebym nie
Wyrok nie był prawomoc- myślał o tym, co zrobiłem.

Szczerze przeprosiłem rodzinę osób, które zginęły. Dziś
jeszcze raz przepraszam. Oni
mi nie wierzą, ale więcej i tak
już nie mogę zrobić - mówił
Mariusz G., cytowany przez
Polską Agencję Prasową.

zdarzenia doszło 29 grudnia
zeszłego roku na przejściu dla
pieszych przy ul. Grudziądzkiej.
Na podstawie dowodów ustalono, że BMW kierowane przez
Filipa K. poruszało się z prędkością nie mniejszą niż 85 km/h.
Za spowodowanie wypadku ze
Ostatecznie Sąd Okręgo- skutkiem śmiertelnym mężczyźwy w Toruniu zaostrzył karę nie grozi od 6 miesięcy do 8 lat
i zdecydował, że Mariusz więzienia.
G. pójdzie do więzienia na
cztery lata. Ponadto mężczyzna otrzymał 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
Wyrok jest prawomocny.
Filip Sobczak
Również w maju w Sądzie
Rejonowym w Toruniu ruszył
proces 26-letniego Filipa K.,
który jest oskarżony o śmiertelne potrącenie 18-latki
i jej 52-letniej matki. Do tego

www.ototorun.pl
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Na co wydaliśmy europejskie pieniądze w Toruniu?

Arena Toruń
W 2014 roku nastąpiło otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema. Dzięki
powstaniu Areny Toruń nasze miasto mogło być gospodarzem takich wydarzeń jak
Halowe Mistrzostwa Świata
w Lekkiej Atletyce Masters
czy
Mistrzostwa
Europy
w Szermierce. Z kolei już
w 2021 odbędą się tam Halowe Mistrzostwa Europy w
Lekkiej Atletyce. Warto wspomnieć, że obiekt gościł także
wiele gwiazd muzyki takich
jak Shakin’ Stevens czy Katie
Melua. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 120
mln złotych.
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
W 2015 roku w Toruniu powstało Centrum Kulturalno-Kongresowe
Jordanki.
Obiekt zaprojektował pocho-

dzący z Hiszpanii architekt,
Fernando Menis. W budynku odbywają się koncerty,
spektakle, konferencje i bale.
W CKK Jordanki występowały takie gwiazdy jak Sting
czy Leszek Możdżer. Widownia Sali Koncertowej liczy
882 miejsca, Sali Kameralnej
natomiast – 287 miejsc. Na
potrzeby balów i innych uroczystości istnieje możliwość
połączenia sal. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła
blisko 225 mln złotych.
Trasa Średnicowa Północna
W latach 2013-2015 zrealizowano dwa etapy budowy
Trasy Średnicowej Północnej - od Szosy Chełmińskiej
do ul. Grudziądzkiej oraz od
ul. Grudziądzkiej do ul. Skłodowskiej-Curie. Ta ważna
część toruńskiej infrastruktury ułatwiła poruszanie się
po mieście. To jednak nie koniec – przed nami trzeci etap
budowy Trasy Średnicowej
Północnej. Planowany odcinek między Szosą Chełmińską
a Szosą Okrężną ma liczyć
2 km. Całkowita wartość
dwóch pierwszych etapów
inwestycji wyniosła łącznie
ok. 150 mln złotych.

Most drogowy im. Elżbiety
Zawackiej
W 2013 otwarto nowy most
w Toruniu. Przeprawie nadano imię gen. Elżbiety Zawackiej. Dzięki tej inwestycji
skrócił się czas przejazdu
z Rubinkowa na lewobrzeżną część Torunia. Miasto jest
mniej zakorkowane, co pozytywnie wpływa na komfort jazdy kierowców. Co ciekawe, dzięki podwieszanej

konstrukcji opartej na jednej podporze w nurcie rzeki,
most w niewielkim stopniu
ingeruje w naturalne otoczenie i nie zakłóca pierwotnego
biegu Wisły. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 700 mln złotych.
Ważnymi inwestycjami dla
Torunia w ostatnich latach
była także budowa Centrum Sztuki Współczesnej
i osiedla JAR czy rewitali-

zacja Dworca Głównego
PKP. Miasto kontynuuje także budowę nowych mieszkań. Wiele z tych inwestycji jest dofinansowywanych
z Unii Europejskiej.
Sara Watrak

FOT. CNMW

Centrum
Nowoczesności
„Młyn Wiedzy”
W 2013 roku zmodernizowano dawne Młyny Richtera
i utworzono w nich Centrum
Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
Mimo że obiekt znajduje się
poza starówką, jest chętnie
odwiedzany przez turystów.
W Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy można obejrzeć
interaktywne wystawy, wziąć
udział w warsztatach, a także skorzystać z wielu innych
atrakcji. To miejsce uczy przez
zabawę. Co ważne, świetnie
spędzają tam czas nie tylko dzieci, lecz także dorośli.
Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 20 mln złotych.

FOT. NADESŁANE

Trudno w to uwierzyć, ale
od wejścia Polski do Unii
Europejskiej minęło już
piętnaście lat. Przez ten
czas w naszym mieście
powstało wiele ważnych
obiektów. Oto 5 wielkich,
nowoczesnych inwestycji, które zrealizowano
w Toruniu od wejścia Polski do UE.
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Toruń miastem lotto-milionerów

FOT. MATERIAŁY PRASOWE LOTTO

LOTTO z 11 kwietnia 2015
roku. Wygrana wyniosła dokładnie 13 219 619,50 zł. Robi
wrażenie, prawda?

Chyba każdy z nas marzy o wygranej w LOTTO.
Niektórzy
doświadczyli
tego szczęścia na własnej
skórze…

Na początku br. Totalizator
Sportowy poinformował, że
rekordową kumulację w lote-

Także w naszym mieście
w zeszłym roku komuś poszczęściło się w Eurojackpot
– wygrana wyniosła okrągłe
2 mln złotych.
Mamy też swój lokalny rekord

28.12 ZDRAPKI
- 150 000 zł
06.12 LOTTO
- 2 000 000 zł
27.11 MINI LOTTO
- 261 097,30 zł
18.11 KENO - 200 000 zł
06.11 LOT TO
- 7 643 216,10 zł
18.06 ZDRAPKI
- 500 000 zł
04.05 EUROJACKPOT
- 349 678,20 zł
26.01 MINI LOTTO
- 150 118,30 zł
04.01 MINI LOTTO
- 265 477 zł
Tomasz Urbański

FOT. MATERIAŁY PRASOWE LOTTO

rii Eurojackpot rozbił mieszkaniec powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim,
który
otrzymał wygraną
w wysokości 193 milionów
W zeszłym roku w naszym złotych! To dla większości
mieście padło w sumie dzie- z nas niewyobrażalna kwota…
więć głównych wygranych
w różnych grach Totalizatora
Sportowego. Jeden ze szczęśliwych graczy zgarnął ponad
7,6 mln zł. Taka wygrana padła w kolekturze LOTTO przy
węźle przesiadkowym na Alei
Solidarności. Było też kilka
„niższych” wygranych, na przykład w Zdrapce ktoś wzbogacił się o pół miliona złotych,
a w Keno o 200 tys. złotych.
Od 2017 roku można też grać
w
Eurojackpot.
Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł,
a wygrać można oszałamiające kwoty sięgające nawet
kilkuset milionów złotych… Zasady są proste. Gracz musi
wybrać 5 z 50 liczb i 2 z 10
liczb. Można je skreślić samodzielnie lub wybrać opcję
chybił trafił. Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy
piątek między godziną 20.00
a 21.00 i są retransmitowane
na stronie www.lotto.pl

Taka kasa na koncie – super,
fajnie. Tylko, co dalej? Prawdziwym wyzwaniem jest to,
w jaki sposób zagospodarować tak gigantyczną wygraną. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to nowy dom
- najlepiej z basenem i dużym
ogrodem, a może i nawet kortami tenisowymi. I oczywiście
wycieczka dookoła świata.
Do tego jeszcze super bryka
i jeszcze nam trochę zostanie.
Warto też odłożyć pieniądze
na koncie, bo utrzymanie takiego domu i takiego samochodu przecież kosztuje. Nawet tak dużą wygraną można
szybko roztrwonić. Nie raz
zdarzało się, że lotto-milionerzy zostali… z powodu złego
zarządzania kasą lotto-bankrutami, dlatego dla spokoju może lepiej pozostać przy
marzeniach o milionach.

WYGRANE LOTTO
W TORUNIU (2018 ROK)

www.ototorun.pl
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W Toruniu powstaną kolejne kąpieliska
my mogli przy ul. Dybowskiej,
a konkretnie na terenie Campingu Tramp, który zlokalizowany jest na terenie lewobrzeżnej części Torunia (od
północy przy ul. Dybowskiej,
a od południa przy ul. Kujawskiej). Miasto zapowiada, że
w tym miejscu powstaną dokładnie trzy niecki basenowe,
zaplecze socjalno-sanitarne,
przebieralnie, kasa, siłownia
plenerowa, boisko do piłki
plażowej, teren rekreacyjno –
piknikowy, plac zabaw i miejsca postojowe.

W tym roku miasto wyda pieniądze między innymi na budownictwo komunalne, bezpieczeństwo, administrację,
edukację, kulturę, inwestycje
drogowe czy sport. W ramach tej ostatniej kategorii
w Toruniu powstanie kolejny
kompleks otwartych baseMagistrat planuje, że już
nów.
w tym roku zostanie wykonaTym razem popływać na na dokumentacja projektowa
świeżym powietrzu będzie- za 50 tys. zł. Natomiast cały

kompleks, który jest warty ok.
2,5 mln zł, powstanie w 2020
roku.
Co ciekawe budowa nowego
kompleksu otwartych basenów to jedna z obietnic wyborczych Michała Zaleskiego. - Będziemy kontynuować
także projekt budowy basenów odkrytych. Mamy nadzieję, że w Toruniu powstaną co najmniej kolejne dwa
podobne obiekty - mówił w
trakcie kampanii Michał
Zaleski.

FOT. WŁASNE

Prezydent Michał Zaleski
oraz jego urzędnicy zapowiedzieli, że już niedługo
w naszym mieście powstaną kolejne otwarte pływalnie. Ta inwestycja będzie
warta ok. 2,5 mln zł.

Prezydent powiedział kolejne, bo w Toruniu możemy już w okolicach „Centrum Tarkorzystać z dwóch takich gowego Park” przy ul. Szosa
miejsc - na ul. Przy Skarpie oraz Bydgoska.

Filip Sobczak

FOT. ŁUKASZ KLIMKIEWICZ UMT

Wystratował Budżet obywatelski

Od 13 maja do 14 czerwca można składać projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020
rok. Do wydania na ciekawe pomysły mieszkańców
miasta będzie 7,41 mln
złotych.

wie 41 milionów złotych.
Pod względem liczby oddanych głosów najlepsze
było głosowanie dotyczące
budżetu na 2016 rok. Wtedy 27 925 osób oddało aż
76 655 głosów. W ostatniej
edycji swoje poparcie dla
konkretnych inwestycji wyraziło
12 720 mieszkańców.
Już nie partycypacyjny,
To
znacznie
mniej osób niż
a
obywatelski
budżet
w
najlepszych
latach.
Torunia
po
raz
siódmy
pozwoli
mieszkańcom
miasta
stworzyć - To wynik pewnego nai
zaplanować
realizację sycenia. Część projektów
pomysłów na to, co w na- została już zrealizowana.
szej lokalnej przestrzeni Warto przypomnieć, że od
trzeba dodać lub zmienić. roku 2014 do 2018 zrealiW ciągu poprzednich sze- zowaliśmy bądź realizujemy
ściu edycji - od 2014 do 253 projekty. Pewne ocze2019 roku - wybrano 320 kiwania zostały spełnione.
zadań z 828 poddanych Zainteresowanie w kolejpod głosowanie projektów. nych budżetach partycypaŁączna kwota przekaza- cyjnych może być takie, jak
na do dyspozycji torunian pokazało tegoroczne głow ciągu tych lat to pra- sowanie – około 13 tysięcy

mieszkańców naszego mia- w dyskusji na ten temat
sta – tłumaczy Prezydent złożonych wniosków oraz
składać odwołania, jeżeli
Torunia Michał Zaleski.
ich pomysły nie znajdą się
Przypominamy, że kwo- wśród pierwotnie wybrata oddana do dyspozycji nych.
mieszkańców to 6% dochodu
Gminy Miasta Toruń z tytułu Po sprawdzeniu, rozpatrzepodatku od nieruchomo- niu ewentualnych odwołań
ści, które wpłynęły do kasy i przygotowaniu ostatecznej
miasta w roku poprzedza- listy zacznie się głosowanie
jącym głosowanie. Oznacza zaplanowane na dni 12to, że na projekty, których 21 października. Nowością
realizacja rozpocznie się jest także zniesienie limitu
w 2020 roku, torunia- wiekowego dla biorących
nie będą mogli wydać w nim udział, a także dla
przygotowujących projekty.
7, 41 mln zł.
Regulamin zakłada rówPodobnie jak w poprzed- nież ograniczenie wartości
nich edycjach obowiązu- jednego projektu z puli loje podział środków na pulę kalnej do maksymalnie 50%
przeznaczonych
ogólnomiejską
wynoszą- środków
cą ponad 2,2 mln zł. czyli dla danego osiedla. Zmie30 % całości oraz podzie- niono także liczbę podpisów
loną między 13 okręgów wymaganych do poparcia
pulę lokalną wartą prawie wniosku.
5, 2 mln zł. W regulaminie
lata
torunianie
Budżetu
obywatelskiego Przez
na 2020 rok doszło do kil- środki przeznaczone do
dyspozycji
najchętku istotnych zmian. Jest ich
nowy terminarz naboru niej wydawali na projeki weryfikacji wniosków, któ- ty związane ze sportem
ry daje mieszkańcom więk- i rekreacją - osiedlowe
sze niż dotychczas możliwo- parki, boiska, siłownie czy
ści udziału w opiniowaniu ścieżki edukacyjne. Spazgłoszonych
projektów. dła natomiast popularMogą
oni
uczestniczyć ność wniosków związanych

z budową bądź modernizacją dróg. Ich miejsce zajęły
pomysły związane z kulturą, integracją społeczności
czy zwierzętami.
- Przyjmujemy - jako dobry
sygnał ze strony mieszkańców, że opieka nad zwierzętami, w tym w szczególności
nad zwierzętami bezdomnymi, powinna być szczególnie zauważana w takim
mieście jak Toruń. Myślę, że
to dobry kierunek, które jest
widoczny w polityce miasta
– mówił gospodarz Torunia.
Dla osób, które chcą napisać
swój projekt, ale potrzebują
konsultacji ze specjalistami,
przygotowano dyżury informacyjne, od 13 maja do
14 czerwca , w godzinach
15:00 - 17:00 odbywające
się w Urzędzie Miasta oraz
spotkanie informacyjne dotyczące pisania projektów
do budżetu obywatelskiego
na 2020 r. -28 maja 2019 r.
(wtorek), w godzinach 17.00
- 20.00, w Centrum Sztuki
Współczesnej.
Arkadiusz Kobyliński
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Roman Karkosik nie jest już w gronie miliarderów?

REKLAMA

Przedsiębiorca, a przede
wszystkim genialny inwestor giełdowy z Torunia,
Roman Karkosik nie jest już
miliarderem. Tak przynajmniej wynika z najnowszej
listy „100 Najbogatszych
Polaków” według Forbesa.
Magazyn Forbes po raz ko-

lejny opublikował listę „100
Najbogatszych
Polaków”.
Na samym szczycie znajdują się miliarderzy. Najbogatszym Polakiem jest Michał
Sołowow z Kielc, którego
majątek szacuje się na około 13,3 mld zł. To człowiek,
który jest nie tylko biznes-

menem, ale również wicemistrzem Europy i Polski
w rajdach samochodowych.
Drugie miejsce na liście najbogatszych zajmuje Zygmunt
Solorz. Szef Polsatu posiada
około 10 mld złotych. Natomiast na ostatnim stopniu
podium plasują się Domini-

ka i Sebastian Kulczykowie
(6,8 mld zł.) Na liście nie mogło zabraknąć Romana Karkosika. Aczkolwiek genialny
inwestor giełdowy z Torunia
w tym roku zaliczył ogromny spadek. W najnowszym
rankingu zajmuje dopiero 55
miejsce. Według dziennikarzy Forbesa jego majątek spadł aż o 35 proc. Redaktorzy szacują, że posiada
około 882 miliony złotych.
Oznacza to, że pierwszy raz
od wielu lat nie jest już notowany jako miliarder.

dał, że będzie sukcesywnie wycofywał część swoich
spółek z Giełdy Papierów
Wartościowych. Wpływ na
taką decyzję ma na pewno
narastający konflikt z Komisją
Nadzoru Finansowego, która
zarzuca milionerowi manipulacje na giełdzie i wysyła na
niego kolejne doniesienia do
prokuratury. - Przeprowadzane transakcje na akcjach
Boryszewa miały jeden cel
– optymalizację podatkową.
Jestem zdumiony, że przez
wiele lat próbuje się mi na siłę
przylepić łatę osoby łamiącej
- Karkosik inwestuje przede prawo - mówi Roman Karwszystkim w spółki z sektora kosik.
przemysłowego. W jego portfelu znajdują się między inny- Ale na zapowiedziach się
mi Boryszew (chemia i części skończyło. Jak informuje Forsamochodowe), Impexmetal bes, przedsiębiorca na razie
(metale nieżelazne) oraz Al- wykorzystuje niskie wyceny
chemia (hutnictwo). Ostatni do skupowania akcji z giełdy.
rok nie był dla niego łaskawy Ponadto w kolejnych miesią- wycena Boryszewa spadła cach Karkosik chce uruchomić
o połowę, przez co biznesmen produkcję części do samostracił na naszej liście status chodów elektrycznych.
miliardera - pisze Forbes.
Filip Sobczak
Ponadto Karkosik zapowia-

OTO ROZMOWA
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Kamila Miller: Chcę, żeby moda była zabawą

FOT. SŁAWOMIR KOWALSKI

- Praca doradcy wizerunku to coś więcej niż stylizacja. To przemiana całej osobowości.
Praca nad pewnością siebie, dobrym samopoczuciem - mówi w wywiadzie z „Oto Toruń” nowa stylistka
Centrum Handlowego Toruń Plaza, Kamila Miller.

Oto
Toruń:
Kiedy
zaczęła się twoja przygoda
ze stylizacją i z tym co
robisz teraz w Toruń Plaza?
Kamila Miller: Od zawsze
było to częścią mnie. Czuję,
że mam duszę artysty.
Cały wizaż towarzyszył mi
od samego początku mojej
pracy.
Zdecydowanie
najsilniejszą
stroną
była
stylizacja i doradztwo wizerunku. Tworzyłam również
swoje własne projekty odzieży.
A czego się spodziewasz
po tej pracy? Jak będzie
wyglądała praca stylistki
w Strefie Stylu w CH-R
Toruń Plaza?
W mojej pracy zawsze ocze-

kuję zaskakujących efektów.
Praca doradcy wizerunku
to coś więcej niż stylizacja.
To przemiana całej osobowości. Praca nad pewnością
siebie, dobrym samopoczuciem. Liczę na stałe relacje
z klientami. Współpracuje
z profesjonalistami, to najemcy Toruń Plaza. Posiadamy sztab doradców: fryzjerzy,
kosmetolodzy, brafitterki,
optometryści, trenerzy personalni.
Możliwości
są
ogromne.
Dotyczy to również mężczyzn?
Jak najbardziej. Mężczyźni
stają się odważni, coraz częściej sięgają po porady sty-

listy. Również miło mi będzie współgrał z osobowością.
gościć ich w Strefie Stylu.
Rozmowa
to
początek.
Co potem?
Każda klientka czy klient,
przychodząc do ciebie, To, co najprzyjemniejsze
ma swój styl, coś co lubi - wyruszamy na zakupy w
i niekoniecznie chce się roz- Centrum Handlowym Toruń
stać od razu ze wszystkim. Plaza. Chciałabym, aby
moda była zabawą.
Praca ze stylistą nie zawsze musi być przełomowa. To w takim razie w twojej
Liczę i szanuję zdanie każ- pracy liczy się przede
dego, dlatego kluczowa jest wszystkim dobry kontakt z
rozmowa. Mamy możliwości każdym, kto cię odwiedzi.
poznać się lepiej. W trakcie Lubisz pracę z ludźmi?
przeprowadzamy analizę
kolorystyczną, dobieramy Przede wszystkim praca
odpowiednie odcienie maki- z ludźmi jest fascynująjażu, pracujemy nad fryzurą ca. Mogę zagwarantować,
oraz określamy typy sylwetki. że najbardziej zależy mi
Moim zadaniem jest udosko- na doskonałym samoponalenie stylu, który będzie czuciu wszystkich, którzy

odwiedzą
Strefę
Stylu.
Serdecznie zapraszam wszystkich.

Rozmawiał
Tomasz Kaczyński

www.ototorun.pl

Po duże pieniądze, ale także po prestiż i spokój

REKLAMA

posła - przyp. red.). Ten
drugi wyposażony jest w
cały niezbędny sprzęt biurowy, ale także w łazienkę
z prysznicem i kozetkę, na
której spokojnie można się
wyspać. To właściwie małe
mieszkanie, więc rozumiem,
że niektórych mogło kusić,
Jak podają unijni urzędni- by się tam od czasu do czacy, pensja europosła wy- su przespać.
nosi dokładnie 8 757,70
euro. Od tej kwoty musi- - pisze w swojej książce
my odliczyć unijny podatek „Parlament Antyeuropeji składkę na ubezpieczenie. ski” były eurodeputowany
Ostatecznie polski polityk w Marek Migalski.
Brukseli zarabia 6 824,85
euro miesięcznie. Do tego Natomiast poseł z polskiedochodzi także
dzienna go Sejmu inkasuje „zaledieta - 313 euro. Eurode- dwie” 7913,84 zł brutto,
putowany otrzymuje rów- czyli 5580,25 zł netto. Acznież pieniądze na asysten- kolwiek każdy otrzymuje
tów oraz działalność swoich też dietę, czyli pieniądze,
biur.
które może wydać na
dowolny
cel
związany
- Biura w Brukseli składają z pełnieniem swojej funkcji
się z dwóch pokojów - je- - np. dojazdy, wyżywienie,
den jest przeznaczony dla pokrycie kosztów czy spoasystentów i stażystów, tkań z wyborcami. Dieta to
a drugi dla MEP-a (euro- 2473,08 zł brutto, z czego

2280 zł to kwota wolna od
podatku. Nic więc dziwnego, że chętnych na pięcioletnią delegację do Brukseli
jest sporo.
Funkcja europosła to także
bez wątpienia ogromny
prestiż.
Europejską
legitymację deputowanego
zdobywają
zazwyczaj
doświadczeni
politycy.
W
ostatnich
wyborach
- w 2014 roku - mandat
w naszym okręgu zdobyli
- Janusz Zemke (70 lat),
Tadeusz Zwiefka (64 lata)
oraz Kosma Złotowski (55
lat). Dlatego bardzo często
wielu złośliwych komentatorów politycznych uważa,
że europarlament to „polityczna emerytura”. A na
emeryturze na pewno powinien być spokój…
Eurodeputowani z Polski
raczej nie muszą obawiać
się trudnych pytań. Krajowe
media nie są zainteresowane debatami i głosowa-

niami europosłów. Do mediów przebijają się jedynie
poszczególne debaty np.
w sprawie praworządności
w Polsce czy kontrowersyjne zachowania np. Janusza
Korwin-Mikkego. Jeśli eurodeputowani chcą przebić się
do naszych mediów, to organizują konferencje prasowe
w Sejmie przy ul. Wiejskiej,
gdzie na co dzień pracuje kilkanaście redakcji,
a w Brukseli zaledwie kilka.

11

Przypomnijmy, że wybory
do europarlamentu odbędą
się w Polsce 26 maja. Kandydaci w całym kraju walczą
o 52 mandaty w 13
okręgach. Rozkład mandatów będzie zależał od frekwencji w poszczególnych
regionach, dlatego każdy
głos jest niezwykle istotny.
Filip Sobczak

FOT. WIKICOMMONS

Prawie dwa miliony złotych - i to po odjęciu podatków - może zarobić
europarlamentarzysta
przez
jedną
kadencję.
Chętnych na to stanowisko
jest bez wątpienia wielu,
ale miejsc… niewiele.
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Wywiad z Michałem Korolko
Michał Korolko: Mam bardzo konkretne zadanie do wykonania

FOT. MATERIAŁY PRASOWE KWW KOLAICJA EUROPEJSKA

Zwiefka nazywa Parlament
Europejski miejscem dla ludzi,
którzy chcą pracować, którzy
chcą podjąć wysiłek, by zmienić coś w prawie europejskim
z korzyścią dla mieszkańców
Unii Europejskiej. Ja specjalizuję się w polityce regionalnej
i w tym obszarze chcę działać.

- Mnie absolutnie nie interesuje polityka w takim znaczeniu,
w jakim możemy ją dziś obserwować na scenie krajowej.
Ja mam bardzo konkretne
zadanie do wykonania w Parlamencie Europejskim – mówi
w wywiadzie dla „Oto Toruń” Michał Korolko, kandydat „Koalicji Europejskiej”
w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.
Oto Toruń: Dlaczego zdecydował się Pan wystartować
w wyborach do Parlamentu
Europejskiego? Do tej pory
zarządzał Pan ważną instytucją – Toruńską Agencją
Rozwoju Regionalnego.
Michał Korolko: Myślę, że
przede wszystkim skłoniła mnie do tego sytuacja
w
Parlamencie
Europejskim.
Podczas nowej kadencji Parlament Europejski
będzie uchwalał przepisy,
które regulują kształt polityki spójności, czyli środki unijne dla regionów Europy,
w tym dla naszego regionu.

Sytuacja, w której procedura
ustanawiania tych przepisów
przechodzi z jednej kadencji Parlamentu do drugiej,
wcześniej nie miała miejsca.
Zazwyczaj te przepisy były
uchwalane podczas jednej
kadencji Parlamentu. Właśnie
tak się złożyło, że przeszło to
na kolejną kadencję. Uznałem,
że ze swoim doświadczeniem
zawodowym mogę kandydować. W dotychczasowej pracy
zawodowej zajmowałem się
środkami unijnymi dla regionu,
zarządzaniem
regionalnym
programem
operacyjnym,
przepływem środków unijnych. Mam też duże doświadczenie jako beneficjent środków unijnych, więc potrafię
na to spojrzeć również z perspektywy odbiorcy środków
unijnych, osoby, która musi
ten projekt zrealizować i rozliczyć. Znam obie perspektywy
z własnego doświadczenia.
Widzę, jakie są obecne propozycje Komisji Europejskiej
dotyczące funduszy unijnych
na lata 2021-2027. Wiem, jak

te propozycje przełożą się na
wymiar praktyczny, co oznaczają w praktyce dla regionu
i beneficjentów. Postanowiłem więc spróbować otrzymać mandat do Parlamentu
Europejskiego, aby podzielić
się swoją wiedzą. Przypuszczam, że jeśli te wybory zakończą się dla mnie sukcesem,
to będę jedyną osobą z takim
doświadczeniem w tym szacownym gronie.
Pana kandydatura jest bardzo merytoryczna. Na tej
samej liście znajdują się
tak popularne nazwiska jak
Krzysztof Brejza czy Radosław Sikorski. To duża konkurencja. Myśli pan, że uda
się Panu przebić?
Jesteśmy
przedstawicielami jednej i tej samej listy. Każdy z nas reprezentuje inne podejście, inne
plany
wobec swej pracy
w Parlamencie Europejskim.
Dzięki temu, mieszkańcy naszego regionu mogą dokonać
merytorycznego wyboru po-

między różnymi kandydatami
zamiast mechanicznie skreślać nazwiska.
Pana nie interesuje polityka.
Nie, mnie absolutnie nie interesuje polityka w takim znaczeniu, w jakim możemy ją
dziś obserwować na scenie
krajowej. Ja mam bardzo konkretne zadanie do wykonania
w Parlamencie Europejskim.
Lista Koalicji Europejskiej została tak skonstruowana, że
znalazły się na niej i znane
nazwiska, i eksperci, specjalizujący się w konkretnych dziedzinach prawa europejskiego.
To dobrze, bo to daje wyborcom możliwość zagłosowania
na te osoby, które odpowiadają ich poglądom czy oczekiwaniom. Otrzymałem bardzo
życzliwe poparcie wielu osób,
w tym Marszałka Piotra Całbeckiego, z którym wspólnie
negocjowałem środki unijne
dla naszego województwa,
Marszałka Jana Wyrowińskiego oraz eurodeputowanego Tadeusza Zwiefki. Poseł

Czy po dostaniu się do Parlamentu Europejskiego będzie Pan w stanie zrobić coś
więcej dla naszego regionu?
Trzeba pamiętać o tym, że europoseł reprezentuje wspólnotę europejską - to zapis
traktatowy. Ale oczywiście
są też interesy poszczególnych narodów. Praca w Parlamencie Europejskim polega
na szukaniu kompromisów
i wspólnych rozwiązań w środowisku
wielokulturowym.
Znam ten charakter pracy,
pracowałem w Brukseli przez
dwa lata, tworzyłem tam biuro regionalne dla województwa zachodnio-pomorskiego.
Nauczyłem się więc pracować
w środowisku międzynarodowym. Wydaje mi się, że z
uwagi na cechy charakteru
i znajomość języków obcych
dobrze sobie radzę w tym
obszarze. W tym wielonarodowym środowisku posłów
z różnych regionów i krajów
chciałbym szukać takich rozwiązań, które wiem, że dla
regionów Polski i dla naszego
województwa będą najlepsze.
Podam konkretny przykład:
trwa dyskusja, na co wydawać środki unijne. Są regiony,
które mówią, że powinniśmy
wydawać prawie wszystkie
środki unijne na działalność
badawczo – rozwojową, czyli
na innowacje. Jeśli my otrzymamy miliard euro, to wówczas, powiedzmy, 75% z tego
będziemy musieli wydać na
poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązań. Ja jestem całym
sercem za tym, żebyśmy my,
jako kraj członkowski wydat-

www.ototorun.pl

O TYM
Nie wierzę w to, że eurosceptycy będą mieli większość. Trzeba jednak powiedzieć, że dla nas, dla Polski,
takie frakcje są ogromnym
zagrożeniem. Proszę spojrzeć, jakimi informacjami
posługiwano się w Wielkiej
Brytanii przed referendum
w sprawie wyjścia z Unii
Europejskiej. Były to informacje na temat tego, ile
pieniędzy Wielka Brytania
wpłaca do Unii, czyli podważano ideę solidarności,
z której my, jako kraj,
korzystamy
w
znaczący sposób. Jeśli założymy, że eurosceptycy dojdą
do głosu, to pierwsza rzecz,
jaką będą chcieli zrobić, będzie zlikwidowanie
unijnej polityki spójności
i funduszy strukturalnych.
Zaszkodzą w ten sposób
A jak Pan sobie wyobraża Polsce. Musimy mieć świanasz nowy parlament?
domość, że trzeba budo-

REKLAMA

kowali środki na takie działania, gdyż one właśnie budują konkurencyjność naszych
firm na świecie. Ale nie możemy na to przeznaczać aż 75%
naszego unijnego budżetu,
bo mamy po prostu inne
potrzeby - potrzeby związane z infrastrukturą, z budową dróg, musimy inwestować w szpitale. O to musimy
zabiegać w Parlamencie Europejskim. To, że znam potrzeby naszego regionu i wiem,
co już udało się zrealizować,
a czego nam jeszcze brakuje, może mi pozwolić na to, by
w Parlamencie Europejskim
zabiegać o taki kształt przepisów, abyśmy pieniądze, które
dostaniemy – pomijam kwotę
– mogli wydać na to, czego rzeczywiście potrzebujemy. Także
w naszym regionie i Toruniu.

wać koalicję z tymi, którzy
chcą jednoczącej się Europy, Europy w formule solidarności, lojalności
i wzajemnej współpracy.
Ja mam tę wizję Europy.
I to też jest jeden z motywów, który mną kierował,
gdy zgłosiłem swoją kandydaturę.
Europa
jest
obecnie na zakręcie, eurosceptycy są aktywni, czego
przykładem może być cała
sytuacja związana z Brexitem – zupełnie bezprecedensowa. Do tej pory Unia
Europejska zajmowała się
tylko rozszerzaniem granic
i przyjmowaniem nowych
członków, a obecnie, pierwszy raz od momentu swojego powstania, zajmuje się
tym, jak kogoś z tej wspólnoty na konkretnych zasadach wykluczyć. To jest
bardzo niepokojący sygnał.
Dlatego w kampanii, któ-
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rą prowadzę, staram się,
aby obraz Unii Europejskiej
był jak najbardziej pozytywny. Brałem już udział
w
debatach,
w
których politycy rozmawiają
o Unii Europejskiej jako
o walce i miejscu, w którym
zderzają się sprzeczne interesy. Widziałem nawet
spot wyborczy, w którym
polscy rycerze walczą z innymi rycerzami. To nie jest
wizja Europy, której ja chcę.
Nie chcę, byśmy postrzegali Unię Europejską jako
miejsce, w którym trzeba
walczyć. W UE trzeba prowadzić dialog. Staram się
mówić o tym, że my, Polacy
jako naród, z racji tego, że
tak bardzo skorzystaliśmy
na członkostwie w UE, to
teraz powinniśmy wspierać
Unię, która się jednoczy
i integruje, a nie pokazywać ją jako miejsce walki.

Co, oprócz doświadczenia zawodowego, wyróżnia Pana wśród innych
kandydatów z naszego
regionu?
Urodziłem się w Toruniu,
tu się wychowałem, wykształciłem - studiowałem
prawo i anglistykę. Jestem torunianinem z krwi
i kości. Większość swojego
życia zawodowego spędziłem w Toruniu. Co ciekawe, zaczynałem jako tłumacz i współpracowałem
z Festiwalem Camerimage, który w tym roku wraca
do Torunia. To było świetne
doświadczenie, otarcie się
o wielki świat.

Rozmawiał Tomasz Kaczyński
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Toruń w filmach

FOT. MAŁGORZATA LITWIN UMT

cona w nowoczesny szpital.
W serialu widać także wiele innych elementów Torunia
– m.in. skrzyżowanie ulic Łaziennej i Kopernika, gdzie mieścił się dom głównej bohaterki, dr Alicji Szymańskiej, Kępę
Bazarową, Krzywą Wieżę, ul.
Szeroką czy Rynek Staromiejski. Ciekawostką może być
fakt, że Dwór Artusa pełnił w
serialu rolę Urzędu Miasta.
„Lekarze” doczekali się aż pięciu sezonów. W serialu zagrało wielu znanych aktorów m.in.
Magdalena Różdżka, Danuta
Stenka czy Piotr Polk.

Reżyser „Dżej, dżej”, Maciej
Pisarek, powiedział o Toruniu,
że to jedno z najpiękniejszych
miast w Polsce, dlatego też
jego debiutancki film fabularny nakręcono właśnie tutaj.
Na ekranie widzowie mogą
zobaczyć nieco mniej znane elementy Torunia – główny bohater mieszkał bowiem
przy ul. Bydgoskiej. Film nakręcony w 2012 roku opowiada historię wielkiego romantyka (w tej roli Borys Szyc),

który zakochuje się w głosie
dochodzącym z nawigacji samochodowej. „Dżej, dżej” nie
spotkał się jednak z ciepłym
przyjęciem widzów.
Toruń stał się tłem dla wielu
filmów, ale nie tylko! Warto
wspomnieć o serialu „Lekarze”, który również kręcony
był w naszym mieście, a konkretniej w toruńskim Centrum
Targowym PARK. Przestrzeń
obiektu została przekształ-

To oczywiście nie wszystkie
filmy, które nakręcono w Toruniu. Nasze miasto pojawia
się także w „Ludziach Wisły”
Aleksandra Forda „Panoptikonie” Marcina Gładycha,
„Roku spokojnego słońca” Krzysztofa Zanussiego,
„Wściekłym” Romana Załuskiego, „Kto nigdy nie żył…”
Andrzeja Seweryna, „Zamachu” Jerzego Passendorfera,
„Jeszcze nie wieczór” Jacka
Bławuta, a nawet w „Tataraku” Andrzeja Wajdy. Na ekranie najczęściej widzimy obiekty znajdujące się w obrębie
Starego Miasta, choć część
reżyserów decyduje się także
na pokazanie mniej znanego
oblicza Torunia.
Sara Watrak

FOT. WIKICOMMONS

na
Rynku
Nowomiejskim
można podziwiać pomnik
upamiętniający
zamianę
Torunia w plan filmowy. Co
ciekawe, „Prawo i pięść”,
ze względu na tematykę,
często określany jest polskim
westernem – główny bohater,
grany
przez
Gustawa
Holoubka, walczy bowiem z
„Rejs”, kultowe dzieło Mar- bandą szabrowników.
ka Piwowskiego, swój początek ma właśnie w Toruniu. W Całkiem niedawno w Toruniu
pierwszej scenie filmu nakrę- nakręcono również film doconego w 1969 roku widzimy kumentalny „Habit i zbroja”,
plażę, po której nie ma już śla- opowiadający historię zakonu
Uroczysta
du – w tym miejscu znajdują krzyżackiego.
obrazu
Pawła
się bulwary, a także tablice premiera
z kadrami z filmu, mural z Pitery odbyła się w 2017
cytatami, które wielu z nas roku w Centrum KulturalnoJordanki.
zna na pamięć, oraz łódź Kongresowym
„Katarzynka”. Fabuły filmu Film kręcono na toruńskiej
starszym widzom nie trzeba starówce. Warto dodać, że
przedstawiać, jednak młodsi narratorem dokumentu jest
odbiorcy być może nie koja- Stacy Keach, amerykański akrzą słynnego „Rejsu”. Opo- tor znany z takich produkcji jak
wiada on historię pasażerów „Więzień nienawiści”, „Skazawycieczkowego statku. Za- ny na śmierć” czy „Dziedzictwo
chowania niektórych z nich są Bourne’a”.
dość absurdalne, co jest symbolem paradoksów obecnych W Toruniu nakręcono także
sceny do filmu „Excentrycy,
w Polsce w latach 60.
czyli po słonecznej stronie
W Toruniu zrealizowano rów- ulicy”, który jest laureatem
nież inny, legendarny film. wielu nagród. Komedia z Ma„Prawo i pięść” w reżyserii ciejem Stuhrem i Sonią BoJerzego Hoffmana i Edwarda hosiewicz w rolach głównych
Skórzewskiego swą premierę opowiada historię młodego
miał ponad 50 lat temu, ale Fabiana, puzonisty jazzowenadal pozostaje ważną częścią go, który po powrocie z emipolskiej
kinematografii. gracji zakłada swój zespół.
Sceny do filmu kręcono na Zdjęcia do filmu powstały w
Rynku Nowomiejskim oraz 2015 roku w Toruniu, a także
na ul. Ciasnej. Na ekranie w Ciechocinku i Nieszawie. Na
pojawiają się nie tylko znane ekranie możemy podziwiać
toruńskie zabytki, lecz także wyjątkowe wnętrze Sali Wielkultowa
Gospoda
pod kiej Dworu Artusa oraz Rynek
Modrym Fartuchem. Obecnie Staromiejski.

FOT. FILMOTEKA NARODOWA

Na przestrzeni wielu lat Toruń stał się miejscem lubianym przez reżyserów – w
naszym mieście nakręcono
sceny zarówno do klasyków
polskiego kina, jak i do nieco mniej znanych produkcji.
Oto filmy, które zostały zrealizowane w Toruniu.

www.ototorun.pl
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Co czytają znani torunianie?
Robert Małecki, autor powieści kryminalnych, w tym
cyklu o Marku Benerze i Bernardzie Grossie, jest w trakcie czytania „Trupiej Farmy”.

FOT. TEATR.TORUN

Z
kolei
Łukasz
Ignasiński,
aktor Teatru im. Wilama Horzycy
w Toruniu, znany z ról Aleksego
w „Bramach raju” czy Alexa Rossa
w „Kansas” przyznaje, że ostatnio
rzadko sięgał po beletrystykę. Z powodów zawodowych czytał głównie literaturę popularno-naukową, poradniki oraz przewodniki.
- Na pewno godna polecania jest książka „Dzieci Szóstego Słońca. W co wierzy Meksyk”
Oli Synowiec – mówi aktor i podróżnik mieszkający w Toruniu.
- Autorka opowiada w niej o współcześnie zmieniających się wierzeniach i odejściu od szeroko pojętej wiary katolickiej w Meksyku,
gdzie poziom procentowy katolicyzmu jest podobny do tego
w Polsce. To pouczająca i refleksyjna
lektura, również w kontekście
napięć społeczno - religijnych na
naszym podwórku.

- Bass jest założycielem
trupiej farmy, a więc miejsca, w którym ludzkie zwłoki,
będące w różnych stadiach
rozkładu, poddawane są

FOT. WŁASNE

FOT. WŁASNE

– To zbiór opowieści Billa
Bassa, jednego z najwybitniejszych antropologów
sądowych w Stanach Zjednoczonych – mówi pisarz
związany z Toruniem.

specjalistycznym, interdyscyplinarnym
badaniom.
Efekty prac tego niesamowitego laboratorium, zapoczątkowane na Uniwersytecie Tennessee, stanowią
niezwykle cenny wkład do
światowej
kryminalistyki,
przez co przyczyniają się do
sprawniejszego wykrywania
sprawców przestępstw. To
pasjonująca lektura o tym,
jak wiele może „powiedzieć”
ludzkie ciało po śmierci.

Natomiast Łukasz Wudarski, Dyrektor Centrum Kultury
Dwór Artusa, poleca dwie lektury - Z literatury faktu urzekła
mnie ostatnio opowieść o Petersburgu autorstwa Joanny
Czeczott, „Petersburg. Miasto snu”. To wielowymiarowa historia miasta nad Newą, jednocześnie kopalnia wiedzy, jak
i świetnego, reporterskiego stylu – mówi Dyrektor Centrum
Kultury Dwór Artusa. - W zakresie fikcji zauroczyły mnie
z kolei „Mikrotyki”, króciutkie opowiadanka Pawła Sołtysa, którego scena muzyczna zna jako Pablopavo. To pełne
treści, metaforyczne opowiadania o codzienności, podane
w ciekawy, oszczędny sposób. Warto po nie sięgnąć.

www.ototorun.pl
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OTO BIZNES
Oto najbogatsze toruńskie firmy wg tygodnika „Wprost”

Sześć spółek związanych z Toruniem znalazło się w zestawieniu 200 największych firm w naszym kraju przygotowanym
przez tygodnik „Wprost”. W tym roku pobito kilka rekordów.
Tegoroczna lista 200 największych polskich firm według „Wprost” to już piąta
edycja konkursu. Twórcy podkreślają, że łączne przychody spółek, które znalazły się
w
zestawieniu
osiągnęły
rekordową wartość 772 mld
złotych, czyli ponad 60 mln
więcej niż przed rokiem.
Ranking jest przygotowany na
podstawie informacji o przychodach, zyskach, aktywach
i kapitałach własnych kilkuset
polskich firm z dominującym
polskim kapitałem. Jak wypadły w nim firmy z naszego Na 30. pozycji uplasowała
się Grupa Boryszew, której
miasta?
działalność zakwalifikowano
Toruńska Neuca zajmująca do kategorii chemia i surowce.
się dystrybucją leków zajęła W poprzednim zestawieniu
24. miejsce, czyli jedno niżej firma zajęła 26. lokatę.
niż w poprzednim rankingu.

najniższym stopniu podium
sklasyfikowana została Grupa Lotos. Tygodnik „Wprost”
informuje, że w tegorocznym
zestawieniu pojawiło się aż
26 debiutantów, co w porównaniu z 12. w poprzedniej
edycji może oznaczać poprawę “klimatu” dla nowych firm.
Warto zauważyć, że największą prywatną polską firmą
pod względem przychodów
pozostaje kantor internetowy
Zwycięzcą rankingu, a więc Cinkciarz.pl.
najbogatszą spółką z dominującym „rodzimym” kapitałem po raz kolejny okazała się
PKN Orlen, której przychody
Arkadiusz Kobyliński
przekroczyły 100 mld złotych. Bez zmian również na
drugim miejscu - znalazło
się na nim Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo. Na
Z kolei Apator zajmujący się “przemysłem elektromaszynowym”
spadł
z 141. na 160. lokatę. Ranking
toruńskich firm zamyka na
165. miejscu Karo BHZ, czyli
jedyny debiutant z naszego
miasta. Poza nim wszystkie
firmy zanotowały gorsze pozycje niż w poprzednim zestawieniu.

FOT. PIXABAY

56. miejsce przypadło Toruńskim Zakładom Materiałów
Opatrunkowych.
Krajowa Spółka Cukrowa, z
siedzibą w Toruniu, uplasowała się na 89. pozycji, co oznacza spadek aż o 31 miejsc.

OTO ROZMOWA
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Artur Frączak: Mówią o mnie James Bond w sferze nieruchomości
- Cały czas borykam się z różnymi rzeczami. Robię dużo projektów z rozmaitych dziedzin, ale kocham nieruchomości.
W zeszłym roku wydano na mój temat felieton „James Bond w sferze nieruchomości”
- mówi w wywiadzie dla „Oto Toruń” Artur Frączak z Willa Developer.

Artur Frączak: Patrząc przez
pryzmat jego biznesowej kariery, uważam, że jest człowiekiem, z którym niegdyś można
było się dogadać. Obecnie
niektóre z jego decyzji dotyczące działania Stanów Zjednoczonych są dla mnie dość
kontrowersyjne. Choć sam
człowiek jest bardzo barwną
postacią i nie jest nijaki – jak mieście otwarcie zapropoto powiedział Putin.
nował płacenie za informację.
Wspominałeś, że mógłby Ułożyliśmy to w taki sposób,
być wzorem. Czy w tej dzia- by potem nie mieć problemu z
łalności biznesowej nadal urzędami skarbowymi. Dzięki
jest dla Ciebie autoryte- temu pomysłowi nasze wypotem, czy masz już jakiś nowy wiedzi pojawiały się w TVN-ie.
wzór?
TVN kręcił akurat jeden z maUważam, że każdy człowiek teriałów o ojcu Rydzyku. I akuprowadzący biznes, podczas rat my udzielaliśmy wywiadu.
swojej praktyki, powinien ponieść trochę porażek. Trum- ARThaus to jedno. Jednak
powi wypominają wiele po- dałeś się poznać również
rażek, które poniósł. Te uwagi jako deweloper, jako człodotyczą różnych inwestycji.
wiek, który budował mieszkania na Osiedlu PiernikoAtlantic City?
wym. Czy wszystkie są już
Tak jest. Ale też innych. Cho- sprzedane?
ciaż to jedyny znany mi biz- Tak, projekt jest już zamknięnesmen, który spadł na sam ty. Zajęło nam sześć lat, by tę
dół, jeśli chodzi o kwestie inwestycję przeprowadzić. Tefinansowe, i podniósł się aż do raz jesteśmy w bardzo kontromiliardowych sum. Więc jeśli wersyjnym temacie, zwanym
ktoś ma możliwość odbicia się Tormięs.
od dna i siłę do tego, to uważam
go za dobrego biznesmena.
To tereny, które od zawsze
były problemem, ruiną, nieCzy ARThaus płaci jeszcze ciekawą wizytówką Torunia,
za informacje o nierucho- gdy wjeżdżało się do miasta
mościach?
od strony Warszawy. Teraz
Różnie z tym bywa. Przez lata powstanie tam duże osiedle.
firma wyrobiła sobie pewną Długo walczyliście o to miejmarkę i ludzie chętnie przy- sce? Pamiętasz początki
chodzą, dzielą się informa- starań o ten teren?
cjami odnośnie nieruchomo- Tak naprawdę my nie walczyści i sprzedaży. ARThaus to liśmy o ten grunt. Szukając inugruntowana marka.
formacji na temat tego miejsca, zobaczyłem, że pierwszy
To była jedna z najbardziej przetarg się odbył, więc złożyznanych kontrowersyjnych liśmy ofertę. Sam zakup przekampanii reklamowych. Po szedł bardzo płynnie, prakraz pierwszy ktoś w naszym tycznie nie musieliśmy o niego

FOT. WŁASNE

Oto Toruń: Czy nadal jesteś
wielbicielem Donalda Trumpa? Pamiętam, że kiedyś ceniłeś tego człowieka, a czy
teraz, gdy jest on prezydentem USA, nadal Cię fascynuje?

ziemi, mamy zaprojektowany plac pod dyskont, lokale
użytkowe z możliwością podjechania pod nie. Projekt jest
bardzo funkcjonalny. Są wjazdy z ul. Lubickiej i ul. Targowej.
Blisko znajdują się przystanki
autobusowe i tramwajowe,
więc bardzo łatwo jest dojechać do centrum – i bardzo
szybko. Myślę, że gdyby nie
perypetie tego gruntu, on już
dawno nie byłby w zasięgu kogokolwiek.

Jak wysokie będą budynki?
Mamy siedmiopiętrowe bloki
i jeden dziewięciopiętrowy od
zabiegać. Nie mieliśmy zbyt ul. Lubickiej. Myślę, że już dawdużej konkurencji. Być może no nie zbudowano w Toruniu
media nie eksponowały tego tak wysokiego wieżowca.
tematu.
Czyżby wieżowiec z widoA może dlatego, że tak trud- kiem na starówkę?
no tam budować?
Z wyższych pięter widać WiSądzę, że historia związana słę. Bardzo atrakcyjna spraz tym gruntem i to, jak wła- wa. Na dole oczywiście znajdze miasta i ludzie, którzy dują się lokale użytkowe.
tam mieszkają, byli zmęczeni
tym terenem, też przyczyniło Na jakim etapie budowy jesię do tego, że nie mieliśmy steście?
dużego problemu z pokaza- Drugi poziom. Pierwszy etap
niem naszego pomysłu na ten realizowany jest od ul. Targogrunt. Władze miasta były wej. Widać go, można podjeprzychylne. My chcieliśmy to chać, zobaczyć.
zrobić, byliśmy zdeterminowani. Przedstawiliśmy cieka- Gdy już zakończycie realizawy projekt, który został za- cję tego projektu, w co bęakceptowany przez władze dziesz celował?
miasta. Myślę, że zmieniliśmy Nie wiem, co jeszcze przed
znaczną część Torunia – po- nami, jeśli chodzi o kwestię
cząwszy od apartamentów wstrzymania gospodarczena Piernikowym Osiedlu. Wy- go, czyli takiego końca boomu
daje mi się, że dzięki nam inne budowlanego. Budowa tysiąfirmy deweloperskie zaan- ca mieszkań zajmie osiem lat.
gażowały się w działania na Realizujemy też kilka inwestypozostałym terenie miasta. cji w Warszawie. Nie działamy
Ale to, co jest najbardziej wi- więc tylko w Toruniu, lecz takdoczne, to zburzenie dawnego że w innych miejscach w Polzakładu TZMO, zmiana siedziby sce, głównie w stolicy.
i postawienie bardzo ładnego,
flagowego budynku.
Jak to wszystko łączysz?
Kto pilnuje ARThausu w tym
Jak będzie wyglądało to czasie?
osiedle? Co w nim będzie Mamy ugruntowany team.
takiego szczególnego, przy- Są osoby, które zarządzają
ciągającego dla ludzi, któ- ARThausem. Poukładaliśmy
rzy myślą o zakupie nowego to przez lata.
mieszkania w Toruniu?
Myślę, że cała infrastruktura. Masz jakieś marzenia zwiąMamy prawie pięć hektarów zane z nieruchomościami w

Toruniu?
Restauracja na lewobrzeżu z
widokiem na panoramę Torunia. I chyba to nie tylko moje
marzenie.
Lewobrzeże to przyszłość?
Tak,
zainwestowaliśmy w
tamten teren. Widzimy, co się
dzieje, na ul. Łódzkiej, na ul.
Andersa, mnóstwo firm tam
inwestuje.
Myślałeś o jakimś osiedlu
mieszkaniowym na lewobrzeżu?
My projektujemy w dużych
areałach. Nie zajmujemy się
budową jednego, dwóch bloków. Budujemy całe osiedla, w
tym się specjalizujemy.
Kiedy zaczynałeś w 2001
roku, to wiedziałeś, że znajdziesz się w takim miejscu?
Czy to jest dobre miejsce?
Cały czas borykam się z różnymi rzeczami. Robię dużo projektów z rozmaitych dziedzin,
ale kocham nieruchomości.
W zeszłym roku wydano na
mój temat felieton „James
Bond w sferze nieruchomości”.
Bawisz się jeszcze w MMA?
Na treningach jestem cztery
razy w tygodniu. Głównie walczyłem w K1, czyli kickboxingu. Reprezentowałem Toruń
w różnych mistrzostwach.
Teraz ćwiczę dla siebie. Mam
wiele innych zajęć, ale minimum cztery razy w tygodniu trenuję. Teraz bardziej
skupiam się na crossficie niż
treningu walczącym, chociaż
worek nadal jest obecny.
Czyli wciąż lubisz walczyć?
Bardzo lubię.
W restauracji Hotelu Filmar
rozmawiał Tomasz Kaczyński.
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Szpital na Bielanach zmienia się za 560 milionów złotych

FOT.KUJAWSKO-POMORSKIE.PL

Nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu będzie wyposażony w wiele funkcjonalnych systemów
z dziedziny racjonalności energetycznej i inne rozwiązania przyjazne środowisku.
Będzie też miał zrobotyzowaną aptekę i wewnętrzną pocztę pneumatyczną.

Deszczówka
słoneczna

i

energia lecznicy. Kolektory, z których
ciepło wstępnie podgrzeje
wodę wykorzystywaną w sieci
Kompleks będzie dogrzewany, centralnego ogrzewania i tę,
a latem klimatyzowany m. in. która popłynie z kranów,
za pomocą gazowych pomp zamontowano
na
dachu
ciepła,
zasilanych
gazem budynku parkingowego. Paziemnym. Są tańsze niż kon- nele fotowoltaiczne, których
wencjonalne systemy grzew- rolą będzie produkcja enercze
i
energooszczędne. gii elektrycznej do zasilania
Zaprojektowano też insta- oświetlenia
zewnętrznego,
lacje do odzyskiwania ciepła zainstalowano na jednym
w systemach wentylacyjnych, z budynków technicznych.
co jest dodatkowym rozwią- W nowym kompleksie zastozaniem energooszczędnym, sowano ogrzewanie sufitowe
a więc i ekologicznym.
(chłodzące w lecie) będące
Innym z rozwiązań przyja- systemem pasywnym. Dzięki
znych środowisku jest wyko- temu ograniczono zastosorzystywanie wody deszczowej wania klimatyzacji w pomieszw instalacjach sanitarnych. czeniach, w których stale
Podziemnych zbiorników na przebywają ludzie. Promiendeszczówkę jest dziewięć. niki sufitowe będą działały
Zbierana tam woda, po tak, że ciepło będzie odczuwstępnym oczyszczeniu, bę- wane zupełnie jak to pochodzie używana do spłukiwania dzące w naturalny sposób od
toalet na trenie całego szpi- słońca, tyle że w zawsze komtalnego miasteczka.
fortowej temperaturze. Nie
Kolektory słoneczne i ogniwa będzie tu wymuszonego ruchu
fotowoltaiczne będą produ- powietrza, który sprawia, że
kować ciepło i energię elek- z podłogi podrywany jest kurz.
tryczną, które pokryją część Nie będzie tu też grzejników,
potrzeb
energetycznych które zagracają przestrzeń.

Sterylnie, oszczędnie, zielo- myślano - chodzi o dodatkową
no
izolację termiczną i akustyczną oraz powstający nad zieW salach operacyjnych zain- loną powierzchnią korzystny
stalowane zostaną tak zwane mikroklimat (redukcja pyłów,
sufity laminarne zapewniają- regulacja wilgotności, produkce naprawdę czyste powietrze cja tlenu, redukcja dwutlenku
- trójstopniowo oczyszczone węgla).
ze wszystkich drobnoustrojów, pyłów i innych zanie- Robot przygotuje zestaw leczyszczeń. Nawiew będzie ków
tak ustawiony by czyste
powietrze tuż nad stołem Zautomatyzowana
apteka
operacyjnym spływało w dół zrewolucjonizuje system orw postaci oczyszczającego dynowania i podawania leprysznica. Ta nowoczesna ków pacjentom placówki. Portechnologia pozwoli na pro- cje leków dla poszczególnych
wadzenie operacji w napraw- chorych w całej lecznicy będą
dę sterylnym środowisku.
przygotowywane w jednym
Wśród rozwiązań energo- tylko miejscu – właśnie w cenoszczędnych warto też wy- tralnej aptece. Miejsce każdej
mieni efektywne oświetlenie tabletce wyznaczy komputer
LED-owe oraz zastosowanie wspomagany przez zrobotysystemów przyciemniających zowany system wyszukiwania,
lub wyłączających światło, pakietowania i oznaczania.
opartych o czujniki światła Oczywiście, najpierw lekarz
dziennego i czujniki obecności. wprowadzi do systemu zleZielony dach szpitala to cenia dotyczące podawania
z jednej strony dobry widok ordynowanych farmaceutyze szpitalnych okien, ale są ków. Potem prawie wszystko
też
bardziej
praktyczne będzie się działo automatyczpowody, dla których o nim po- nie. W ruch pójdą urządze-

nia wyjmujące leki z blistrów
oraz pakujące i kontrolne. Bez
udziału człowieka przygotowywane będą pojedyncze
indywidualne dawki leków
dla każdego z hospitalizowanych. Robot zapakuje tabletki,
drażetki i kapsułki do torebek,
na których znajdą się informacje dotyczące chorego, leku
oraz kod kreskowy. To ten sam
kod, który znajdzie się także na opasce zakładanej na
rękę osoby przyjmowanej do
szpitala. Po skompletowaniu
zestawu leki w plastikowych
tubach pomkną pocztą pneumatyczną (system rur ze sprężonym powietrzem) na dany
oddział.Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
to najważniejsza obecnie
kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Koszt
całej inwestycji to 560 mln zł,
z czego około 200 mln zł województwo wyda na najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Wykonawca, firma Budimex,
powinien się uporać z robotami do końca 2019 roku.
BK
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Pod Toruniem powstanie 40 kilometrów nowych
tras rowerowych

FOT.PIXABAY

Są podpisy pod umową na budowę trzech nowych tras rowerowych w powiecie toruńskim!
Ich koszt to ponad 25 mln złotych.Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku.

Wycieczki rowerowe są
doskonałym sposobem na
aktywne poznawanie walorów naszego regionu.
Starostwo Powiatowe w
Toruniu promuje rowery
jako zdrowy i ekologiczny środek transportu. Od
kilku lat inwestuje w budowę bezpiecznych tras
rowerowych na terenie
całego powiatu.

ponad 25 mln złotych. To
prawie 14 milionów więcej niż
pierwotnie zakładano. Ta różnica jest spowodowana wzrostem cen pracy i materiałów.
Dzięki staraniom Zarządu
Powiatu udało się uzyskać
dodatkowe środki od wszystkich stron zaangażowanych w
inwestycję. Dlatego już niedługo rowerzyści zyskają
nowe ścieżki zwiększające
bezpieczeństwo i komfort
Kolejnym etapem tego pro- podróżowania tym środkiem
cesu będzie budowa po- transportu.
nad 37 kilometrów nowych
ścieżek w ramach projekt Podczas spotkania w siedzibie
„Poprawa bezpieczeństwa i starostwa podpisano umowę
komfortu życia mieszkańców z przedstawicielami wykooraz wsparcie niskoemisyj- nawców poszczególnych odnego transportu drogowego cinków:
poprzez wybudowanie dróg
dla rowerów”. Poza powiatem -Najdłuższy z nich mierzy 24,3
środki na to zadanie przezna- km i wiedzie z Osieka nad
czyło także województwo oraz Wisłą przez Sąsieczno, Zimny
gminy, przez które przecho- Zdrój i Czernikowo do Mazowsza z odgałęzieniem do Obrodzić będą trasy.
wa. Kosztować ma 14, 5 mln
Koszt inwestycji wyniesie złotych, na które składają się

środki powiatu toruńskiego,
województwa kujawsko-pomorskiego, gminy Czernikowo
i gminy Obrowo. Nowo powstająca trasa ma być kontynuacją już istniejącej trasy od
granic Torunia, przez Złotorię
do Osieka. Realizacją zajmie
się Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Lipna.
-Niemal
dziesięciokilometrowy szlak połączy Przysiek,
Rozgarty i Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Jego koszt
wyniesie 6,5 mln zł, a wykonawcą będzie TRANSBRUK
Barczyński Sp. z o.o. z Pigży.
-Budowę traktu Różankowo–
Lulkowo oraz Kamionki Małe–
Turzno wyceniono na 4,3 mln
zł, a jego wykonawcą również
będzie TRANSBRUK Barczyński Sp. z o.o. z Pigży.

z tym życzymy powodzenia
w realizacji zadania, bo jest
ambitne. Mamy nadzieję, że
za rok będziemy mogli jeździć
tymi trasami – zwrócił się do
wyłonionych w przetargu wykonawców Starosta Toruński Marek Olszewski.

-niemal 13 kilometrowy odcinek
Nawra–Kończewice–
Chełmża–Zalesie–Kiełbasin–
Mlewo–Sierakowo.

Warto dodać, że w ramach
projektu wybudowany został
już ponad 8 kilometrowy odcinek drogi rowerowej Leszcz–
Pigża–Brąchnowo–Biskupice–Warszewice–Kończewice.

– Realizujemy te inwestycje,
aby stworzyć spójną i logiczną
sieć ścieżek rowerowych, która pozwoli na dotarcie nie tylko do szkoły, czy do pracy, ale
także w ciekawe turystycznie
miejsca. Oczywiście pozwoli to
także zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów i pomoże z
większym komfortem korzystać z rowerów na co dzień.
Chodzi nam o połączenie użyteczności i rekreacji – podkreślił Marek Olszewski.

Koordynacją budowy trzech
innych, nowych tras leżących
na terenie powiatu zajmuje się marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Środki na nie także pochodzą
z funduszy Starostwa, Urzędu
Marszałkowskiego, zainteresowanych gmin oraz dofinan– Wprawdzie nie buduje- sowania z Unii Europejskiej.
my autostrady, ale nieprze- Chodzi o prawie 8 km trasy
widziane problemy zawsze Lubicz–Nowa Wieś–Złotoria.
mogą się pojawić. W związku

-6,5 km ścieżki rowerowej
Cierpice–Wielka Nieszawka–
Mała Nieszawka.

Arkadiusz Kobyliński
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Pod Toruniem powstaje nowoczesny ośrodek zdrowia

FOT. LYSOMICE.PL

fizykoterapii, które znajdą się
na końcu lewego skrzydła budynku. Zaplanowano również
wybudowanie
pomieszczeń
technicznych i socjalnych.

Trwa budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łysomicach. Prace mają zostać
ukończone do 31 lipca 2020
roku. Inwestycja pochłonie
ponad 9 milionów złotych.
Kilka lat temu o SPZOZ
w Łysomicach media pisały
głównie w związku z aferą
dotyczącą
wykorzystania
fałszywych recept do wykupu
refundowanych leków. Kara,
którą NFZ nałożył na placówkę,
stawiała pod znakiem zapytania
dalsze
sprawne
funkcjonowanie opieki zdrowotnej w gminie. Jednak
dzięki aktywnym działaniom
władz lokalnego samorządu
udało się wyjaśnić sprawę.
Decyzją Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy karę nałożoną na ośrodek zdrowia przez
NFZ uznano za bezzasadną.
Wyrok zakładał także przekazanie 1 216 361 złotych dla
placówki w Łysomicach.
Również kilka lat temu,
w 2015 roku gmina Łysomice pozyskała grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych
w Bydgoszczy na mocy nieodpłatnego przeniesienia własności. W umowie zastrzeżono
jednak, że działka musi zostać

przeznaczona pod budowę budynku wyróżniającego się
SPZOZ.
formą i charakterem, jednak
bez agresywnego ingerowaW maju 2016 roku został nia w istniejące dotychczaogłoszony konkurs na wyko- sowe zabudowania. To druga
nanie koncepcji zagospodaro- po gruntownej modernizacji
wania terenu przeznaczonego budynku Urzędu Gminy inna budowę ośrodka. Wójt westycja, która wprowadza
gminy Piotr Kowal powołał nowoczesne,
dostosowane
specjalną komisję, która wy- do potrzeb klientów i pracowłoniła zwycięzcę przetargu. ników standardy. Ośrodek
Wygrał pomysł przedsta- powstanie pomiędzy ulicami
wiony przez biuro projekto- Sadową i Łąkową po zachodwe „Krzywka Studio - Agata niej stronie DK nr 91. Jego
Krzywka”. Przygotowania do powierzchnia wyniesie ponad
rozpoczęcia długo oczeki- 1200 metrów kwadratowych.
wanej przez mieszkańców Dokładne wymiary budynku
inwestycji trwały trzy lata. są następujące: wysokość 28 grudnia 2018 roku upły- 5,97 metrów, długość - 50,12
nął termin składania ofert metrów i szerokość - 35, 88
na
jej
przeprowadzenie. metrów. Co istotne ma to być
7 lutego 2019 r. w siedzi- budynek jednokondygnacyjny,
bie gminy przy ulicy War- a więc dostępny dla pacjenszawskiej
8
w
Łysomi- tów z poziomu parteru. Taka
cach
podpisano
umowę konstrukcja ma na celu dostoz firmą DOMPOL Sp. z.o.o, sowanie obiektu do potrzeb
która przedstawiła najko- osób
niepełnosprawnych
rzystniejszą ofertę spośród i starszych oraz ułatwienie im
trzech przedsiębiorstw za- korzystania z opieki zdrowotkwalifikowanych do przetargu nej.
i to ona zajmuje się wybudowaniem placówki.
Projekt zakłada stworzenie
wokół ośrodka 63 miejsc parIdeą projektu zakładającego kingowych oraz tzw. małej
powstanie
Samodzielnego architektury, czyli chodników,
Publicznego Zakładu Opie- ławek i fontanny oraz dróg
ki Zdrowotnej było stworze- dojazdowych. Wnętrze bunie harmonijnej kompozycji dynku podzielono natomiast

na kilka oddziałów, biorąc pod
uwagę czynności, które będą
w nich wykonywane. W części
administracyjnej umieszczono
pokój kierownika, księgowość,
archiwum oraz pomieszczenie
socjalne. SP ZOZ będzie posiadał własną aptekę z przestrzenią do wyrabiania leków
i prowadzenia szkoleń. Do budynku mają prowadzić dwa
wejścia. Jedno połączone z
holem głównym przeznaczonym dla pacjentów chorych
oraz korzystających z rehabilitacji. W tym miejscu znajdować się będą także: kącik
zabaw dla dzieci, poczekalnia, szatnia, toalety. W jego
centralnej części umieszczono
rejestrację dostosowaną do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W prawym skrzydle
budynku zlokalizowano dwa
gabinety lekarskie, w których
będzie można skorzystać
z podstawowej opieki medycznej – usług lekarza rodzinnego i pediatry. Po drugiej
stronie placówki umieszczono
gabinet stomatologiczny oraz
położniczy z dodatkowym pomieszczeniem dla pielęgniarki położnej. Zarezerwowano
także przestrzeń dla pokoju
szczepień i “zabiegowego”.
Rehabilitacja odbywać się
będzie w sali ćwiczeń i sali

Odrębna część budynku została przeznaczona na garaż
dla ambulansu ratownictwa
medycznego oraz magazyn
medyczny. - Będziemy dążyć
do tego, by w ośrodku stacjonowała karetka razem z zespołem ratownictwa medycznego – zaznacza wójt gminy
Piotr Kowal.
- Obecnie pojazd znajduje się
na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Ostaszewie - dodaje.
Zakończyły się już prace związane z przygotowaniem terenu do przeprowadzenia
budowy. Dlatego z każdym
dniem budynek SP ZOZ będzie coraz bardziej podobny
do zaplanowanego efektu
końcowego. – Jak poinformował nas wykonawca, prace
wewnątrz obiektu rozpoczną się na przełomie września
i października - podkreśla Piotr
Kowal. Termin zakończenia
budowy
jest
planowany
na 31 lipca 2019. Jak informują przedstawiciele firmy
DOMPOL Sp. z.o.o. prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Budowa Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej powinna być
dużym udogodnieniem dla
mieszkańców gminy. Dzięki
nowoczesnemu
ośrodkowi
podstawowe usługi medyczne
będą świadczone w jednym
miejscu. Projekt uwzględnia potrzeby osób starszych
oraz
niepełnosprawnych.
W starzejącym się społeczeństwie dostępność ochrony
zdrowia na wysokim poziomie
jest kluczową kwestią. Stąd
też warto pamiętać, że poza
komfortem pacjentów, nowa
przychodnia to także miejsce
pracy dla dodatkowego personelu, szczególnie lekarzy,
rehabilitantów i pielęgniarek.
Arkadriusz Kobyliński
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Podobno warto zrobić krok w tył…

FOT. WŁASNE

Filip Sobczak - Redaktor naczelny „Oto Toruń”
Kiedy nieco ponad dwa lata
temu zakładaliśmy portal
„Oto Toruń”, to nawet przez
chwilę nie pomyślałem, że w
przyszłości wydamy gazetę.
Prasa to przecież przeżytek
- wskazują na to wszystkie
badania. Teraz każdy ma w
kieszeni swojego smartfona
z aplikacjami, które cały czas
„bombardują” nas newsami. Media tradycyjne nie są
w stanie „ścigać się” z tymi
nowymi - internetowymi.
Jednak dziennikarze wcale
nie muszą stawać do tego

Trzej muszkieterowie

Michał Jakubaszek - Radny Miasta Torunia
Raz na pięć lat otwierają się
wrota bram Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ten
dzień nadchodzi dla trzech
muszkieterów regionu, można
powiedzieć,
naszych
twardzieli. W szranki zgłosiło się równo sześćdziesięciu
śmiałków i pręży przed nami
muskuły. Wśród nich kilkunastu szermierzy z Torunia, którzy na afisze nie szczędzą bibuły. Najwcześniej wystrzelił
muszkieter Korolko Michał, ze
szkoły szermierzy Platformy.
Wysłał do skrzynek pocztowych życzenia wielkanocne na tle jaj, co odbiega od
normy. Szczerząc się szeroko od ucha do ucha, napisał
zdecydowanie nieszczerze.

Jam to jest jednym jedynym
ze wszystkich z Torunia szermierzem. Do życzeń załączył
również przepis na mazurka,
wielkanocne ciasto. Liczy, że
tym słodkim, acz jednorazowym gestem zwojuje Toruń, nasze miasto. Znać o
sobie z przytupem dał drugi
muszkieter, Pijanowski, teraz chyba z Biedronia Wiosny. Pan Marek poobijał się z
Dyrektorem Kultury Urzędu
Marszałka, a finał był żałosny. Wytrawny szermierz z
Torunia, zwolniony z pracy,
w te pędy zawiadomił policję. Szczególnie naruszono
ponoć jego nietykalną nietykalność osobistą. To taka
groteska, wszyscy bowiem

wyścigu. Dziś możemy być
z Państwem na bieżąco - w
internecie, ale także co jakiś czas - w prasie. Prasa to
jednak wielki symbol demokracji. Demokracji, o którą
dziś musimy walczyć każdego dnia, a przecież wydawało się, że mamy ją już zagwarantowaną na zawsze. Wciąż
to właśnie prasa ma większą wiarygodność i wpływa
na opinię publiczną, chociaż
notowania dziennikarzy internetowych systematycznie rosną. Wciąż w autobuwiedzą, że Pan Marek jest
zdrowia okazem. Niewielu
muszkieterów pochwalić się
może gumowym kręgosłupem i kośćmi zarazem. Muszkieter ów przeszedł krętą
drogę zanim został „najbliższym
współpracownikiem
Biedronia”. Wspierał drużynę PiS, potem PO, chwilę
pokręcił się przy Zaleskim i
to wcale nie ironia. Muszkiet
Pana Marka ma doprawdy wyjątkowo szeroki horyzont ostrzału. Dla niemałych
apanaży, interesu Biedronia,
nie stroni od żadnego przypału. Trzeci z muszkieterów
włada językami obcymi niczym prawdziwą szpadą, a
raczej rapierem. Tak trzeba
powiedzieć, skoro i Zbigniew
Girzyński został ochrzczony naszym muszkieterem.

Toruńskie Las Vegas

FOT. WŁASNE

Maciej Karczewski - toruński przedsiębiorca, społecznik
Poprzedniego lata miałem
szansę zobaczyć na własne
oczy słynną stolice hazardu.
Na środku niczego, jak mawiają amerykanie, powstało
miasto pełne kasyn, hoteli i
miejsc rozrywek wszelakich.
Miasto pełne świateł i kolorowych neonów, gdzie trudno skoncentrować wzrok na
jednej rzeczy. Ta ilość reklam
i ilość iluminacji, powoduje
, że po jakimś czasie, zupełnie tracimy orientację, co jest
czym i gdzie tak naprawdę

jesteśmy. Zbyt dużo świateł, zwyczajnie przeszkadza.
Podobnie jest na toruńskich
drogach. Nie wiem, czy ich
projektanci wzorowali się na
Las Vegas, ale świateł zamontowali na nich po kokardę. Średnicowa i każde jej
skrzyżowanie, Curie Skłodowskiej, świecą całe dnie i
noce. Wszyscy stoją , mało
kto jedzie, istny świetlny chaos. No a Szosa Chełmińska
po poszerzeniu, to już samo
centrum Las Vegas! Tu na

sach możemy usłyszeć (tak
dziennikarski prekariat jeździ
autobusami i słucha o czym
rozmawiają ludzie), że „pisali w gazecie”. Bo wciąż nie
wszyscy korzystają ze smarfonów, bo cały czas niektórzy
wolą po pracy (lub przed)
usiąść w fotelu z gazetą i
poczuć jej charakterystyczny zapach. Stąd właśnie, w
największym skrócie, pomysł,
żeby wydać gazetę „Oto Toruń”. Myślę, że każdy znajdzie
tu coś dla siebie, bo będziemy pisać o tym, co najistotniejsze dla naszego miasta,
rozmawiać z ciekawymi ludźmi, sprawdzać co słychać w
Opanował płynnie francuski,
angielski i startuje z piątym
numerem na prośbę Jarosława. Stanął w szranki, aby
finalnie pilnować tylko polskiego interesu i brukselskiego prawa. Były parlamentarzysta z niego i dyplomata,
przyznać trzeba z doświadczeniem. W mediach pływa
jak delfin, codziennie, często
i ze swadą, nie jest więc źrebieniem. Mieszkańcy Torunia
już za chwilę na pięć lat wybiorą swojego muszkietera.
Lepiej, aby był od nas, nie
odcinał kuponów i nie robił za
klakiera. Jeśli ma coś do powiedzenia i potrafi bronić interesów Polski, serca Europy,
to postawmy krzyżyk przy
tym, który zna szermierkę i
nie chowa się w okopy.
trzech kilometrach od Kwiatowej do Bema, jest 11 sygnalizacji! I wszystkie, jak na
miasto z rozmachem przystało, świecą także w nocy!
Co daje nam ta świetlna
iluminacja? Kierowcy stoją
co 300 metrów i wcale nie
dojeżdżają w krótszym czasie do centrum, drożejącego
za obecnej władzy prądu,
zużywa to od diabła, miga
i świeci jak w Las Vegas, a
szybciej nie jest ! Po wydaniu
grubych milionów, wycięciu
setek drzew, Szosę Chełmińską przejeżdżamy wolniej niż
, gdy miała tylko dwa pasy.
W Las Vegas ma to sens,
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biznesie i kulturze, a także
zaglądać na areny sportowe.
Mamy nadzieję, że tym sposobem poszerzymy grono
naszych odbiorców. Chociaż,
umówmy się, wydanie gazety papierowej w dzisiejszych
czasach to spore ryzyko
z powodów, które przedstawiłem wcześniej. Ale nie będę
dłużej Państwa zanudzał,
bo na pewno są u nas ciekawsze rzeczy do czytania.
A tymczasem my będziemy
dalej ryzykować, bo podobno warto czasami zrobić krok
w tył, żeby potem zrobić dwa
do przodu.

FOT. WŁASNE

bo światła mają zatrzymać
hazardzistów pod drzwiami
kasyn, ale u nas? A niedawno otwarte zostało rondo
turbinowe przy Kaszowniku, na jednym z najbardziej
niebezpiecznych toruńskich
skrzyżowań. Bez ani jednego
światła. I co? Wszyscy jeżdżą,
nic się nie dzieje, ruch płynny
i bez zakłóceń. A więc można.
Po co więc u licha na innych
skrzyżowaniach,
zamiast
płynnych rond, gdzie zawsze
ktoś jedzie, my ciągle budujemy światła, na których często wszyscy stoją? No chyba,
że chodzi tu, o bycie polskim
Las Vegas…

www.ototorun.pl
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Oto nowe podprowadzające Get Well Toruń.
Kim są i jakie mają pasje?
W tym sezonie klub żużlowy Get Well Toruń zaprosił do współpracy nowe podprowadzające.
się również biznesem, który pierwszy raz w charakterze mentami resocjalizacji, dzięki
od zawsze mnie fascynował. podprowadzającej. To dla czemu mogę poznać tajniki
Ostatnio zaczęłam zgłębiać mnie duże wyróżnienie. Inte- pracy nauczyciela, o której
marzę od dziecka. Wolny czas
spędzam ze znajomymi lub
z dobrą książką w ręku. Od
trzech lat biorę udział w konkursach piękności m.in. Miss
Województwa Pomorskiego
czy Miss Ziemi Słupskiej i Lęborskiej. W zeszłym roku uda

Sandra S.
SANDRA

Sandra:
Jak zaczęła się moja przygoda z żużlem? Po raz pierwszy na mecz zabrał mnie mój
przyjaciel. To właśnie jemu
zawdzięczam wielką sympatię
do czarnego sportu. Nieprzewidywalność wyników oraz
rywalizacja na torze budzi we
mnie niesamowite emocje. Ryk
silników i unoszący się zapach
– to wszystko powoduje, że
obok żużla nie można przejść
obojętnie. Mniej więcej dwa
lata temu, kiedy mecze żużlowe oglądałam z trybun, powstał pomysł, aby w przyszłości zostać podprowadzającą.
Po dwóch latach, gdy pojawiła się taka możliwość, postanowiłam spróbować swoich
sił. Spełniło się jedno z moich
marzeń. Bycie podprowadzającą to dla mnie możliwość
bezpośredniego dopingowania drużyny i obserwowania
całego wydarzenia z bliska.
Jestem szczęśliwa, że udało
mi się zrealizować swój cel i
zostałam jedną z podprowadzających w klubie KS Toruń
w sezonie 2019. Pracuję także
jako hostessa, biorę udział w
cyklicznych akcjach. Interesuję
się modą, dlatego też branża modelingowa nie jest mi
obca. Dobrze czuję się nie tylko przed obiektywem – dużą
frajdę sprawia mi również

robienie zdjęć innym. Mam to
szczęście, że podczas swojej
pracy mogę zgłębiać tajniki fotografii, która z biegiem
czasu stała się również moją
pasją. Jakie mam plany na
przyszłość? Zdradzę jedynie,

MAGDA

swoją wiedzę w zakresie nowych technologii, szczególnie
moją uwagę zwróciła technologia blockchain w kontekście
prawnym oraz biznesowym.

NATALIA

ło mi się osiągnąć najwyższy
etap - ogólnopolski, zostając
Finalistką Miss Polski 2018.
Sesje fotograficzne pozwalają mi pokazać całą siebie,
emocje, które tkwią we mnie,
natomiast muzyka ukazuje wrażliwość na otaczający
nas świat. Jestem osobą kreatywną oraz radosną, nie lubię rutyny.

Magda:

KSENIA

że chciałabym zająć się wizażem i charakteryzacją.
Ksenia:

Jestem wesołą osóbką, która
lubi podróże, sport i przygody.
Nie boję się nowych wyzwań,
mierzę wysoko i biorę od życia co najlepsze. Moją pasją,
a zarazem sportem wyczynowym, który uprawiałam
przez 12 lat jest jeździectwo.
To sport, który nadal jest bliski mojemu sercu. Aktualnie
moim głównym zajęciem są
studia prawnicze. Interesuję

Swoją przygodę z Toruniem
rozpoczęłam na studiach i...
zostałam na dłużej. Jestem
absolwentką UMK na kierunku
administracja, a obecnie pracuję jako menadżer w sprzedaży detalicznej. Zajmuję się
między innymi rekrutacją nowych pracowników, szkoleniami, sprawami kadrowymi
i papierkowymi. Uważam się
za osobę życzliwą i pozytywnie nastawioną do świata.
Staram się, jak najwięcej podróżować i odkrywać świat,
bo sprawia mi to największą przyjemność. Uwielbiam
spędzać czas z przyjaciółmi,
nie lubię nudy i zawsze staram
się wykorzystać swój czas. Z
Motoareną współpracuję już
kilka lat, ale w tym sezonie

Natalia:
Jestem rodowitą torunianką.
Od 16. roku życia zajmuję się
resuję się również koszyków- modelingiem. Interesuję się
ką i futbolem amerykańskim.
kosmetologią, podróżami marzę o wyprawie do Stanów
Weronika:
Zjednoczonych. Pracuję jako
rejestratorka medyczna, a w
Pochodzę z małej, ale z pięk- wolnych chwilach lubię spotynej wioski. Uwielbiam foto- kać się ze znajomymi.
grafię oraz muzykę. Pracuję,
a weekendami studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i
przedszkolną połączoną z eleWERONIKA
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Piotr Parzyszek - piłkarz z Torunia Mistrzem Polski
Urodził się w Toruniu, ale jako sześciolatek wyjechał z Polski.
Kilkanaście lat później jako drugi torunianin w historii zdobył mistrzostwo Polski.
Walka o tytuł mistrza kraju
w każdym sezonie dostarcza
ogromnych emocji. Nieważne, że później polskie kluby
odpadają w rundach kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów czy
Ligi Europy, najlepsi młodzi
zawodnicy opuszczają ekstraklasę tak szybko, jak tylko
mogą, a kompilacje nieudanych zagrań piłkarzy podbijają serwisy społecznościowe. Batalia o ligowy prymat
niezmiennie pasjonuje kibiców.
Zakończony sezon nie był
wyjątkiem. Długo zanosiło
się, że Lechia Gdańsk przełamie dominację Legii Warszawa i zdobędzie mistrzostwo
kraju. Na początku dodatkowej rundy (siedem kolejek po
podziale ligi na grupę mocniejszą i słabszą) kluby miały
tyle samo punktów. Okazało
się, że triumfatorem rozgrywek nie zostali ani Legioniści,
ani gdańszczanie.
Stadion Miejski w Gliwicach
19 maja był miejscem, w które
wpatrywała się cała piłkarska Polska. Jeżeli miejscowy
Piast wygrałby z Lechem Poznań, po raz pierwszy w swojej 74-letniej historii będzie
mistrzem kraju.
27. minuta meczu w Gliwicach. Bramkarz Lecha Matus
Putnocky wychodzi na 25.
metr od własnej bramki, aby
wybić piłkę. Sytuację wydaje
się kontrolować jego partner z zespołu – Rafał Janicki.
Nieporozumienie tej dwójki
wykorzystuje Piotr Parzyszek. Snajper Piasta trąca
piłkę czubkiem buta, mija
golkipera i daje swojej drużynie pierwszego gola w tym
spotkaniu. Gola, który jak się
później okazało, zagwarantował mistrzostwo dla klubu
z Gliwic.
Piotr Parzyszek urodził się 8
września 1993 roku. Ma 190
cm wzrostu, jasne włosy, zarost i tatuaże na obu rękach
przedstawiające ważne wydarzenia z jego życia. Jako
6-latek opuścił rodzinny Toruń i wraz z mamą wyjechał

do Holandii. - Powtarzała,
że robi to dla mnie, bo tylko
tak zapewni mi lepszą przyszłość. I miała rację, bo nie
byłbym tym, kim jestem teraz, gdyby nie jej odważna
decyzja o opuszczeniu kraju
i bliskich – wspominał Piotr
Parzyszek w rozmowie dla
strony piast-gliwice.eu.
Właśnie w „kraju tulipanów”
rozpoczął piłkarskie treningi.
Ze swojego pierwszego klubu
- VV Eldenia, w wieku 11 lat
trafił do akademii piłkarskiej
Vitesse Arnhem. W 2007
roku związał się z juniorską
drużyną De Graafschap.
Do reprezentacji Polski do lat
19 trafił w 2011 roku. Pierwszy mecz w koszulce z orłem
na piersi zagrał 29 marca
przeciwko Holandii...czyli ekipie, w której sam miałby prawo występować ze względu
na podwójne obywatelstwo.
Biało-czerwone barwy reprezentował także w „dwudziestce”
i
reprezentacji
U-21. Nie zdołał wpisać się
na listę strzelców.
10 sierpnia 2012 roku zadebiutował w seniorskim
zespole z De Graafschap w
starciu z Excelsiorem Rotterdam. W 28 meczach sezonu
zdobył 10 goli. W kolejnych
rozgrywkach po 20 spotkaniach miał już 16 trafień na
swoim koncie. W drugiej lidze
holenderskiej był gwiazdą.
Świetne występy spowodowały, że zainteresowała się
nim Benfica Lizbona. Ostatecznie, za pół miliona euro
trafił do występującego w
Championship
Charlton
Athletic.
Po pół roku występów w angielskiej drużynie właściciel
Charltonu postawił 21-letniemu wówczas zawodnikowi
ultimatum. Wypożyczenie do
innego klubu albo gra w rezerwach. Stąd też przejście
do belgijskiego Sint-Truidense, później duńskie Randers,
by w 2016 roku na dobre
rozstać się z Charltonem
i wrócić do De Graafschap.

W tym czasie piłkarz został
ojcem. Ten szalony okres
wpłynął na jego życie.
- Najwięcej trudności spotkało nas, gdy musieliśmy
przeprowadzić się z Danii do
Holandii. Zadzwonił do mnie
mój były menedżer i powiedział: „Pakuj się, bierz swoje
wszystkie rzeczy. Lecimy do
Holandii. Nie wiem jeszcze,
czy twój kontrakt w Danii
będzie zakończony. Jest też
możliwość, że wrócisz do Danii”. To było dla mnie trudne,
bo nie wiedziałem, co mnie
czeka. Chcąc nie chcąc i tak
musiałem polecieć do Holandii. Będąc z półrocznym
dzieckiem, nagle dowiedziałem się, że w dwanaście godzin muszę spakować cały
swój dom. Przeprowadzki
mnie i żonę sporo nauczyły
– opisuje Piotr Parzyszek w
rozmowie z serwisem laczynaspilka.pl.
Powrót do Holandii pod
względem sportowym okazał
się dobrym rozwiązaniem.
Mimo że klub opuścił Eredivisie Parzyszek odbudował
formę. W sezonie 2016/2017
znów stał się liderem drużyny. Zdobył 25 goli w 38
spotkaniach. Zaowocowało
to transferem do występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Holandii PEC
Zwolle. Jak się okazało czas
w tym klubie był najtrudniejszy w dotychczasowej karierze. Zespół preferował styl,
w którym zawodnik o charakterystyce tzw. klasycznej
dziewiątki nie mógł się odnaleźć. - Najtrudniejszy moment w mojej karierze, to był
właśnie ubiegły sezon. Mówiłem też żonie, że był najgorszy. Byłem podłamany problemami... Przychodziły mi
nawet myśli: „Kurde, co ja w
ogóle robię. Dlaczego gram
w piłkę?” – wspominał Parzyszek w rozmowie z laczynaspilka.pl.
Problemy sportowe zbiegły się w czasie ze śmiercią
mamy. Jej dziesięcioletnia

walka z rakiem mózgu zakończyła się 6 marca 2018 roku.
Wtedy piłkarz opublikował w
swoich mediach społecznościowych taki wpis:
„Dziękuję za wszystko. To
dzięki tobie jestem taki, jaki
jestem. Nigdy nie uciekałaś
przed
odpowiedzialnością
i nie unikałaś trudnych wyborów. Weszłaś dzielnie w
tę nierówną walkę. Jestem
niesamowicie dumny z tego,
że stałaś się babcią Zofii. Jestem też dumny z tego, jak
silna zawsze byłaś. Z bólem
serca musimy cię pożegnać,
ale cieszę się, że zaznasz
teraz spokoju. Nigdy więcej
nierównych walk - tylko odpoczynek i wolność. Kocham
cię, najdroższa mamo. Nigdy
o tobie nie zapomnę”.
Wsparcie żony i pozytywne
nastawienie pomogło piłkarzowi w powrocie do wysokiej dyspozycji. Od początku
sezonu 2018/2019 urodzony
w Toruniu zawodnik związał
się z Piastem Gliwice. Pod
wodzą byłego trenera reprezentacji Polski – Waldemara Fornalika Piotr Parzyszek
znów zaczął strzelać gole.
Chociaż początki nie były
łatwe. W rundzie jesiennej
napastnik tylko dwukrotnie
znalazł sposób na pokonanie bramkarza rywali. Za
to w 2019 roku był już dużo
skuteczniejszy – Na początku próbowałem się przebić
do drużyny, ale dobrze grał
Michal Papadopulos (drugi
z napastników Piasta).
Powiedziałem sobie, że na
wiosnę muszę „odpalić”, bo
jestem zdrowy i chcę pokazać na co mnie stać – stwierdził Piotr Parzyszek po lutowym zwycięstwie 4:0 nad
Lechem.
Te słowa okazały się prorocze. Od 9 lutego na 51 możliwych do zdobycia punktów
Piast zgarnął 41 „oczek”. Napastnik zdobył w tym czasie
siedem goli i dołożył cztery
asysty.
- Może trudno w to uwierzyć,

ale czuję się szczęściarzem
tylko i aż dlatego, że każdego
dnia mam co jeść, mam dach
nad głową, jestem zdrowy
i otoczony miłością najbliższych. Mógłbym narzekać na
to wszystko, co złego mnie
spotkało, ale w życiu nie o to
chodzi, by skupiać się na nieszczęściach, tylko na tym, by
umieć poszukać tysięcy innych powodów do wdzięczności – powiedział w marcu
Piotr Parzyszek, w rozmowie
dla strony piast-gliwice.eu.
Powodów do wdzięczności napastnik dostarczył za
to kibicom drużyny, w której
występuje. 9 goli w pierwszym sezonie gry w ekstraklasie bardzo pomogło ekipie z Gliwic w ostatecznym
triumfie w lidze (do najskuteczniejszego
torunianina
w ekstraklasie – piłkarskiej
legendy naszego miasta Jarosława Maćkiewicza - traci jeszcze 6 bramek). Przed
Piastem występy w eliminacjach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trudno spodziewać
się, żeby podopieczni Waldemara Fornalika walczyli
w niej o najwyższe cele. Któż
jednak na początku tego sezonu byłby w stanie powiedzieć, że o pierwszym w historii mistrzostwie kraju dla
gliwiczan zadecyduje bramka urodzonego w grodzie Kopernika Piotra Parzyszka?
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