
Gdzie jest właściciel BMW,  
które wpadło do Wisły?

Na początku września, z punktu widokowego 
przy Wiśle w Toruniu, do rzeki wpadł samo-
chód osobowy marki BMW bez tablic reje-
stracyjnych. Auto po kilku godzinach zostało 
wyciągnięte, ale w środku nikogo nie było.

Mijają kolejne tygodnie, a policja cały czas po-

szukuje właściciela tajemniczego BMW. Mun-

durowi biorą pod uwagę dwie możliwości… 
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Koniec korków i utrudnień? Droga krajowa nr 10  
zostanie zmodernizowana

Rozbudowa infrastruktury stała się dla władz powiatu toruńskiego jednym z kluczowych celów. Teraz w odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców podjęto decyzję o przebudowie drogi krajowej nr 10 na terenie gminy Lubicz.

W połowie września w hotelu Rondo 
w Wąbrzeźnie odbyła się konferencja, 
podczas której Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk, Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
oraz Starosta Toruński Marek Olszew-
ski, a także przedstawiciele samorządów 
debatowali o utworzeniu Centralne-
go Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie. 
Wcześniej w tym miejscu odbyła się kon-
ferencja prasowa, w czasie której padły 
ważne dla mieszkańców powiatu toruń-
skiego deklaracje w sprawie DK10.

Szef Minister-
stwa Infrastruktury 
przedstawił pro-
gram inwestycyjny 
przebudowy ukła-
du komunikacyjne-
go na trasie DK10 
w Lubiczu. Miesz-
kańcy gmin Lubicz  
i Obrowo prawdo-
podobnie godziny 
spędzone w korkach 
mogliby już przełożyć 
na tygodnie. Stąd 
potrzeba poprawy 
drożności drogi kra-
jowej na terenie tych 
gmin jest zrozumiała.

W pierwszej kolejności planowane jest 
udrożnienie ruchu na skrzyżowaniach 
w Lubiczu Dolnym i Górnym. Później ma 
zostać zmodernizowana dalsza część 
trasy, gdzie również pojawiają się korki, 
czyli w Brzozówce i Dobrzejewicach. 

– Program inwestycyjny przedstawio-
ny przez Ministra Adamczyka urucha-
mia środki finansowe budżetu państwa  
i umożliwia Regionalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy 
rozpoczęcie przygotowań do inwestycji – 
powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

– Została wreszcie przełamana niemoc 
w sprawie modernizacji DK 10 w Lubi-
czu. To wprawdzie pierwszy etap, bu-
dowa dwóch rond na skrzyżowaniach w 
Lubiczu Górnym i Dolnym, ale wreszcie 
konkretne działanie – napisał w mediach 
społecznościowych Starosta Toruński 
Marek Olszewski.

Opracowano już plan 
inwestycyjny dla bu-
dowy tych rond na 
przecięciu dróg powia-
towych i gminnych z 
„dziesiątką” w Lubiczu 
Górnym i Lubiczu Dol-
nym. Na razie nie ma 
oficjalnych informa-
cji kiedy przebudowa 
skrzyżowań miałaby 
się rozpocząć. Od kilku 
miesięcy rozważane są 
także różne koncepcje 
projektu budowy trasy 
S10, która miałaby od-
ciążyć drogi lokalne.

 Arkadiusz Kobyliński
FOT. TRAXELEKTRONIK

„Godziny ciszy” w toruńskich hipermarketach
Nasze miasto łączy się z osobami z autyzmem. W toruńskich hipermarketach zostały wprowadzone 
tak zwane „godziny ciszy”.

„Godziny ciszy” w galeriach handlo-
wych i hipermarketach to coraz popu-
larniejsza akcja w naszym kraju. Jest 
ona przeprowadzana z myślą o osobach  
z autyzmem. Właściciele placówki han-
dlowej w wybranych godzinach w jeden 
dzień tygodnia przyciemniają światło  
i wyłączają muzykę oraz telewizory. Po-
nadto otwierają dodatkową kasę.

Jedną z sieci sklepów, która zdecydo-
wała się na przeprowadzanie tej akcji 
w całym kraju jest Auchan. – Jest ona 
bardzo pozytywnie odbierana przez na-
szych klientów. „Godziny ciszy” to spe-
cjalnie wyznaczony czas na zakupy dla 

osób ze spektrum autyzmu – informuje 
Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji 
w Auchan.

W sierpniu informowaliśmy na porta-
lu „Oto Toruń”, że „godziny ciszy” zostały 
wprowadzone także w naszym mieście. 
Pierwszym toruńskim hipermarketem, 
który zdecydował się na tę akcję był 
sklep Auchan przy ul. Grudziądzkiej. Od 
tego czasu odbywają się one tam syste-
matycznie - w każdy wtorek od 11:00 do 
13:00.

Teraz nasza redakcja otrzymała wia-
domość, że „godziny ciszy” zostaną 

wprowadzone także w sklepie Auchan 
w galerii handlowej przy ul. Żółkiew-
skiego. Pomysłodawcy informują, że  
w każdy wtorek od 15:00 do 17:00 w skle-
pie będą ograniczone ostre i mrugające 
światła, wyeliminowane zostaną komu-
nikaty głosowe. Ponadto będzie przyci-
szona muzyka. Do akcji mają przyłączyć 
się również inni najemcy galerii przy  
ul. Żółkiewskiego.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z Autyzmem  
w Toruniu.

 Filip Sobczak
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Skandaliczne zachowania użytkowników roweru miejskiego 
w Toruniu

Torvelo - nowy toruński rower miejski cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta 
umieją z niego korzystać. Nasza redakcja co kilka dni dostaje informacje o kolejnych dewastacjach miejskich jednośladów.

Duże zainteresowanie rowerem miejskim wśród 
mieszkańców Torunia. Jak wynika ze statystyk, po 
pierwszym miesiącu system odnotował ponad 57 
tys. wypożyczeń, zarejestrowanych jest 8,5 tys. 
osób. Niestety, nie wszyscy korzystają z dwóch kó-
łek we właściwy sposób.

Jeden z naszych Czytelników poinformował nas 
między innymi o tym, że w krzakach między Orlikiem 
a ul. Reja na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu za-
uważył porzucony rower miejski. – Żenada, nie ma 
siodełka, a zapewne ktoś w nocy rozbierze resztę – 
tak skomentował ten przygnębiający widok.

Niestety, to nie jest odosobniony przypadek. – Do 
dewastacji dochodzi tu częściej niż w innych prowa-
dzonych przez nas projektach – poinformował nas 

operator roweru miejskiego. - Po pierwszym tygodniu 
działania co 443 wypożyczony rower ulegał dewastacji.

Są też sytuacje, kiedy na jednym rowerze jadą dwie, 
a nawet trzy osoby. Jak już Was informowaliśmy na 
portalu „Oto Toruń”, 22 sierpnia br. na skrzyżowa-
niu ulic Kraszewskiego i Matejki rowerzysta potrącił 
86-letnią kobietę, która w prawidłowy sposób prze-
chodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. 
Poszkodowana następnego dnia zmarła. Kierujący 
rowerem jechał po przejściu dla pieszych, a na kie-
rownicy przewoził innego mężczyznę.

Poza tym część użytkowników roweru miejskiego 
nieprawidłowo korzysta z aplikacji, torunianie zgła-
szają oddanie roweru, a mimo to kontynuują jazdę  
i zwracają go dopiero na kolejnej stacji..

 AM
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W samym centrum Torunia odnaleziono ludzkie szczątki 
Kościół świętego Jakuba to wyjątkowo cenne miejsce dla archeologów. Praktycznie każde badanie prowadzone w tym miejscu 
kończy się sensacyjnym odkryciem.

Na potwierdzenie tych słów wy-
starczy przywołać odkrytego w tym 
roku podczas prac konserwatorskich 
Tutivillusa, czyli niemal dwumetrowy 
wizerunek diabła, który miał bacznie 
śledzić zachowanie wiernych podczas 
wizyt w kościele. Perła toruńskiego 
gotyku, za jaką wielu specjalistów 
uznaje tę świątynię, jest też regular-
nie odwiedzana przez archeologów.

Nie może to dziwić, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że bogata architektura  
i gotyckie zdobnictwo dają cenne 
informacje o funkcjonowaniu miesz-
kańców miasta na przestrzeni wieków. 
Fara średniowiecznego Nowego Mia-
sta wydaje się kopalnią ciekawostek  
i informacji, niemal tak pojemną i inte-
resująca, jak historia samej świątyni.

W sierpniu bieżącego roku po raz 
siódmy, po czteroletniej przerwie, trud 
poszukiwań podjęli naukowcy  
z Instytutu Archeologii UMK. Wzorem 
lat poprzednich, nie sam kościół, ale 
pozostałości przylegających do niego 
obiektów, a zwłaszcza obszar niegdy-
siejszej nekropolii szczególnie zainte-
resowały badaczy. 

– W tym sezonie weryfikowaliśmy: 
obecność cmentarza tuż przy mu-
rze obwodowym, fundamenty szkoły 
parafialnej i domu plebana, tunel 
pomiędzy szpitalem a prezbiterium 
kościoła – tłumaczy dla „Oto Toruń” 
prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska.

Wykonano trzy wykopy: po stronie 
wschodniej, zachodniej i północnej 
kościoła. Niemal cztery tygodnie prac 
nie poszły na marne. Tuż przed koń-
cem badań znaleziono szczątki dwóch 
kobiet. – To w części zniszczone groby 
beztrumienne. 

Jedna z kobiet została pochowana 
wraz z niemowlęciem - zapewne 
była to śmierć po porodzie. Nie-
mowlę złożono na nogach do-
mniemanej matki - tłumaczy prof. 
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska. 

– Poniżej, w najniższym poziomie 
grobów tej kwatery cmentarza, był 

kolejny pochówek młodej ślicznej ko-
biety o pięknym pełnym uzębieniu.

– Największą niespodzianką sezo-
nu wykopaliskowego 2019 był wielki 
grób (dół) wtórny, zbiorowy, wyko-
nany dla minimum około 100 szkiele-
tów po ekshumacji - podkreśla prof. 
Sulkowska-Tuszyńska.

Najnowsze ustalenia pozwalają także 
stwierdzić, że przycmentarna nekro-
polia służyła jako miejsce grzebania 
ciał, które wcześniej pochowano w 
innej lokalizacjach miasta. Na pozo-
stałościach zlikwidowanego w XVIII 

wieku cmentarza archeolodzy  
w ciągu lat znaleźli od 7 do 11 pozio-
mów “grobów”. Im bliżej kościoła, tym 

zagęszczenie w “mieście umarłych” 
większe. Takie “ekonomiczne” podej-
ście wynikało z ograniczeń pojemności 
miejsca pochówku przy świątyni.

Większość grobów na „jakubowym” 
cmentarzu nie ma żadnego wyposa-
żenia, ani innych przedmiotów po-
zwalających ustalić status materialny 
pochowanych osób. Natomiast w tym 
roku wyjątkowym zjawiskiem były 
wianki grobowe wkładane zwykle na 
głowę, niektórym zmarłym.

Wykopane szczątki zostaną zbadane 
przez antropologów, a wyniki staran-
nie udokumentowane i zarchiwizo-
wane. Następnie, przy zachowaniu 
odpowiednich procedur wrócą na 
miejsce, z którego zostały wydobyte.

Tego typu prace wymagają ogromnej 
precyzji. Jednak ich efekty nie tylko 
zaskakują, ale dają niezwykle istotną 
wiedzę o zwyczajach i sposobie życia 
naszych przodków. Są też wskazówką 
dla dalszych badań. I tych bez wąt-
pienia możemy również oczekiwać  
w przyszłości.

 Arkadiusz Kobyliński 
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Kałużny: Wbrew lewackim radykałom i liberałom chcemy 
dalej zmieniać na lepsze Polskę!

O walce z lewicowymi radykałami, liberałami, którzy chcą ograniczać 500+ i zmianie ukochanego domu – Polski – mówi 
dyrektor COS Mariusz Kałużny, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, kandydujący z 8. miejsca w okręgu nr 5 – 
toruńsko-włocławskim.

PiS reformuje Polskę od 4 lat. 
Wprowadzony 500+, obniżo-
no wiek emerytalny i prze-
znaczono olbrzymie środki na 
modernizację dróg lokalnych. 
O czym zadecydują Polacy  
w jesiennych wyborach?

O tym czy Polska pozostanie 
na drodze rozwoju, z owo-
ców którego korzystają zwykli 
ludzie – dzieci, ich rodzice, 
osoby starsze czy też znów 
będziemy mieli do czynienia  
z państwem dla wybranych – 
krajem ośmiorniczek, spotkań 
„biznesowych” na cmenta-
rzach i Jacka „na nic nie ma 
pieniędzy” Rostowskiego. My 
pokazujemy od 4 lat, że się 
da, że można. Jestem częścią 
drużyny „dobrej zmiany”, a od 
jesieni chcę ją wspierać, jako 
poseł. Mógłbym jak dotych-
czas zajmować się tylko spor-
tem. Jednak Polska wymaga 
pracy na tylu obszarach, że 
postanowiłem startować do 
Sejmu RP. 

Opozycja startuje w wybo-
rach w kilku blokach. Czy 
mają jakiś pomysł na Polskę? 
Co proponują, bo czasa-
mi można się pogubić w ich 
deklaracjach. 

Polacy mają dobrą pamięć. 

Wiedzą, że rządy SLD 
kończyły się wielkimi 
aferami, podobnie 
było z Platformą. 
Platforma to partia 
bez programu i wizji 
Polski. Zamiast waż-
nych spraw mamy le-
wicową propagandę 
w postaci kart LGBT+. 
Nie możemy pozwolić 
na ten atak na nasze 
dzieci. Sam mam trzy 
córeczki i podobnie 
jak zdecydowana 
większość Polaków, 
nie życzę sobie, żeby 
w szkole odbywała 
się przedwczesna 
seksualizacja.

Czego możemy ocze-
kiwać po PiS  
w kolejnej kadencji? 
Czym się zajmiecie?

Przystępujemy do 
realizacji kolejnych 
projektów, na których 
skorzystają wszyscy 
Polacy, a nie tylko 
Ci mieszkający w wielkich 
miastach. Będziemy wspie-
rać budowę dróg lokalnych, 
przywracamy połączenia PKS, 
wprowadzamy nowe progra-
my wsparcia rolników, także 

takie związane z łagodzeniem 
skutków suszy. Zrealizujemy 
system dopłat dla hodowców, 
z którego tak szydziła opo-
zycja. Będę też inwestycje w 
kulturę i infrastrukturę spor-
tową – tak mi bliską. Bo sport, 
to najlepszy sposób wycho-
wywania młodzieży. Wreszcie 
– mali i średni przedsiębiorcy! 
Nie może być tak, że wielkie 
firmy omijają podatki a uczci-
wy Polak płaci gigantyczne 
podatki. Zakupy robię głównie 
na targowiskach. W Sejmie 
RP będę zabiegał aby bazary, 
targowiska i małe sklepy były 
bardzo nisko opodatkowane. 

Ważnym tematem dyskusji 
publicznej stała się ostatnio 
postulaty środowisk LGBT+. 
Zgadza się pan z tezą, że ta 
ideologia to zagrożenie dla 
naszej kultury?

Jest to ogromne za-
grożenie. W ostatnim 
czasie wielokrotnie 
słyszeliśmy o ata-
kach na duchownych. 
Profanuje się nasze 
świętości, kpi z wi-
zerunku Matki Bożej. 
Radykałowie próbują 
w Polsce wprowadzić 
obce wzorce. Będę 
bronił Kościoła. Na 
wartościach chrze-
ścijańskich wyrosłem 
i nie wstydzę się tego. 
Mimo, że próbuje się 
tworzyć modę na 
bycie niewierzącym.  

Przez ostatnie 
lata wspierał pan, 
jako dyrektor COS, 
inwestycje w infra-
strukturę sportową 
w regionie. Jakie 
są dalsze plany 
dotyczące rozwoju 
sportu w naszym 
województwie? W 
jakie zadania Rząd, 

Ministerstwo i Centralny 
Ośrodek Sportu chcą szcze-
gólnie zaangażować się i na 
co przeznaczyć fundusze? 

Przede wszystkim kładzie-
my nacisk na rozbudowę 

infrastruktury przy klubach 
sportowych i szkołach. Tam 
dzieci spędzają większość 
czasu i ważne jest, żeby miały 
zapewnioną odpowiednią 
bazę. Nasz rząd wspiera 
również małe miasta i wioski 
- jako przykład mogę podać 
choćby miejscowość Skąpe, 
gdzie mieszka kilkuset miesz-
kańców. Powstaje tam boisko 
sportowe, o które bardzo 
mocno zabiegałem. 

Starałem się też o wsparcie 
dla miasta Chełmży, Gmi-
ny Chełmża, Gminy Zławieś 
Wielka, Gminy Grudziądz czy 
Papowo Biskupie. Warto tutaj 
też dodać Program Klub, 
dzięki któremu kluby jedno-
sekcyjne otrzymują po 10 tys. 
zł. To rewolucyjny program. 
Mam też pomysł zadaszenia 
orlików balonem, który mam 
nadzieję uda nam się zreali-
zować w następnej kadencji. 

W Polsce wiele zrobiono, 
ale bardzo dużo jest jeszcze 
do zrobienia i mam zamiar 
podjąć się pracy dla naszego 
kraju. Jestem patriotą - to 
mój obowiązek!

 Materiał sponsorowany

FOT. NADESŁANE
FOT. NADESŁANE

MATERIAŁ SPONSOROWANY

FOT. NADESŁANE
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Samochód wpadł do Wisły. Gdzie jest właściciel?
Nadal nie udało się ustalić tego, kto jest właścicielem auta, które w tajemniczych okolicznościach znalazło się w rzece.

Do tego zdarzenia doszło 
w poniedziałek 2 września 
br. ok. godz. 18:00. Dyżurny 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Toruniu otrzymał informa-
cję, że do Wisły w okolicach 
punktu widokowego (na-
przeciwko Bulwaru Filadel-
fijskiego) wpadł samochód 
osobowy. Pojazd unosił się na 
wodzie, a następnie zatonął.

Na miejsce przyjechało pięć 
zastępów strażaków z dwie-
ma łodziami. W akcji uczest-
niczyła też Specjalistyczna 
Grupa Ratownictwa Wodno-
-Nurkowego. Szybko udało 
się zlokalizować miejsce, w 
którym znajdowało się auto. 
Po kilku godzinach straża-
cy wyciągnęli samochód na 
brzeg. - Nikogo nie było w 
pojeździe - mówi Przemy-
sław Baniecki, rzecznik Straży 

Pożarnej w Toruniu. Okazało 
się, że to BMW bez tablic re-
jestracyjnych. Według nieofi-
cjalnych informacji, w stacyjce 

znajdowały się kluczyki.

Kto jest właścicielem tego po-
jazdu? Nadal tego nie wiado-
mo. - Ustalamy też to,  

w jaki sposób samochód zna-
lazł się w Wiśle - mówi Woj-
ciech Chrostowski, rzecznik 
toruńskiej policji. 

Pod uwagę brane są dwa 
scenariusze. Albo auto 
zostało specjalnie przez ko-
goś zepchnięte albo samo 
stoczyło się do rzeki.

Policja cały czas liczy na po-
moc świadków. Jeśli widzieli-
ście albo wiecie, jak doszło do 
tego zdarzenia, to skontaktuj-
cie się z dyżurnym Komisaria-
tu Policji Toruń - Podgórz (nr 
tel. 56 641-24-70).

Także w styczniu 2015 roku 
samochód wpadł do Wisły. 
Właściciel Audi 80 począt-
kowo myślał, że doszło do 

kradzieży. Pojazd był zapar-
kowany przy Bulwarze Fila-
delfijskim. Policjanci ustalili 
jednak, że samochód stoczył 
się do Wisły. Trwające kilka 
dni poszukiwania nie przynio-
sły efektu. Nie pomógł nawet 
specjalistyczny sprzęt,  
w tym robot przystosowany 
do pracy pod wodą. Akcję 
utrudniały fatalne warunki 
atmosferyczne. Samochód 
udało się zlokalizować, a na-
stępnie wyciągnąć na brzeg 
dopiero kilka miesięcy później. 

Z kolei w zeszłym roku do 
Wisły na wysokości zakła-
du Towimor wpadł samolot. 
To był hydroplan, który jest 
przystosowany do lądowa-
nia na wodzie. Na pokładzie 
były dwie osoby. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało.

AM

W Toruniu powstanie nowe rondo turbinowe
Jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową placu Hoffmanna w Toruniu.

Plac Hoffmanna to skrzyżowanie 
Bema, Kraszewskiego i Fałata na 
Bydgoskim Przedmieściu. W 2012 
roku powstało tam rondo. Jest to 
jeden z najniebezpieczniejszych 
punktów na drogowej mapie To-
runia. Często dochodzi tam do 
niebezpiecznych sytuacji. Tylko  
w zeszłym roku system Yanosik od-
notował w tym miejscu 89 kolizji. 
Już wkrótce bezpieczeństwo kie-
rowców ma się poprawić.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił 
przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z przebudową placu Hoffmanna  
w Toruniu przez wprowadzenie ron-
da turbinowego. Zainteresowane fir-
my mogą składać oferty do 2 października. Zadanie 
ma być zrealizowane do 15 grudnia.

Rondo turbinowe nie jest w naszym mieście nowo-
ścią. Takie komunikacyjne rozwiązanie z powodze-
niem funkcjonuje od kilku miesięcy na placu Chrap-
ka (skrzyżowanie Przy Kaszowniku). Wcześniej w tym 
miejscu również często dochodziło do drogowych 
zdarzeń.

Rondo turbinowe to rodzaj ronda zaprojekto-
wany w taki sposób, że potoki ruchu pasa we-
wnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się. 
Organizacja ruchu na takim skrzyżowaniu wy-
maga od kierującego przed wjazdem na rondo 
wyboru odpowiedniego pasa ruchu.

- Jest to szczególnie ważne, po-
nieważ podczas jazdy na samym 
rondzie nie ma możliwości zmia-
ny pasa z zewnętrznego na we-
wnętrzny i odwrotnie – tłumaczy 
rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
Agnieszka Kobus-Pęńsko. – Po-
jazdy poruszające się po rondzie 
turbinowym są bezkolizyjnie kie-
rowane do odpowiedniego wylotu. 
Ustąpienie pierwszeństwa nastę-
puje przy wjeździe na skrzyżowanie 
oraz na przecięciu się jezdni ronda 
z torowiskiem tramwajowym.

Zgodnie z zasadami ruchu drogo-
wego na tego typu skrzyżowaniach 
tramwaj znajdujący się na rondzie, 

który z niego zjeżdża ma bezwzględnie pierwszeń-
stwo przed pojazdami. Jeżeli tramwaj włącza się do 
ruchu na rondo, a pojazd znajduje się już na skrzy-
żowaniu, ustąpić pierwszeństwa musi tramwaj.

 Filip Sobczak

FOT. ARCHIWUM OTO TORUŃ
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Łukasz Lofek: Praca w gastronomii to duże poświęcenie
– Oczywiście jest to bardzo ciężka praca. Na początku spędza się dużo godzin w lokalu, warto mieć wyrozumiałych bliskich. 
Praca w gastronomii to duże poświęcenie – mówi w wywiadzie dla „Oto Toruń” szef kuchni w restauracji Filmar Łukasz Lofek.

Kierujesz dużym, blisko 
trzydziestoosobowym 
zespołem.

Zgadza się. Nie dość, 
że jesteśmy hotelem z 
restauracją, to działamy 
jako duża firma caterin-
gowa. Przygotowujemy 
jedzenie na imprezy na 
500, 1000 czy nawet 
1500 osób. Oprócz tego 
prowadzimy też stołów-
kę w TZMO, wydajemy 
tam między 80 a 150 
posiłków dziennie.

Jak wygląda podział 
obowiązków w tak du-
żym zespole?

Jeśli chodzi o podział 
obowiązków, to jestem 
ja, szef kuchni. Mam 
dwóch zastępców, 
Michała i Marcina. Są 
też dwaj rzeźnicy, którzy 
całe dnie pracują tylko 
przy mięsie i rybach. 
Mamy też dwóch cukier-
ników zajmujących się 

deserami i ciastami. W 
zespole jest także pani, 
która przygotowuje pie-
rogi i makarony. Wszyst-
ko robimy sami.

Czy są takie obszary 
działalności szefa kuch-
ni, których nie potrafi-
my sobie wyobrazić jako 
ludzie z zewnątrz?

Do moich obowiąz-
ków należy oczywiście 
dbanie o jakość potraw, 
zarządzanie ludźmi 
czy sprawy związane 
z logistyką. Często też 
zajmuję się sprawami 
techniczno-mechanicz-
nymi, co niektórych dzi-
wi. Gdy przygotowujemy 
catering, to zabieram 
walizkę z narzędziami. 
Znajomość techniki się 
przydaje. Zdarza się, że 
pytam osobę zamawia-
jącą catering, jakie ma 
przyłącze. Ona odpo-
wiada, że 16 ampero-
we. Przyjeżdżamy, a tu 

okazuje się, że 32 am-
perowe. Wtedy wycią-
gam walizkę, śrubokręt i 

działam. Rzadko korzy-
stam z pomocy technika. 
Takie zajęcia mają mało 

wspólnego z gotowa-
niem, ale są ważne dla 
imprezy, która musi się 
udać.

Jak to się stało, że 
zdecydowałeś się zająć 
gotowaniem?

Gdy stałem przed wybo-
rem szkoły w 1998 roku, 
to wśród ludzi mówiło 
się, że gdy pójdziesz 
na kuchnię, to będziesz 
najedzony i będziesz 
pracował w cieple. 
Oczywiście już wcze-
śniej miałem zapał do 
gotowania. Gdy rodzice 
pracowali, musiałem 
szykować dla nich obia-
dy. Oprócz gotowania 
interesowała mnie też 
mechanika samochodo-
wa. Jednak ostatecznie 
postawiłem na gastro-
nomię i skończyłem 
naszą toruńską szkołę.

Kto Ci powiedział, że 
jesteś w tym dobry, że 

to może być zajęcie na 
całe życie?

Zdarzało mi się słyszeć 
kiedyś, że jestem do-
brym pracownikiem, 
ale średnim kucharzem. 
Pierwsze miejsce, w któ-
rym zostałem doceniony 
i jako kucharz, i jako pra-
cownik, to firma cate-
ringowa Gran w Byd-
goszczy. Pracowałem w 
restauracji Maestra w 
Operze Nova. Tam po-
znałem świetnych ludzi. 
Później było jeszcze kilka 
lokali, aż w końcu rozpo-
częła się moja przygoda 
z Filmarem. Oczywiście 
jest to bardzo ciężka 
praca. Na początku 
spędza się dużo godzin 
w lokalu, warto mieć 
wyrozumiałych bliskich. 
Praca w gastronomii to 
duże poświęcenie.

Cały wywiad przeczyta-
cie na www.ototorun.pl

Pod Toruniem ma powstać gigantyczny maszt.  
Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie

W Małej Nieszawce (gmina Wielka Nieszawka) planowany jest montaż masztu telekomunikacyjnego. Miałoby to poprawić 
szybkość Internetu oraz zasięg na terenie wsi. Sprawa budzi jednak sporo kontrowersji, a mieszkańcy protestują.

Wiele osób zamieszkałych na terenie gminy Wiel-
ka Nieszawka skarży się na niską prędkość Inter-
netu oraz słaby zasięg. Zdarza się, że połączenia 
telefoniczne są zrywane, a oglądanie filmów online 
prawie niemożliwe. Problem ten mógłby rozwiązać 
nadajnik jednego z operatorów komórkowych, za-
montowany przy ul. Toruńskiej.

Jak udało nam się ustalić, właściciel działki, na któ-
rej ma zostać postawiony maszt, wyraził już zgodę 
na jego budowę. Część mieszkańców popiera ten 
pomysł, licząc na szybszy Internet, są jednak i tacy, 
którzy sprzeciwiają się inwestycji.

Zbierane są podpisy pod petycją do Starostwa Po-
wiatowego w Toruniu, które odpowiada za wyda-
wanie decyzji w tego rodzaju sprawach. Dlaczego 

mieszkańcy protestują przeciwko budowie masz-
tu? Wątpliwości budzi jego lokalizacja. Wieża o wy-
sokości ponad 40 metrów ma być umiejscowiona 

pomiędzy dwoma domami, blisko kościoła, w cen-
trum wsi, co wpłynie na efekt wizualny. Jak podkre-
ślają mieszkańcy gminy, maszt telekomunikacyjny 
jest potrzebny, jednak woleliby, aby powstał w in-
nym miejscu, np. na nieużytkach, przy wale wzdłuż 
Wisły.

Część osób powołuje się również na niepożądane 
dla zdrowia skutki obecności nadajnika. Niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że promieniowanie elektro-
magnetyczne generowane przez maszt może być 
szkodliwe dla zdrowia.

Petycję podpisało już ponad 100 osób. Do sprawy 
będziemy wracać.

 Sara WatrakFOT. PIXABAY

FOT. NADESŁANE
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Jak będzie wyglądać toruński hotel Hilton?
W Toruniu, a konkretnie w Starym Browarze powstanie czterogwiazdkowy hotel „Hilton 
Garden Inn”. Szacowany koszt tej inwestycji to 60 milionów złotych.

Karta z kodem
Lubię ten czas, gdy do Torunia zaczynają 
zjeżdżać studenci, a w powietrzu czuć je-
sień. Oznacza to jeszcze więcej młodych 
ludzi w tramwajach, autobusach  i na 
rowerach. Z myślą o nich, a także mając 
na względzie odchodzenie od plastiku 
w celu ochrony naszej planety, zaplano-
waliśmy nową funkcjonalność programu 
lojalnościowego Moja Starówk@. Od 
teraz nie trzeba już nosić przy sobie pla-
stikowej karty uprawniającej do korzy-
stania z rabatów na starówce. Wystar-
czy ściągnąć darmową aplikację Stocard 
na telefon i dodać ręcznie numer karty 
lub zeskanować umieszczony na niej kod 
kreskowy. A warto, bo kupić i zjeść taniej 
można aż w 83 punktach na starówce! 
Wśród partnerów programu lojalnościo-
wego są zarówno punkty gastronomicz-
ne, jak i księgarnie, instytucje kultury, 
optometrie czy pralnia. Zaparkować i 
dojechać taksówką też można taniej z 
kartą lub telefonem.

Drodzy Żacy! 

Przygotowaliśmy się z przedsiębiorcami 
na powitanie nowego roku akademic-
kiego, więc zaglądajcie tu często. Moja 
Starówk@ jest Wasza!. 

Aleksandra Iżycka 
Dyrektor Biura 
Toruńskiego Centrum Miasta

GŁOS STARÓWKI

O budowie hotelu słynnej sieci „Hil-
ton” mówiło się już od kilku lat. W 2017 
roku Polskie Projekty Inwestycyjne, 
czyli spółka, której właścicielem jest 
Satoria Group, wygrała przetarg i za 
dwa miliony złotych kupiła od Miasta 
toruński Stary Browar. Teraz urzęd-
nicy postanowili uciąć spekulacje i 
oficjalnie poinformować - w Toruniu 
powstanie hotel „Hilton Garden Inn”.

Ten luksusowy i prestiżowy obiekt ma 
stanąć właśnie w miejsce Starego 
Browaru - w ciągu kamienic przy uli-
cach Wielkie Garbary, Piernikarska i 
Browarna. Centrum Wsparcia Bizne-
su zdradza, że w środku 
znajdą się 132 pokoje, 
sala fitness, dwie sale 
konferencyjne oraz re-
stauracja i bar. Hotel 
będzie spełniać cztero-
gwiazdkowy standard. 
– Hotel Hilton Garden 
Inn Toruń Old Town bę-
dzie zarządzany przez 
VHM Hotel Manage-
ment. Budowę realizuje 
Grupa Satoria poprzez 
swoją spółkę zależną 
PPI Polskie Projekty In-
westycyjne Sp. z o.o. 
SKA – informuje Łukasz 
Drygalski z Centrum 

Wsparcia Biznesu.

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, o 
budowie hotelu mówiło się już od ja-
kiegoś czasu. Okazuje się, że inwesty-
cja wymagała nie tylko odpowiednich 
pozwoleń na budowę, ale także - jak 
tłumaczą sami inwestorzy - wnikliwej i 
dogłębnej analizy. – Rozpatrywaliśmy 
różne marki, niemniej jednak marka 
Hilton Garden Inn jest tą, która ma dla 
nas uzasadnienie rynkowe i buduje 
potencjał miejsca. Jest również waż-
na dla samego miasta, które wzmocni 
tym samym swoją ofertę turystycz-
ną – mówi Lech Fronckiel, Wiceprezes 

Zarządu spółki Polskie Projekty In-
westycyjne oraz Wiceprezes Grupy 
Satoria.

Nie ulega wątpliwości, że „Hilton Gar-
den Inn” w Toruniu stanie się idealnym 
miejscem dla klientów biznesowych i 
odwiedzających miasto w celach tury-
stycznych. – Jestem niezmiernie usa-
tysfakcjonowany, że będziemy mogli 
zarządzać obiektem hotelowym w 
tak szczególnie atrakcyjnym miejscu 
Torunia, łączącym w swojej architek-
turze zarówno elementy historycz-
ne jak i nowoczesne. Pozwoli to VHM 
Hotel Management jako operatorowi 

hotelu, na stworzenie 
atrakcyjnej oferty dla 
wszystkich odwiedza-
jących to wspaniałe i 
wyjątkowe miasto – po-
wiedział Wojciech Popis, 
Wiceprezes VHM Hotel 
Management.

Według pierwszych pla-
nów budowa obiektu 
rozpocznie się na wio-
snę 2020 roku i potrwa 
ponad dwa lata. Urzęd-
nicy informują, że koszt 
tej inwestycji to około 60 
milionów złotych. 

 Filip Sobczak
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Toruńczyk czy torunianin?
Wielu mieszkańców naszego miasta na pewno choć raz w życiu zadało sobie pytanie: kim jestem? Torunianinem czy 
toruńczykiem? Okazuje się, że odpowiedź na pytanie, która z tych form jest poprawna, wcale nie należy do najłatwiejszych.

Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN 
z 2007 roku nie wspomina o toruń-
czyku. Przy haśle „Toruń” pojawiają 
się jedynie określenia „torunianin” 
oraz „torunianka”. Podobnie w przy-
padku internetowego Słownika Języ-
ka Polskiego PWN. Ciekawostką jest 
fakt, że na tym samym portalu, po 
wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „to-
ruńczyk”, otrzymujemy informację o 
Barbarze Toruńczyk, znanej polskiej 
eseistce i działaczce opozycji w cza-
sach PRL-u. Tak samo dzieje się, gdy 
zdecydujemy się wpisać słowo „to-
ruńczyk” w Google. Wówczas więk-
szość wyników odnosi się do słynnej 
polskiej pisarki.

Z kolei na stronie sjp.pl widnieje zarów-
no forma „torunianin”, jak i „toruńczyk”. 
W tym samym miejscu wspomniane 
jest także – uznane za potoczne – wy-
rażenie „toruniak”.

Forma „toruńczyk” niewątpliwie wy-
stępowała w dawnej Polsce. Użył jej 
m.in. Tomasz Szlendak, socjolog z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w swo-
jej książce „Leven. Opowieść o toruń-
skim kupcu, krwawych zbrodniach, 

śpiewających żabach i czupurnej pie-
kareczce”. To powieść historyczna, któ-
rej akcja ma miejsce w średniowieczu. 
Główny bohater, mówiąc o miesz-
kańcach Grodu Kopernika, nazywa 
ich właśnie „toruńczykami”. Również 

łaciński napis na pomniku Mikołaja 
Kopernika tłumaczy się jako „Mikołaj 
Kopernik Toruńczyk, ruszył Ziemię, za-
trzymał Słońce i Niebo”. Warto także 
wspomnieć, że jeden z klubów pływac-
kich z Torunia nosi nazwę Toruńczyk.

Na co dzień zdecydowanie częściej 
spotykamy się z formą „torunianin” czy 
„torunianie” – zarówno w mowie, jak 
i w piśmie. Czy jednak wyraz „toruń-
czyk” możemy uznać za niepopraw-
ne sformułowanie? Słowniki na to nie 
wskazują. „Toruńczyk” to po prostu 
forma starsza i zdecydowanie rzadziej 
używana.

A Wy jak o sobie mówicie – jesteście 
torunianami czy toruńczykami? Cze-
kamy na Wasze rozważania na na-
szym e-mailu: redakcja@ototorun.pl

 Sara Watrak

Oto najpopularniejsze lumpeksy w Toruniu
Zakupy w second-handach dawno przestały być powodem do wstydu. Obecnie to już nie tylko miejsca, w których można 
natknąć się na oryginalne ubrania czy sporo zaoszczędzić.

Obecnie nikt już nie wstydzi się ro-
bienia zakupów w sklepach z odzieżą 
używaną. Moda na zero waste, czyli 
bezśmieciowy styl życia, sprawiła, że 
chętnie nabywamy ciuchy z drugiej 
ręki. Często są one o wiele lepszej 
jakości niż produkty z sieciówek, jest 
więc duża szansa na to, że przetrwają 
dłużej niż jeden sezon.

Jeśli ktoś już wcześniej nosił dany ele-
ment garderoby, a on nadal prezen-
tuje się dobrze, oznacza to, że praw-
dopodobnie wykonano go z dobrego 
tworzywa. W ciucholandach można 
znaleźć nie tylko ubrania markowe, 
lecz również uszyte z drogich materia-
łów, chociażby kaszmiru.

W Toruniu ciucholandy znajdziemy 
w każdej części miasta. Niektóre są 
niewielkie i przypominają butiki, inne 
to ogromne, nawet kilkukondygna-
cyjne obiekty. Największe zagęszcze-
nie takich miejsc znajduje się przy 
ul. Mickiewicza, która nazywana jest 
przez niektórych toruńskim zagłębiem 
lumpeksowym. Niektóre z tamtejszych 

punktów działają od wielu lat i mają 
swoich stałych klientów. Również w 
okolicach Bumaru działa kilka sklepów 
z używaną odzieżą.

Second-handów nie brakuje też na 
toruńskiej starówce czy na Rubinkowie. 
Jednym z najbardziej znanych lum-
peksów w naszym mieście jest Cen-
trum Taniej Odzieży przy Rynku No-
womiejskim. Swoją sławę zawdzięcza 
sobotnim przecenom -50%. Jeszcze 
przed otwarciem sklepu pod drzwiami 
ustawia się spora grupa chętnych na 
ubraniowe łowy. Tajemnicą poliszynela 
jest fakt, że niektóre osoby dzień wcze-
śniej odkładają wymarzone elementy 
garderoby w konkretnym miejscu, by w 
sobotę, od razu po otwarciu, dorwać je 
i kupić o połowę taniej.

Warto wspomnieć, że toruńskie lum-
peksy to nie tylko sklepy, w których 
możemy uzupełnić swoją garderobę. 
Wiele z nich w swojej ofercie posiada 
zabawki, gry, pościel, książki czy filmy.

 Sara Watrak

FOT. PIXABAY

FOT. PIXABAY
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Od października nowe połączenie lotnicze z Bydgoszczy
Regularne bezpośrednie loty z Bydgoszczy do Warszawy i z Warszawy do Bydgoszczy uruchamia nasz narodowy przewoźnik 
lotniczy PLL LOT. Trafią do siatki połączeń 28 października.

Maszyny LOT-u, zabierają-
ce na pokład 70 pasażerów 
Bombardiery Q400, będą 
latać 10 razy w tygodniu na 
trasie Bydgoszcz-Warszawa 
 i 10 razy na trasie Warsza-
wa-Bydgoszcz. Loty odbywać 
się będą codziennie, także 
weekendy, samolot będzie 
potrzebował na pokonanie 
tej trasy 50 minut. Portem 
docelowym w stolicy będzie 
Lotnisko Chopina, największy 
port lotniczy w kraju, ważny 
lotniczy dworzec przesiadko-
wy i główna baza LOT-u.

- To bardzo dobra wiadomość 
dla potencjalnych pasażerów 

i jednocześnie sygnał, że na-
sze lotnisko się liczy. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że te 
połączenia z całą pewnością 
poprawią wynik finansowy 
portu – podkreśla marszałek 
Piotr Całbecki.

Rozkład lotów pomyślano 
tak, by wylatujący z Byd-
goszczy mogli kontynuować 
podróż korzystając  
z bogatej oferty połączeń 
do wszystkich krajów Euro-
py, a także Stanów Zjedno-
czonych i Azji.

Nasz regionalny Port Lot-
niczy w Bydgoszczy konty-
nuuje zapoczątkowaną w 
ubiegłym roku dobrą passę i 
jest aktualnie liderem wśród 
krajowych lotnisk tej klasy 
jeśli chodzi o przyrost liczby 
podróżnych. Od początku 
tego roku odprawił blisko 
ćwierć miliona osób, co daje 
wzrost 3,5-procentowy wo-
bec analogicznego okresu w 
roku 2018, który był jak dotąd 
najlepszym w jego historii.

W lipcu 2019 z lotów z Byd-
goszczy skorzystało pra-
wie 50 tysięcy pasażerów 
(2,5-procentowy wzrost 

wobec lipca 2018). Wśród te-
gorocznych nowych destyna-
cji oprócz Warszawy znalazło 
się Glasgow, na przyszły rok 

zapowiadane są regularne 
połączenia do Edynburga.

 BK
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Pod Toruniem ma powstać 468-hektarowy  
Centralny Park Inwestycyjny

Jest „zielone światło” dla utworzenia Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie. To efekt współpracy lokalnych 
samorządów i władz państwowych.

Pomorska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna podjęła się 
opracowania planu pozyska-
nia 468 ha terenów zlokali-
zowanych w gminie Chełmża 
bezpośrednio przy A1. - Te-
reny te są szansą na nowe in-
westycje, nowoczesne miej-
sca pracy, a tym samym na 
wzrost gospodarczy całego 
regionu – mówi Jadwiga Emi-
lewicz Minister Przedsiębior-
czości i Technologii.

O atrakcyjności tej lokaliza-
cji decyduje jej ogromna po-
wierzchnia - w całym kraju 
wyraźnie brakuje terenów 
inwestycyjnych większych niż 
200 ha, niezbędnych dla du-
żych projektów. Jeżeli już taki 
teren jest dostępny najczę-
ściej znajduje w obrębie spe-
cjalnych sfer ekonomicznych, 
co ma być dodatkowym udo-
godnieniem dla przedsiębior-
ców. Decyzje o ulokowaniu ka-
pitału w tym miejscu powinny 

dać w przyszłości pracę set-
kom ludzi.

Jednak ta inwestycja miałaby 
sens tylko i wyłącznie w przy-
padku wybudowania dodat-
kowego zjazdu z autostrady 

A1, który pozwoliłby dotrzeć 
do tych terenów. Zdają sobie 
sprawę z tego faktu zarówno 
samorządowcy, jak i przed-
stawiciele rządu. – Pragnę za-
deklarować Państwu na wnio-
sek Ministra Ardanowskiego 

i władz samorządowych po-
wiatu i gminy, że decyzja o bu-
dowie węzła jest pozytywna i 
oczywista, jedynie trzeba sko-
relować jego budowę z ter-
minami przyszłych inwestycji  
w strefie – powiedział minister 

Adamczyk.

Jeżeli uda się odpowiednio 
zaplanować dalsze działania, 
w przyszłości tereny położone 
w powiecie toruńskim mogą 
stać się jednym z najatrak-
cyjniejszych miejsc dla inwe-
storów krajowych i zagranicz-
nych. Skoordynowanie prac 
związanych z przebudową 
autostrady A1 i przygotowa-
nia gruntów pod Centralny 
Park Inwestycyjny w Dźwierz-
nie wydaje się najistotniejszą 
kwestią.

Deklaracja Ministra Infra-
struktury daje zielone światło 
do zaplanowania inwestycji. 
W ciągu najbliższych lat teren 
będzie uzbrajany w niezbęd-
ne sieci i przygotowywany 
do przekazania zaintereso-
wanym jego wykorzystaniem 
przedsiębiorcom.

 Arkadiusz Kobyliński
FOT. ARCHIWUM
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Mieszkańcy zdecydują o obliczu centrum Lubicza Górnego
Z inicjatywy mieszkańców w centrum Lubicza Górnego ma powstać miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży, w skład którego 
wejdzie plac zabaw, pumptrack oraz elementy skateparku dla młodzieży. Pojawi się także upragniona przez mieszkańców 
publiczna toaleta.

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

Wszystko zaczęło się od 
jednej z mieszkanek, która 
kilka tygodni temu zwróciła 
się do urzędu z wnioskiem o 
utworzenie placu zabaw dla 
dzieci w pobliżu Amfiteatru.
Niedługo potem na profilu fa-
cebookowym „Gmina Lubicz” 
inna mieszkanka napisała: 
„Czy jest w planach w Lubiczu 
Górnym przeniesienie placu 
zabaw, który jest za kościołem 
w nowe miejsce, np. w pobliżu 
Amfiteatru? Z odpowiednią 
nawierzchnią i przystoso-
wanymi dla małych dzieci 
atrakcjami”. 

Post poruszył wielu rodziców, 
którzy poparli mieszkankę, 
proponując także inne roz-
wiązania. „Kolejny pomysł z 
racji tego, że jest tam dużo 
miejsca, to zrobienie skate-
parku dla starszych dzieci 

i młodzieży, która w chwili 
obecnej nie ma gdzie szaleć 
na hulajnogach i rowerach 
(…).”

- Podzielam pogląd rodziców, 
że w centrum Lubicza Górne-
go brakuje miejsca zabaw dla 
dzieci, ale przydałoby się tak-
że takie miejsce dla młodzieży 
– mówi wójt Marek Nicewicz. 
– Dlatego powołałem zespół, 
który ma zająć się opracowa-
niem koncepcji takiego placu 
ze strefą dla najmłodszych 
oraz strefą dla młodzieży.

W skład zespołu wchodzą 
pracownicy urzędu gminy, 
ośrodka pomocy społecz-
nej, a także wspomniana 
mieszkanka Lubicza Górnego 
– mama dwójki dzieci, która 
jako pierwsza zwróciła się do 
urzędu z tym tematem. Na 
pierwszym spotkaniu zespołu 
omówiono wstępne założenia 
nowego miejsca rekreacji w 
Lubiczu Górnym. Ustalono, 
że poza placem zabaw dla 
dzieci, złożonego z ciekawych 
i nowoczesnych elementów 

m.in. „linarium”, w projekto-
wanej przestrzeni powinien 
znaleźć się też pumptrack –  
w części podobny do tego na 
Rubinkowie oraz rampy dla 
rolkarzy.

Rozmawiano także o ogólnym 
zagospodarowaniu terenu  
w zieleń, by był nie tylko es-
tetyczny, ale i przyjazny dla 
mieszkańców. Konieczne jest, 
aby powstała tam wreszcie 
publiczna toaleta – damska, 
męska oraz dla niepełno-
sprawnych z przewijakiem dla 
najmłodszych. Wzbogacany 
będzie także plac kierma-
szowy, który cieszy się coraz 
większym powodzeniem. 
Planowane jest zapewnienie 
lepszych warunków na niepo-
godne dni oraz zwiększenie 
ilości stanowisk.

Teraz na bazie wstępnych 
założeń, członkowie zespołu 
zajmą się szukaniem i analizo-
waniem ofert, które mogłyby 
wpisywać się w lubicki projekt. 
Na kolejnych spotkaniach po-
wstanie wstępna koncepcja 
placu dla dzieci i młodzieży, 
która następnie zostanie za-
prezentowana mieszkańcom 
w konsultacjach społecznych.

Gmina nie ma w swoim bu-
dżecie pieniędzy na sfinanso-
wanie takiego placu, dlatego 

będzie się starała zrealizować 
go głównie ze środków ze-
wnętrznych. – Z naszych in-
formacji wynika, że jest szan-
sa na pozyskanie funduszy z 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu, który ogłosił konkurs 
na dofinansowanie takich 
właśnie projektów – mówi 
Dorota Pruszyńska zajmująca 
się w Urzędzie Gminy Lubicz 
pozyskiwaniem środków unij-
nych. – Aby móc wystartować 
w konkursie, musimy mieć 
przygotowaną wymaganą i 
obszerną dokumentację, dla-
tego już teraz rozpoczęliśmy 
pracę w tym temacie.

- Marzy nam się, by w przy-
szłe wakacje dzieci i młodzież 
z naszej gminy mogli już 
korzystać z nowoczesnego, 
efektownego i bezpiecznego 
placu rekreacyjnego w Lu-
biczu Górnym – mówi wójt 
Marek Nicewicz. Cieszy nas 
również fakt, że współtworzą 
go mieszkańcy. Tego wcześniej 
u nas brakowało.

 AM
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Szkoła w Ostaszewie zmieni się nie do poznania za prawie 9 mln zł
Trwa modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Po remoncie placówka zyska nową salę gimnastyczną, 
kilka dodatkowych klas i doskonale wyposażone pracownie. Całość pochłonie prawie 9 mln złotych.

Jak informowaliśmy na “Oto Toruń” prace na tym 
terenie rozpoczęły się w grudniu 2018 roku, kilka 
dni po wyłonieniu firmy, która przeprowadzi prze-
budowę. Inwestycja podzielona została na kilka 
etapów.

- Modernizacja szkoły wynika z zapotrzebowania 
mieszkańców. Taki kompleks oświatowy zabezpie-
cza potrzeby nauczania i kultury fizycznej. To ważne 
dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby lekcje 
odbywały się w jak najlepszych warunkach. Dzięki 
temu placówka gwarantuje wysokie standardy - 
mówi Krzysztof Sulecki z Urzędu Gminy Łysomice.

W trakcie minionego roku szkolnego grono peda-
gogiczne, dyrektor szkoły i rodzice uczniów wy-
pracowali nowy plan zajęć oraz rozmieszczenie 

oddziałów, tak aby trwająca rozbudowa szkoły nie 
uniemożliwiały prowadzenia lekcji.

Modernizację rozpoczęto od tzw. budynku A. W nim 
znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, 
archiwum szkoły, sale lekcyjne oraz sala gimna-
styczna z zapleczem sportowym. Nowa część bę-
dzie połączona z budynkami B i C. “Łącznik” stanie 
się też miejscem nauki, gdy rozpoczną się prace w 
pozostałych częściach szkoły.

- W “łączniku” będzie 5 sal lekcyjnych. W nich będą 
odbywały się zajęcia. Pozostajemy też w budynku B 
(żółty), dopóki nie skończy się modernizacja bu-
dynku C, a następnie rozpocznie się modernizacja 
budynku B - informuje dyrektor SP w Ostaszewie 
Aldona Orzeł-Chechłowska.

Zgodnie z planem zostaną one ocieplone, odno-
wione i pomalowane. W efekcie w jednym znaj-
dą się nowe sale lekcyjne, gabinet pielęgniarski, 
pomieszczenia dla nauczycieli i zaplecze sanitarne. 
Natomiast w drugim, zabytkowym budynku z czer-
wonej cegły będzie biblioteka, stołówka z kuchnią 
cateringową oraz punkt przedszkolny.

W celu połączenia całego obiektu konieczne będą 
prace wyburzeniowe. Wszystkie zmiany wykonane 
zostaną z myślą o osobach niepełnosprawnych i 
dostosowane do ich potrzeb. Przeprowadzeniem 
całego projektu zajmuje się firma “Koga” Inwestycje 
Budowlane z Bydgoszczy. Kwota realizacji projek-
tu wyniesie 8,7 mln zł. Modernizacja zrealizowana 
zostanie przy wsparciu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Ogólnie placówka w Ostaszewie rozrośnie się  
z dotychczasowych niemal 950 m2 powierzchni 
do ponad 1600 m2. - Planujemy przyjąć do 130 
uczniów. Dokładne informacje w tym temacie będą 
dostępne po rozpoczęciu roku szkolnego. Rozbudo-
wa daje dużo możliwości, ale chcemy być też szkołą 
otwartą na potrzeby ucznia - podkreśla Aldona 
Orzeł-Chechłowska.

W związku z tym Gmina Łysomice postanowiła do 
wyremontowanych sal szkoły wprowadzić nowo-
czesne urządzenia. W niedawno opublikowanych 

zapytaniach ofertowych poszukuje chętnych na 
zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni 
chemicznej, językowej i komputerowej.

- We wrześniu część sal lekcyjnych w nowym 
budynku zostanie oddana do użytku. Tam będą od-
bywały się lekcje, gdy budynki “starej szkoły” będą 
modernizowane. Dlatego konieczne jest wyposa-
żenie pracowni w niezbędne urządzenia - tłumaczy 
Krzysztof Sulecki.

Na rozpoczęcie roku szkolnego gotowe mają być 
zatem pracownie: matematyczna, teatralna, 

przyrodnicza, językowa i komputerowa. Przed gro-
nem pedagogicznym jeszcze kilka miesięcy wytę-
żonej pracy organizacyjnej, związanej z zapewnie-
niem bezpieczeństwa i odpowiednim planowaniem 
lekcji. Jednak w przyszłości Ostaszewo będzie mo-
gło pochwalić się naprawdę nowoczesną placówką 
oświatową.

Zakończenie całego projektu zapowiadane jest na 
29 maja 2020 roku.

 Arkadiusz Kobyliński 
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Coś się kończy, a coś się zaczyna
 Przemysław Termiński – senator RP

Na pewno cztery lata pracy 
w Senacie dla mieszkańców 
ziemi toruńsko-chełmińskiej 
sprawiło, że poczułem potrze-
bę sprawdzenia się na innym 
poletku. Zdecydowałem o 
starcie do Sejmu w wyborach 
parlamentarnych 13 paź-
dziernika. Pozycja 6.,  
z której startuję na liście 
Koalicji Obywatelskiej to dla 
mnie i wyzwanie i doskona-
ła okazja żeby przekonać do 

siebie wyborców spoza Toru-
nia i Chełmna.

Mam sporo chęci i przeko-
nanie, że w Sejmie mógłbym 
bardziej aktywnie wpływać na 
to, jakie prawo jest tworzone 
właśnie tam w Warszawie. Do 
tej pory blisko pracowałem 
z samorządowcami. Odwie-
dzałem wsie i miasteczka, nie 
bałem się spotkań z ludźmi. 
Wspierałem sport i młode 

sportowe talenty.

Dzięki autorskiemu progra-
mowi „Poznaj Parlament” 
Sejm i Senat odwiedziły setki 
młodych i starszych osób 
z naszego regionu. Były to 
klasy szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich, koła 
gospodyń wiejskich, samorzą-
dowcy, uczestnicy uniwersy-
tetów trzeciego wieku, pod-
opieczni domów dziecka oraz 

stowarzyszeń zajmujących się 
pomocą dla osób z niepełno-
sprawnościami. Spotykałem 
się z nimi, rozmawiałem.

Zawsze pozostawiali mnie  
z zapewnieniem, że sposób  
w jaki sprawuję mandat 
senatora jest trafiony i po-
trzebny. Dlatego uważam, że 
wspólnie możemy właśnie  
w Sejmie zdziałać jeszcze wię-
cej. Gramy dalej!

FOT. NADESŁANE

„Wolność słowa”
Skandal związany z zawiesze-
niem prof. Aleksandra Nala-
skowskiego obiegł wzdłuż i w 
szerz całą Polskę. Wszystko 
za sprawą nieprzemyślanej i 
emocjonalnej decyzji rektora 
UMK prof. Andrzeja Tretyna. 
Choć pewnie niewiele osób 
zapamięta nazwisko rektora, to 
z pewnością niestety w złym  
kontekście będą one kojarzyć 
tę sprawę z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Powodem, dla którego rektor 
odsunął wybitnego pedagoga 
od pracy na uczelni był felie-
ton, w którym profesor wyraził 
krytyczną opinię o środowisku 
propagującym ideologię LGBT. 
Kuriozum całej sprawy polega 
na tym, że profesora odsunięto 

od pracy za rzekome „kwestio-
nowanie praw człowieka” na-
ruszając właśnie podstawowe 
prawa człowieka, w tym prawo 
do wolności słowa i wyrażania 
opinii zagwarantowane m.in.  
w Konwencji Praw Człowieka  
i Konstytucji RP. Wolność słowa 
polega również na prawie do 
pisania krytycznych felietonów, 
co dla niektórych było nie do 
przyjęcia.

Sytuacja, do której doprowa-
dził rektor UMK przy cichym 
wsparciu wąskiego środowi-
ska, którym się otacza, nigdy 
wcześniej nie wydarzyła się na 
żadnej innej uczelni w Polsce. 
Wyłącznie jeden sposób wi-
dzenia świata, jedna doktryna  
i opresje stosowane wobec 

tych, którzy mają odwagę 
myśleć inaczej niż władza cha-
rakteryzowały systemy, które 
z demokracją nie mają nic 
wspólnego. A przecież to wła-
śnie na uniwersytetach powin-
no toczyć się dyskusje i debaty 
akademickie, gdzie ścierają się 
różne myśli i poglądy. Takich 
niechlubnych przykładów na 
UMK jest niestety więcej.

Przypomnieć można m.in. wy-
kład prawniczki Rebecci Kiess-
ling „O prawie do urodzenia 
się z perspektywy USA”, który 
został odwołany przez UMK 
rzekomo z powodu „zagrożenia 
porządku”. Porządek zdaniem 
władz był zagrożony, ponie-
waż prawniczka prezentowała 
poglądy „pro life”, czyli służące 

obronie życia człowieka od po-
częcia do naturalnej śmierci.

Przypomnieć trzeba nagonkę 
na śp. prof. Lecha Moraw-
skiego i szykany wobec jego 
doktoranta, po tym jak profe-
sor na wykładzie w Oxfordzie 
wspomniał o korupcji w polskim 
sądownictwie. Za te słowa 
doktorantowi robiono proble-
my z obroną pracy doktorskiej, 
a po niemal 50 latach nauki i 
pracy profesora na rzecz UMK 
nikt z władz uczelni nie raczył 
nawet złożyć znicza w dniu jego 
pogrzebu.

Wolność słowa i ekspresji ar-
tystycznej w ocenie władz UMK 
nie doznawała za to uszczerb-
ku, kiedy w studenckim Klubie 
„Od Nowa” organizowano 

 Michał Jakubaszek – Radny Miasta Torunia

satanistyczne i antychrze-
ścijańskie koncerty.

Niestety wolność słowa na 
UMK, mojej Alma Mater, coraz 
częściej jest sloganem. Wol-
ność słowa kończy się tam, 
gdzie wolne słowo jest niewy-
godne… dla władz, które mają 
inne poglądy!

FOT. NADESŁANE

Burza zamiast tęczy
 Filip Sobczak – Redaktor naczelny „Oto Toruń”

Bardzo dobrze znany 
w Toruniu prof. Aleksander 
Nalaskowski napisał kontro-
wersyjny felieton „Wędrowni 

gwałciciele” o społeczności 
LGBT w prawicowym tygodni-
ku „Sieci”. Naukowiec nazwał 
uczestników parad „zniewie-
ściałymi gogusiami, wesołkami 
na utrzymaniu mamusi, face-
cikami, chcącymi się wiecznie 
bawić, obleśnymi, grubymi, 
wytatuowanymi babami, które 
ostentacyjnie się całują jak na 
wyuzdanych filmach i osobni-
kami, którym trudno przypisać 
jakąś płeć”.

Tekst został szybko zauważony 
przez stronę liberalną i zrobiła 
się spora afera. Pracodaw-
ca profesora – Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika – zapoznał 
się z felietonem i postano-
wił zawiesić naukowca na 
trzy miesiące. Ta decyzja nie 
przypadła do gustu stronie 
prawicowej. Tylko w Toruniu 
za profesorem Nalaskowskim 
wstawiło się kilku radnych PiS 
oraz przewodniczący Rady 
Mediów Narodowych, poseł PiS 
Krzysztof Czabański, zaś w całej 
Polsce środowisko, które moż-
na nazwać na potrzeby tego 
tekstu „TVP i przyjaciele”.

Jeden obóz poparł decyzję 
UMK, a drugi ją skrytykował. 
Zupełnie normalna rzecz w 

wojnie polsko-polskiej, którą 
obserwujemy w naszym kraju 
od wielu lat. Ostatecznie – po 
tygodniu – rektor doszedł z 
profesorem do porozumienia  
i naukowiec wrócił do pracy. Ale 
spójrzmy na tę sytuację z innej 
strony i zadajmy pytanie - po 
co to wszystko panu profeso-
rowi było potrzebne? Racjonal-
nych argumentów brak.

Profesor tłumaczy, że takie są 
jego poglądy. Postanowił więc 
oznajmić je całemu światu i na-
pisać swój felieton w ultrapra-
wicowym tygodniku. Periodyku, 
który kupują i czytają czytelnicy 
z ukształtowanym poglądem 

na środowisko LGBT. Ich za-
pewne nie musiał przekonywać 
do swoich racji, zniechęcił zaś 
do swojej osoby innych.

Przecież z tekstem zapoznali 
się także studenci prof. Na-
laskowskiego. Być może są 
wśród nich osoby homosek-
sualne? Jak one zareagowały 
na tekst, że są „wędrownymi 
gwałcicielami”? Czy łatwo im 
będzie uczestniczyć w zajęciach 
i wykładach z tym naukowcem? 
Profesor będzie miał już na 
zawsze łatkę. I nie – jak sam 
twierdzi – tego, który został 
zawieszony, ale tego, który na-
pisał niesmaczny felieton. 
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Wioślarze znów opanują toruńską starówkę
Przed nami Maraton Wioślarski na toruńskiej starówce. Druga edycja spektakularnego Run&Row Toruń 2019 pod 
patronatem prezydenta Michała Zaleskiego już 29 września.

Swój start zgłosiło już 6 wioślarskich 
“ósemek”. Zawodnicy klubów AZS 
AGH Kraków - Sekcja Wioślarska, 
KS AZS Wratislavia, LOTTO-Byd-
gostia, PTW Płock, AZS Szczecin 
Wioślarstwo, AZS UMK Toruń staną 
do boju pod pomnikiem Kopernika.  
W tym miejscu rozpocznie się niezwy-
kle widowiskowy bieg. Osady (zło-
żone z ośmiu zawodników i sternika) 
wspólnymi siłami, z łódką na plecach, 
ulicami Szeroką, Mostową i Bulwa-
rem Filadelfijskim muszą przebiec do 
przystani AZS.

– Tam łodzie zostaną zwodowane  
i rozpocznie się wyścig między mosta-
mi na Wiśle. Zawodnicy opłyną dwu-
krotnie most im. Józefa Piłsudskiego  
i most im. Ernesta Malinowskiego (ko-
lejowy), a potem wrócą do przystani, 
skąd pobiegną ponownie na starów-
kę. Na mecie każda z załóg weźmie 
udział w rywalizacji na ergometrach. 
Czas, w jakim uporają się z poszcze-
gólnymi etapami zawodów, zdecyduje  

o zwycięstwie w RUN&ROW Toruń – 
informują organizatorzy zawodów.

Cztery kilometry biegu, sześć km 
na wodzie i cztery i pół km (każdy 
zawodnik po 500 metrów) na ergo-
metrach to ogromne wyzwanie. 

Zawody pozwolą wyłonić najmocniej-
szą wioślarską ekipę. Oprócz współ-
pracy w zespole potrzebować będą 
również dopingu, dlatego zachęcamy 
do aktywnego udziału w tej imprezie.

Start pierwszej osady o godzinie 
16:00. Wcześniej, już od 14:00 na Ryn-
ku Staromiejskim zabawy, okazja do 
spotkania z utytułowanymi wioślarza-
mi i możliwość spróbowania swoich 
sił na profesjonalnych ergometrach. 
Zakończenie wyścigu planowane jest 
około godziny 18:00.

 Arkadiusz Kobyliński
FOT. WŁASNE

OTO SPORT

REKLAMA



PRASA_2019_09097print.pdf   1   09.09.2019   14:35

REKLAMA


















