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Uważajmy
Towar w promocji
nie zawsze jest
tańszy, a gratis
słono kosztuje STR.5
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Sport
Trwa kryzys
Łuczniczki.
Przegrała już
po raz siódmy
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Toruński szpital jest
w „złotej setce” lecznic
Hanka Sowińska
hanna.sowinska@pomorska.pl

Osiem szpitali z regionu w „złotej setce” lecznic. O jeden więcej niż rok temu. Po kilku latach na czele listy naj-

lepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych
znowu jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Wielka to radość i duża
przyjemność - powiedział nam wczoraj prof. Janusz Kowalewski, dyr. CO.
- To zasługa całej załogi szpitala, którą
udało się przekonać do pewnej idei.
O miejsce wyżej w rankingu (w porów-

naniu do 2015 r.) są dwie bydgoskie lecznice: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny
(pozycja 8.) i Szpital MSW (miejsce 25.).
Wielki „skok” na liście stu najlepszych placówek, w tej samej kategorii,
wykonał Szpital „Eskulap” Centrum
Leczenia Chorób Serca i Naczyń
w Osielsku (przed rokiem zajmował
58. miejsce, w tym 27.). Wojewódzki

Mieszkańcy mają
dość sąsiadów!
TORUŃ. Libacje i bijatyki - to codzienność lokatorów jednej z kamienic. Sąd
już 8 lat temu nakazał eksmisję rodziny zakłócającej spokój. Wciąż jej
jednak nie wykonano. a STR. 9

Szpital Zespolony w Toruniu zajął 63
miejsce.
Wczoraj poznaliśmy wyniki 13.
edycji rankingu „Bezpieczny szpital”, prowadzonego przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, we współpracy z „Rzeczpospolitą”. a
Więcej a STR. 3
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Ranking

Region

Lewandowski
zarabia najwięcej
w Bundeslidze

TORUŃ. Świąteczny czas będzie obfitował w wiele wydarzeń. W sobotę
torunianie spotkają się na miejskiej
wigilii. A do 5 stycznia będą kolędować przy szopce. a STR. 9

Sport i pieniądze

Lekarz chciał otruć
kolegę po fachu
i pielęgniarkę?
Inowrocławski
szpital aż huczy
od plotek a STR. 3

BRODNICA. Radni szykują drastyczne
podwyżki opłat za śmieci. O 180 zł
rocznie wzrosną dla 4 -osobowej rodziny koszty odbioru nieczystości.
Opozycja protestuje. a STR. 15
NOWOGRÓD/PLUSKOWĘSY. Nowe auta dla strażaków. OSP w Nowogrodzie
i Pluskowęsach pozyskały nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.
a STR. 16

Aleppo
Nie mogą
wyrwać się
z piekła

FOT.. AP PHOTO

Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Polski
napastnik będzie piłkarzem klubu
z Bawarii do 2021 roku. „Lewy”
za każdy sezon gry będzie dostawał
20 milionów euro! To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski został najlepiej opłacanym piłkarzem w całej
Bundeslidze i jednym z najlepiej opłacanych futbolistów w całym świecie.
Lepiej od Polaka zarabiają tylko
Cristiano Ronaldo (25 mln euro)
i Gareth Bale (21) z Realu Madryt oraz
Leo Messi (22) z Barcelony). Zawrotów
głowy mogą się nabawić zwykli ludzie. Weźmy chociażby nauczycieli.
Na taką sumę, jaką Lawandowski zarabia w tydzień, nauczyciel mianowany z pensją 2647 zł (według danych
Ministerstwa Edukacji) musiałby pracować ponad siedem lat. a ¹ (HZ)

STR. 8
b Wydawało się, że porozumienie zawarte we wtorek między
syryjskimi powstańcami i reżimem prezydenta Al-Asada
zakończy koszmar kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy
cywilów, którzy wciąż są uwięzieni w oblężonych dzielnicach

Liczył na łagodną
karę za zabójstwo
PROCES. Kolejna odsłona procesu
trzech mężczyzn oskarżonych o zabicie
kolegi. Wczoraj zeznawał Michael N.,
który sam zgłosił się na policję.
Twierdził, że chciał powiedzieć całą
prawdę o zabójstwie. a STR. 4

Aleppo. W środę na miasto znowu jednak spadły pociski.
Nikomu nie udało się opuścić tego przeklętego miejsca podało CNN. Portal Buzzfeed nazywał ostatnie działania
w Aleppo „upadkiem człowieczeństwa”

Rząd ma chrapkę
na kasę i etaty
w wojewódzkich
funduszach
ochrony
środowiska a STR. 6

Wyborcy wybrali
broszurkę
GŁOSOWANIE. Państwowa Komisja
Wyborcza przeprowadziła konsultacje:
czy lepiej, by karta do głosowania
miała postać broszurki, czy też, by
była to jedna ogromna płachta. Wygrała ta pierwsza. a STR. 7

Mam wrażenie,
że dziennikarze coraz
częściej ignorują fakty,
gdy nie pasują one
do ich wizji świata
Rozmowa
Bianka Mikołajewska a STR. 2
Nr ISSN 0867-4965

Nr indeksu 350184

02//

Druga strona

Karina
Obara

W piątek czytaj

a Amber Gold? PiS może się na tym przejechać
Krzysztof Brejza (PO) jest
członkiem sejmowej komisji ds. afery Amber Gold
i mówi o roli prokuratorów
awansowanych przez PiS
w tamtym śledztwie.
a Bernadeta od aniołów. I Parkinsona
Skrzydlaci są malowani i
robieni z różnych materii.
To jej sposób na chorobę.
I walkę o siebie.
a Polska na kozetce
Co nam dolega? Polska
nam dolega. Jednych
uwierała III RP, innych
męczy obecna. Czy jest na
to lekarstwo?
a O 1 metr kwadratowy
W spółdzielni mieszkaniowej we Włocławku obmierzyli na nowo lokale
i wyszło, że trzeba więcej
płacić. Bo co?!

K

Facebook
Jak jechać po rondzie? Kierowcy są skołowani
A Nigdzie nie ma wykładni, że trzeba przy wjeździe na rondo sygnalizować skręt w lewo. Co więcej,
wydaje się to nielogiczne. Tam,
gdzie nie ma wyborów, nie powinno
się nic sygnalizować. Wjeżdżając na
rondo jedziemy zawsze tak samo.
Co innego zjazd z ronda. Niesygnalizowanie skrętu w prawo to „masakra”, szczególnie dla tych, co chcą
wjechać na rondo. Piotr
A Mnie uczono sygnalizować kierunkowskazami na rondzie. Nie
powiem, też lubię wcześniej
wiedzieć, w którą stronę na rondzie
jedzie samochód, któremu muszę
ustąpić, jakby skręcał w lewo. Sylwia
A Czytam i nie rozumiem. Po co
włączać lewy kierunkowskaz,
wjeżdżając na rondo? Czemu ma to
służyć? Naprawdę uczą tego na kursach? Krzysztof
A Nie wiem, kto to wymyślił, ale ja
niestety miałam pierwszy błąd egzaminacyjny, bo nie miałam lewego
kierunku na rondzie. Natalia
(zebr. MM)
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Dziennikarstwo śledcze to OKO na patologie
FOT. MICHAŁ DYJUK

P

rof. Lew Starowicz zapowiada narodową rewolucję. W najnowszej „Polityce” mówi, że polska kobieta
przez ostatnie lata zmieniła się
do tego stopnia, że seksualnym
temperamentem dogania męską średnią krajową. Polska
kobieta chce więcej, częściej
i inaczej niż dotychczas. Bo oto,
wyjawia prof. Starowicz, pojawiła się nowa świadomość kobiet. Tabu seksualne to przeżytek, za to seks staje się coraz
bardziej akceptowaną i cenioną
przez kobiety wartością. Panie
w Polsce nareszcie odkryły seks
dla siebie. I zaczęły go chcieć
dla siebie. Nie dla partnera, nie
dla dobra związku, nie w interesie rodziny. Nie z obowiązku,
ale dla przyjemności. Mało tego
- coraz częściej wiedzą, że mają
do tej przyjemności prawo.
Najnowsze badania dowodzą,
że grupa osób, które przynajmniej raz dziennie mają ochotę
na seks, wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu 10 lat. Oznacza
to, że prawie co czwarty dorosły ma większy niż dotąd miłosny apetyt. Potrzeby kobiet
zaś wzrosły o połowę. A mężczyzn - tylko o jedną trzecią.
obiety deklarują więc takie
pragnienia, jakie przed dekadą mieli mężczyźni. Co ważne - panie, które w sprawach
zdrowotnych zwykle wyprzedzały panów - dostrzegły również korzyści dla zdrowia wynikające z miłosnych uniesień.
Mówią o sprawach sypialni
otwarcie, zwłaszcza gdy seksu
im brakuje, do czego przyznaje
się 26 proc. badanych. Ciekawostką, którą dajmy pod rozwagę ekipie rządzącej, próbującej wciąż narzucać kobietom
wzory rodziny nieprzystawalne
do rzeczywistości, jest fakt,
że w ciągu ostatnich lat zmienił
się model rodziny. W jednej
trzeciej rodzin rządzi ojciec,
w jednej trzeciej matka, a w
jednej trzeciej jest model partnerski. Jak to się ma do prób
grzebania przez polityków
w naszym życiu osobistym?
Panie, przy wtórze panów,
bezlitośnie wytykają rządowi
wątpliwych ekspertów od seksu ostrzegając, że łączenie kategorii moralnych z preferencjami seksualnymi jest zabiegiem
dla władzy coraz bardziej ryzykownym. O czym jutro przeczytacie Państwo w Pomorskiej
znacznie więcej. ¹
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z red. Bianką Mikołajewską,
Dziennikarzem Roku 2016, laureatką najważniejszej nagrody
dziennikarskiej wyróżnionej
za cykl materiałów o SKOK-ach.
Proszę przyjąć gratulacje - zespoły 54 polskich redakcji,
w tym nasza, uznały panią
za Dziennikarza Roku 2016. To
najważniejsza nagroda dziennikarska przyznawana przez
branżowy miesięcznik Press.
Z jakich tekstów jest Pani najbardziej dumna?
Sądzę, że moje nazwisko zrosło się w odbiorze społecznym ze SKOK-ami, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi. Temat
nieprawidłowości i patologii
w tej instytucji drążyłam
przez wiele lat i siłą rzeczy
uważam go za najważniejszy.
Nie odczuwa Pani dziennikarskiej bezsilności słysząc, że
w lutym prokuratura umorzyła
śledztwo w sprawie SKOK-ów,
a ich współzałożyciel Grzegorz
Bierecki bryluje dziś jako szef
senackiej Komisji Budżetu i Finansów?
Tak się złożyło, że kiedy odbierałam w ubiegłym roku
nagrodę Radia Zet za cykl materiałów o SKOK-ach, Grzegorz Bierecki został szefem
senackiej komisji. Jego pozycja nie tylko nie uległa osła-

FOT. WIKIPEDIA

Od redaktora
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b Bianka Mikołajewska:
- Sytuacja w SKOK-ach okazała
się gorsza, aniżeli opisywałam
bieniu po ujawnieniu nieprawidłowości w systemie SKOK
i bankructwach kilku kas,
lecz... wzrosła. Ale trudno
mówić o całkowitej bezsilności - po doświadczeniach minionego roku mam satysfakcję, że praca nie poszła
na marne. Nowe władze Komisji Nadzoru Finansowego
nie cofnęły decyzji o wprowadzeniu nadzorców komisarycznych do kilku SKOK-ów.
To świadczy, że zarzuty
w moich publikacjach były
uzasadnione.
Satysfakcję daje Pani chyba
fakt, że SKOK-i wytoczyły Pani
kilkanaście procesów i wszyst-

kie przegrały? To bardzo zasobna finansowo instytucja.
Poza drobnymi, niemerytorycznymi zastrzeżeniami rzeczywiście wszystkie wygrałam. Ale nawet gdybym nie
wygrała tych procesów, KNF
i tak potwierdziła najważniejsze tezy cyklu moich tekstów.
Więcej, okazało się, że sytuacja w SKOK-ach jest jeszcze
gorsza, aniżeli opisywałam
w moich tekstach.
Czy nagroda dla Pani jest dowodem na to, że reportaż śledczy
jeszcze nie umarł, jak twierdzą
niektórzy?
Nie nazwałabym tekstów,
które piszę reportażami, bo
reporterzy by się chyba oburzyli. Moje teksty łączą elementy reportażu i analizy. Nie
sądzę, by reportaż śledczy się
kończył, przeciwnie - rola
dziennikarstwa śledczego jest
coraz większa. Świadczy
o tym choćby popularność
naszego portalu OKO.press na tego rodzaju twórczość jest
duże zapotrzebowanie. Wracamy do korzeni dziennikarstwa, weryfikowania faktów,
a nie tylko ich interpretacji.
Pracowała Pani 13 lat w tygodniku „Polityka”, dwa lata w „Gazecie Wyborczej”, a dziś jest Pani
zastępcą redaktora naczelnego
portalu internetowego
OKO.Press, który wydaje Fundacja Ośrodek Kontroli Obywa-

telskiej „OKO”. Czy to oznacza,
że przestanie Pani pisać i skupi
się na redagowaniu?
Ależ skąd, piszę cały czas i nie
zamierzam przestać, oczywiście w innym rytmie ze
względu na nowe obowiązki.
Trudno będzie zbierać materiał przez kilka tygodni, ale
mamy świetny zespół dziennikarzy śledczych. W naszym
portalu postawiliśmy sobie
za cel powrót do istoty dziennikarstwa - profesjonalnego
zbierania materiałów, ich analizy i ujawniania wszelkich
nieprawidłowości.
Nie szkoda Pani dziennikarskiej
wolności, którą mają np. reporterzy w tygodnikach?
My właśnie tak pracujemy,
nie piszemy z dnia na dzień,
na kolanie. Dziennikarstwo
śledcze jest zawsze takie samo, i w wydawnictwach papierowych i w portalu
internetowym.
Co takiego się stało, że podziały
wśród polityków tak bardzo podzieliły także dziennikarzy?
Mam wrażenie, że dziennikarze coraz częściej ignorują
fakty, gdy nie pasują one
do ich wizji świata. To pogłębia podziały - bo jeśli nie zgadzamy się nawet co do podstawowych faktów - trudno
znaleźć płaszczyznę do jakiejkolwiek dyskusji. a ¹
ROZMAWIAŁ JACEK DEPTUŁA

przy władzy? Wtedy trzeba było
podjąć taką decyzję. Teraz to nic nie
da, tylko wdowy po nich dostaną
niższe emerytury. Degradacja powinna spotkać innego wojskowego.
Pułkownik Adam Mazguła nawołuje,
jak to sam ujął, „do buntu przeciw
niedemokratycznej karykaturze
władzy”. Dlaczego Macierewicz jego nie pozbawi stopnia pułkownika
i nie zabierze mu wysokiej pensji?
CZYTELNIK Z BYDGOSZCZY

nie Macierewicz, nigdy nie będzie pan
miał takiego autorytetu, jaki miał i nadal ma, generał Jaruzelski.
MARIA Z BYDGOSZCZY

„Gazeta”, słucham: tel. 800 170 755

Józefowi Piłsudskiemu też
odbierzmy tytuł marszałka
A Jestem zbulwersowany, że Jaruzelskiemu i Kiszczakowi rządzący
chcą odebrać stopnie generalskie.
Jestem już starszym człowiekiem.
Mój ojciec za marszałka Piłsudskiego
służył w Warszawie, także w czasie
przewrotu majowego. Prawda jest
taka, że za rządów Piłsudskiego też
wielu Polaków zginęło. W takim razie jemu powinno się teraz odebrać
tytuł marszałka.
CZYTELNIK Z BYDGOSZCZY

Niech rząd przestanie nas
ośmieszać przed światem
A Chciałabym się odnieść do obchodów miesięcznic katastrofy
smoleńskiej, w której zginęło 96
osób. Czy naprawdę zasłużyli sobie
na tak wielką cześć i chwałę? Jak ta
liczba ma się do ofiar II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, kiedy to obchodzi się rocznice tych wydarzeń? Chyba że największy patriota w rządzie umie liczyć tylko do stu.
Ciekawe, skąd biorą się pieniądze na

udział wojska w tych uroczystościach. Mam nadzieję, że z dobrowolnych składek członków jedynej
słusznej partii. Ale może się mylę, bo
to są pieniądze podatników. Niech
wreszcie nasz „najmądrzejszy” rząd
przestanie nas ośmieszać przed całym światem.
STAŁA CZYTELNICZKA
Z POW. RADZIEJOWSKIEGO

To historia osądzi generała
Jaruzelskiego
A Zgadzam się z Czytelnikami, którzy mówią, że Wojciech Jaruzelski
słusznie zrobił wprowadzając stan
wojenny. Gdyby nie generał, to Polski już by nie b yło. Zresztą to historia
go osądzi.
CZYTELNIK Z OKOLIC LIPNA

Trzeba było zdegradować
generałów, gdy jeszcze żyli
A Uważam, że niesłuszna jest decyzja, by teraz odebrać stopnie generalskie Jaruzelskiemu i Kiszczakowi.
Dlaczego nie zrobiono tego w momencie, gdy ci ludzie żyli i byli

Odebraniestopnigeneralskich
tochamskistylwładzy
A Kaczyński, Macierewicz i Ziobro
dają do myślenia rządzącym na świecie, czy warto podejmować rozmowy
z opozycją i dzielić się z nią władzą. Bo
za to nawet po dziesięcioleciach mogą ich spotkać szykany i zemsta.
W Ameryce Południowej władza inaczej podeszła do tego tematu - wymordowała tysiące ludzi z opozycji
i miała spokój, czego nie popieram.
Odebranie stopni wojskowych generałom: Jaruzelskiemu i Kiszczakowi
to chamski styl używania władzy. Pa-

Każdy młody powinien
iść w kamasze
A W latach 1977-79 służyłem w wojsku. Bardzo dobrze wspominam ten
okres. Kto chciał chodzić do kościoła
na msze, mógł to robić bez problemu. Dostawał przepustkę. Uważam,
że każdy młody człowiek powinien
przez rok służyć w armii. W kolejną
rocznicę stanu wojennego pojawiły
się pytania, czy Jaruzelski słusznie
go wprowadził. Ja bym zostawił generała w spokoju, historia go osądzi.
Prawda jest taka, że po stanie wojennym w mojej wsi był boom. Potem przyszedł Balcerowicz i zrobił
największe spustoszenie. Teraz
na wsi znowu jest bieda, a demokracja to fikcja. Liczą się układy.
JURAND Z GÓREK ZAGAJNYCH
NOT. (MAW)
Opinie Czytelników nie zawsze są
zgodne ze stanowiskiem redakcji
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Wydarzenia

Apeluję do władz polskich, by nie przyjmowały nowej ustawy, dopóki nie zostanie ona przeanalizowana
pod kątem zgodności z konstytucją przez TK
Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, str. 8

Bydgoskie Centrum Onkologii
powróciło na pozycję lidera
A Najlepszy szpital w kraju uzyskał 918 punktów. Takiego wyniku nie ma żadna inna placówka
Ochrona zdrowia
Hanka Sowińska (DZ)

Przed rokiem CO zajęło 6. miejsce w ogólnopolskim rankingu
„Bezpieczny szpital”, w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. W tym - pierwsze! W rankingu, który prowadzony jest
od 2004 roku, lecznica zajmowała pozycję lidera przez kilka
kolejnych lat.
- To sukces całej załogi podkreśla
prof.
Janusz
Kowalewski, dyrektor szpitala
(placówka zatrudnia na umowę
o pracę 950 osób, prawie 240
pracowników ma podpisany
kontrakt).
Prof. Kowalewski zwraca
uwagę na bardzo szeroki wachlarz pytań, na które odpowiadały szpitale biorące udział
w 13. edycji rankingu. - To między innymi bezpieczeństwo pacjentów, wynik finansowy i inwestycje - wymienia.
Mijający rok przyniósł kolejne dwie - ważne przede wszystkim dla pacjentów - inwestycje.
W czerwcu otwarto Poliklinikę
Centrum - nowoczesny obiekt
z wieloma gabinetami specjalistycznymi i zabiegowymi,
z elektronicznym system prowadzenia kolejki. We Włocławku udało się wreszcie uruchomić Zakład Radioterapii. - Jest
zintegrowany z tym, co wyko-

FOT. TOMASZ CZACHAROWSKI

hanna.sowinska@pomorska.pl

b Prof. Janusz Kowalewski: - Pacjenci chcą się leczyć w dobrych szpitalach, nie bacząc nawet na dużą
odległość od miejsca zamieszkania. NFZ powinien brać to pod uwagę, kiedy wycenia procedury
nujemy w bydgoskim ośrodku
- mówi prof. Kowalewski.
- Otwarty został także Zakład
Genetyki Molekularnej, który
pozwala na prowadzenie terapii indywidualnej, dopasowanej do pacjenta.
„Ranking szpitali 2016” pokazał, że poprawa jakości leczenia, wzrost bezpieczeństwa
chorych i duża popularność da-

nej lecznicy wśród pacjentów nie zawsze idą w parze
z poprawą sytuacji finansowej.
Jak pod tym względem wypada lider rankingu (o problemach finansowych CO głośno
było w pierwszej połowie roku)?
- Dzięki różnym posunięciom - restrukturyzacja, oszczędności i reorganizacja - kończymy rok na plusie. Niewiel-

kim, bo 400- tysięcznym, ale
cieszy i to - dodaje szef CO.
Nie będzie - przynajmniej
w pierwszym półroczu 2017 r.
- nowych poradni w Poliklinice.
Szpital musi stanąć do konkursu
i walczyć z innymi oferentami.
O „oczko” wyżej niż w ubiegłym roku jest szpital MSW
w Bydgoszczy - tym razem zajął
25. miejsce.

- Miarą sukcesu są ludzie personel szpitala i dobre zarządzanie. Nie stoimy w miejscu.
Potrzeby otoczenia wyznaczają
kierunki naszego rozwoju - mówi Mirosława Cieślak, zastępca
dyr. ds. ekonomiczno-administracyjnych lecznicy MSW.
Przypomina, że szpital konsekwentnie uzupełnia „kompleksowość w zakresie opieki
nad starszymi pacjentami”
- Mamy Zakład OpiekuńczoLeczniczy, w 2015 roku otworzyliśmy oddział geriatrii i poradnię
geriatryczną. W tym roku do dyspozycji pacjentów oddaliśmy
Dzienny Dom Opieki Medycznej.
Poza tym, po czterech latach
przebudowy, doczekaliśmy się
nowoczesnego bloku operacyjnego - wymienia Mirosława
Cieślak.
W „Złotej Setce” szpitali znalazło się jeszcze sześć placówek
z regionu. Miejsce 46. zajmuje
Szpital Wielospecjalistyczny im.
dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
- Mieliśmy już wyższe lokaty
w tym rankingu - przypomina
dyrektor Eligiusz Patalas. - Swego czasu znaleźliśmy się nawet
w pierwszej dziesiątce. Wówczas jednak przeprowadzaliśmy
inwestycje warte 12 milionów
złotych rocznie. Niższy wynik
to między innymi efekt wyhamowania inwestycji.
Nie ukrywa, że i to miejsce
go cieszy. - Dwanaście lat temu
zakładaliśmy z zespołem, że
będziemy dążyć do tego, by

znaleźć się wśród pięciu najlepszych szpitali w województwie
i wśród pięćdziesięciu w kraju.
Ten cel realizujemy, więc cały
nasz zespół ma powody do zadowolenia - komentuje.
Szpital Specjalistyczny im.
J.K. Łukowicza w Chojnicach
jest na 76. miejscu. - Mogę wyrazić zadowolenie - mówi Maciej Polasik, z-ca dyr. ds. medycznych. - Jeszcze dokładnie
przeanalizujemy wyniki, ale
z pobieżnej oceny wydaje się,
że mamy dobrą lokatę. Mamy
siódme miejsce w województwie pomorskim i drugie po Lęborku - w kategorii szpitali powiatowych.
W pierwszej dziesiątce najlepszych lecznic w regionie
znalazł się 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy (8.
miejsce), Szpital „Eskulap”
Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku (27. lokata), Szpital Uniwersytecki nr
1 (pozycja 37.) „Biziel” (45. miejsce) i Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (miejsce
63.).
Organizatorem 13. edycji
„Rankingu szpitali 2016” jest
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Patronat medialny sprawuje dziennik „Rzeczpospolita”. a
¹
Więcej na naszej stronie

Czy przy wyborze szpitala (lekarza) kierują się Państwo wynikami rankingów?
www.pomorska.pl/forum

Czy ktoś chciał otruć lekarza i pielęgniarkę? Skandal w szpitalu
Obyczaje
Inowrocławski szpital aż huczy od plotek. Lekarz, który
polał czymś rzeczy swoich
współpracowników, już stracił pracę.
(DAN, REN)
redakcja.inowroclaw@pomorska.pl

Do zdarzenia miało dojść dwa
tygodnie temu. Pewien lekarz
z długoletnim doświadczeniem
polał jakąś substancją rzeczy
osobiste doktora i pielęgniarki.

Zdarzenie to, jak udało nam się
nieoficjalnie dowiedzieć, utrwaliła kamera.

To niedopuszczalne
Dyrektor szpitala Eligiusz
Patalas podjął decyzję o zwolnieniu doktora B. z pracy.
- Jeśli ktoś ingeruje w rzeczy osobiste innego pracownika i rozlewa jakąś substancję,
nie może być członkiem zespołu. I nieważne, czy rozleje
atrament, czy tylko grzebie
w jego rzeczach. To jest niedopuszczalne - komentuje
Eligiusz Patalas. Nie potwier-

dza jednak, że zdarzenie to utrwaliła kamera.
- Było to na pewno naruszenie miru osobistego współpracowników. Lekarz zanieczyścił
rzeczy substancją, która mogła
być toksyczna. Miałem dane
wskazujące na bardzo duże
prawdopodobieństwo, wręcz
graniczące z pewnością, że tak
odbyło się to w tym przypadku.
Dlatego rozwiązałem z lekarzem umowę. Czy to była próba otrucia? Tego nie wiem. Czy
te działania miały charakter zamachu na życie i zdrowie pracowników? Też nie wiem. To

nie są już moje kompetencje wyznaje dyrektor.
O zdarzeniu poinformował
policję, która prowadzi tę sprawę pod nadzorem prokuratora. - Potwierdzam, że doszło
do tego zdarzenia. Postępowanie jest w toku. Nie udzielamy
żadnych szczegółowych informacji - ucina Sławomir Głuszek, zastępca Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu.
Póki co nikt nie usłyszał żadnych zarzutów.
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, biegli mają zbadać, jaka dokładnie substancja po-

jawiła się na rzeczach osobistych
doktora L. i pielęgniarki H. oraz
czy zagrażała ona życiu lub zdrowiu pracowników. W szpitalu
mówi się, że tą substancją mogła
być rtęć, a więc niezwykle groźna
trucizna (taka informacja pojawiła się w jednym z tabloidów). Jeśli
te przypuszczenia się potwierdzą,
doktor B. może usłyszeć nawet
zarzut usiłowania zabójstwa.
A za taki czyn grozić mu może kara nawet 15 lat więzienia.
Pojawiają się jednak też
i głosy, że substancja, której
użył doktor B., jest zupełnie
niegroźna, a lekarz chciał jedy-

nie zdenerwować
współpracowników.

swoich

Miłość i zazdrość?
Dyrektor Patalas nie chce komentować powodów, którymi
mógł się kierować zwolniony
lekarz. Doktor L. nie chciał z nami na ten temat rozmawiać.
Z lekarzem B. nie udało nam się
na razie skontaktować.
W szpitalu jednak aż huczy
od plotek. Mówi się, iż B. dokonał tego czynu jako odwet
za przegraną walkę z L. o intratne stanowisko w szpitalu oraz
o serce pielęgniarki H. a ¹
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BYDGOSZCZ

Ukradł słodycze, które miały trafić do dzieci
z policyjnych rodzin. Podejrzany? Kryminalny!
Sprawa wyszła na jaw kilka dni
temu. - Trwa teraz postępowanie o wykroczenie w sprawie
kradzieży - potwierdza
podkom. Przemysław Słomski
z zespołu prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Tylko tyle oficjalnego
komentarza w tej sprawie. Z naszych ustaleń wynika, że
w ubiegłym tygodniu ktoś dopatrzył się, że z magazynu
w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Wyżyny znikają słodycze. Konkretniej chodziło o czekolady, wafelki, „kinder-jajka”
i ptasie mleczka, które były
przygotowane dla dzieci z rodzin policjantów. Słodycze
ufundowane ze świątecznego
funduszu zakładowego.

Również z nieoficjalnego
źródła pochodzi informacja,
jakoby domniemanym sprawcą tej kradzieży był kryminalny z komisariatu na Wyżynach. Policjant miał podkradać słodycze „jednej marki”.
Której? Tego nie wiadomo.
Słodkości zabrane z kilku paczek świątecznych znaleziono
w domu u podejrzewanego
o kradzież. Oprócz słodkości
mundurowy miał również
przywłaszczyć sobie piankę
montażową, która była „na
stanie” komisariatu. Został
na czas prowadzonego postępowania o wykroczenie przeniesiony do jednostki w Solcu
Kujawskim.
(MC)

BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ

Sfingował napad,
by ukryć swoje kłopoty

Groźny wypadek
z udziałem autobusu

28-latek z Bydgoszczy w marcu zawiadomił policję z komisariatu na Wyżynach o rozboju z użyciem niebezpiecznego
narzędzia. Mężczyzna twierdził, że czterech nieznanych
sprawców napadło go na ulicy
Toruńskiej. Grożąc użyciem
noża ukradli mu między innymi telefon, zegarek, bransoletę, łańcuszek oraz portfel
z dokumentami o łącznej wartości 1200 złotych.
- Działania kryminalnych
z Wyżyn pozwoliły nabrać podejrzeń co do tego, czy opisywane zdarzenie w ogólne miało miejsce. Policjanci dotarli
do lombardu w Bydgoszczy,
który w ofercie miał skradziony w marcu telefon komórkowy. W związku z tym, że mieli
już podejrzenia, iż do przestępstwa rozboju w ogóle nie
doszło, nie zdziwił ich fakt, że
osobą, która widniała na umowie kupna - sprzedaży telefonu był sam „pokrzywdzony”.
Przy podpisywaniu przedmiotowej umowy mężczyzna posłużył się również swoim rzekomo skradzionym dowodem
osobistym - informuje starszy
aspirant Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Policjanci przesłuchali „pokrzywdzonego” 28-latka. Mężczyzna stwierdził, że zawiadomił policję o niepopełnionym przestępstwie, gdyż miał
problemy finansowe, które
w ten sposób chciał ukryć. Teraz musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za fałszywe
zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa, za co grozi kara
do 2 lat więzienia.
(SB)

Do wypadku na skrzyżowaniu
ulic Armii Krajowej i Zamczysko doszło wczoraj około godziny szóstej rano. Przez kilka
godzin nie kursowały autobusy linii nr 52. Ulica Armii Krajowej była nieprzejezdna. Kierowcy utknęli w ogromnych
korkach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że autobus
MZK nie zastosował się
do znaku stop i wyjeżdżając
z ulicy podporządkowanej
zderzył się z peugeotem
boxerem. Kierowca boxera
trafił do szpitala. Autobusem
podróżowała dwójka pasażerów. Jeden z nich uskarżał się
na ból głowy.
(SB)
POWIAT BRODNICKI

Nocny pożar
strawił stolarnię
Strażacy zgłoszenie o pożarze
otrzymali we wtorek parę minut przed północą. W miejscowości Grzybno w gminie
Bobrowo (powiat brodnicki)
paliła się lakiernia i hala montażowa stolarni. - Sytuację
utrudnił fakt, że zawalił się
dach budynku - mówi bryg.
Piotr Rutkowski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.
- Ogień zajął również zaparkowany na pobliskim parkingu samochód. W akcji, która trwała
sześć godzin, wzięło udział
dziewięć zastępów i 40 strażaków. Udało im się uratować
znajdujący się obok magazyn
z drewnem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz
wszystkie przyczyny i okoliczności tego nocnego pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie.
(KAD)

Oskarżony o zabójstwo
liczył na łagodną karę
Proces
Instytucja „małego świadka
koronnego” kusiła Michaela
N., jednego z trzech domniemanych sprawców mordu
na Dariuszu S. w 2015 roku.
Maciej Czerniak
maciej.czerniak@pomorska.pl

Michael N. jechał z Berlina
do Tucholi golfem. Patryk R.
z Tobiasem B. i odurzonym tabletkami nasennymi Dariuszem
S. podróżowali mercedesem. To
drugie auto należało do uprowadzonego kolegi - tak wynika z zeznań, które w Sądzie Okręgowym złożył wczoraj N.
Jest oskarżony o współudział w dokonaniu zbrodni
na Dariuszu S. Ciało obywatela
Niemiec polskiego pochodzenia znaleziono 27 czerwca 2015
roku, dziesięć dni po zabójstwie.
S. został uduszony w aucie
zaparkowanym
w
lesie
pod Cekcynem. Bito go w głowę „teleskopem”, kopano. Ciało owinięte w folię sprawcy
zawlekli w gęste zarośla, gdzie
ukryli we wcześniej wykopanym dole. Motywem zbrodni
była chęć pozbycia się przez
trzech oskarżonych „niewygodnego” kolegi. Przez ostatnie
lata cała czwórka znajomych
dokonywała w Niemczech
i Polsce wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych na sfin-

Wiedziałem, że to
złe. Nie potrafiłem
się zdobyć
na odwagę,
powiedzieć prawdę

FOT. DARIUSZ BLOCH

W skrócie

b Oskarżonymi w procesie są koledzy, którzy postanowili pozbyć się „kłopotliwego” znajomego.
Dariusz S. został znaleziony martwy w lesie pod Cekcynem. Kolegom grozi dożywotnia odsiadka
gowane stłuczki. Mózgiem tych
przestępstw był Dariusz S. To
on decydował o miejscu, w którym zostanie przeprowadzone
kolejne kontrolowane zderzenie oraz kto i kiedy weźmie
w tym udział. Panowie dzielili
się zyskiem.
Z czasem jednak S. stał się bardziej nachalny. A Michael N.,
Tobias B. i Patryk R. zaczęli się
obawiać, że po piętach depcze im
niemiecka policja i skarbówka.
Pomysł zabójstwa powstał
w maju w berlińskim Burger
Kingu, gdzie spotkało się trzech
przyjaciół.
- Nie wierzyłem, że chodzi
o zabójstwo - zapierał się
Michael N., który w Niemczech
mieszka od 1989 roku. - Nie docierało to do mnie. Myślałem,
że mieliśmy Darka postraszyć.
17 czerwca ubiegłego roku jak wynika z aktu oskarżenia S. został jeszcze w Niemczech

odurzony środkiem nasennym,
a następnie wywieziony do Polski. Już wcześniej koledzy wykopali dół w lesie w rejonie
Cekcyna.
N., od którego wczoraj sędzia odbierał wyjaśnienia, sam
w lipcu ubiegłego roku zgłosił
się na policję w Szczecinie.
Twierdzi, że chciał powiedzieć
„całą prawdę” o zabójstwie. Początkowo jednak - co potwierdził w sądzie - pomniejszał
swoją rolę w zamordowaniu
kolegi.
- Wiedziałem, że to złe. Nie
potrafiłem się zdobyć na odwagę, żeby powiedzieć, jak było
naprawdę - powiedział N.
Wczoraj też sędzia pytał, czy
N. śledczy proponowali skorzystanie z artykułu 60 kodeksu
karnego. Chodzi o nadzwyczajne złagodzenie kary dla osoby,
która informuje prokuraturę
o szczegółach dokonanego

przestępstwa. „Sześćdziesiątka” jest nazywana również instytucją „małego świadka koronnego”. N. odpowiedział wymijająco, że po przesłuchaniu
zapoznał się z brzmieniem tego przepisu. Ostatecznie jednak
artykułu 60. kk nie zastosowano wobec niego.
Wczoraj sąd chciał przesłuchać Tobiasa B., ale jego obrońca oświadczył, że tłumacz przysięgły (B. mówi tylko po niemiecku) nie zdążył jeszcze
przetłumaczyć wymaganych
w sądzie dokumentów.
Trzeci w kolejności do składania wyjaśnień był Patryk R.
(jedyny z całej trójki mieszkający w Polsce). Adwokat złożył
jednak wniosek o przesunięcie
przesłuchania, bo klient zostawił notatki w areszcie.
Wszystkim oskarżonym grozi kara dożywocia. a
¹

W lutym będzie sąd nad tragiczną dyskoteką na UTP
Proces
Tragiczne wydarzenia na UTP
z 2015 roku trafią na wokandę
8 lutego. Na początek zostaną
przesłuchani oskarżeni. Jest
ich czworo, w tym były rektor.
Wczoraj w Sądzie Okręgowym
w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie organizacyjne poprzedzające długo wyczekiwany proces przeciwko osobom odpowiedzialnym za organizację i przebieg dyskoteki. - Proces rozpocznie się 8 i 9 lutego. W tych dniach
zostaną przesłuchani oskarżeni.

Kolejne posiedzenia sądu zaplanowano na koniec lutego. Zostaną wówczas wezwani świadkowie, w pierwszej kolejności osoby pokrzywdzone - powiedział
Piotr Dunal z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.
Proces poprowadzi sędzia
Krzysztof Dadełło. Prokuraturę
będzie reprezentował Tomasz
Brunke, autor aktu oskarżenia,
którego przygotowanie zabrało
rok. Najdłużej trwało oczekiwanie na ekspertyzę biegłego
z dziedziny bezpieczeństwa imprez masowych. Będzie on jedną z osób, których przesłuchanie
zaplanowano w procesie.

Prócz tego sąd wysłucha relacji ponad 80 świadków, do których dotarła prokuratura. Zebrany przez nią materiał, owoc rocznego śledztwa, doprowadził
do postawienia w stan oskarżenia czwórki osób.
Na ławie oskarżonych zasiądą: Ewa Ż., była przewodnicząca
samorządu studenckiego, byli
rektor i prorektor UTP Antoni B.
oraz Janusz P., a także Andrzej Z.
z firmy ochroniarskiej obstawiającej „Start Party UTP 2015”.
W wyniku zdarzeń, do których doszło w nocy z 14 na 15 października na studenckiej imprezie zorganizowanej na terenie

uczelni, zmarły trzy osoby: 19-letni Paweł G., 20-letnia Natalia G.
i 24-letnia Paulina T. Kilkunastu
uczestników zabawy odniosło
obrażenia. Około pierwszej w nocy w łączniku pomiędzy dwoma
budynkami uczelni utworzył się
zator. - Widziałem, jak ludzie
deptali ciała leżących. Ochroniarze nie mogli wydostać dziewczyny, która straciła przytomność
- mówił jeden z uczestników dyskoteki. Według prokuratury
przewinęło się przez nią ok. 1200
osób. Nad bezpieczeństwem tak
dużej liczby bawiących się studentów czuwało zaledwie 14
ochroniarzy. a PS
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Przed świętami nie strać głowy w gorączce zakupów
Podpowiadamy
Towar w promocji nie zawsze
jest tańszy, a za gratis czasem
trzeba słono zapłacić. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas świątecznych zakupów.
Małgorzata Wąsacz
malgorzata.wasacz@pomorska.pl

Na większość z nas jak magnes
działa słowo „promocja”, „obniżka” czy „wyprzedaż”. Tymają opłaty czasem bardzo często okazuje
się, że sprzedawcy nie przeceniają towarów aż tak bardzo, jak
o tym informują.
Mogliśmy się o tym przekonać pod koniec listopada podczas Black Friday i Cyber Monday. Firma doradcza Delloitte
zbadała ceny w oba te dni
w 800 sklepach internetowych.
Jak się okazało, promowane
przez sklepy wielkie obniżki
w większości przypadków okazały się jedynie chwytem marketingowym. Ceny spadły najwyżej o 2 proc.! - Część e-sklepów wręcz podwyższyła ceny
na niektóre produkty podczas
Black Friday licząc, że konsumenci nie zorientują się, że zostały one podniesione - mówi
Krzysztof Boś z Deloitte.

REKLAMA

Wyższa cena?
Nie kupuj!
Niestety, takie praktyki stosują
też sklepy stacjonarne. Jak się
okazuje, jest to zgodne z prawem.
- Nie ma przepisów, które zakazywałyby sprzedawcy podwyższania cen na dzień czy dwa
przed wyprzedażą czy akcją promocyjną - mówi Luiza Chmielewska, naczelnik Wydziału
Prawno-Organizacyjnego
i Ochrony Konsumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.
Co zrobić, jeśli jakiś czas
„polowaliśmy” na konkretną
sukienkę i przed promocją kosztowała 100 zł, a „po obniżce
o połowę” nie 50 zł, a 60 zł?
Nie kupić tej rzeczy, a sklep
omijać szerokim łukiem. Na nic
się zdadzą dyskusje z ekspedientką, że przed obniżką było
taniej. Nawet jeśli jesteśmy
w stanie to udowodnić (robiliście zdjęcia metek), to i tak
sprzedawca będzie argumentował, że ma prawo podnieść cenę towaru.

Liczy się dobra wola
sprzedawcy
W gorączce przedświątecznych
zakupów warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. - Przede wszystkim spra-

Żywność też można
reklamować

Gdy idziemy na zakupy - pamiętajmy:
kupując prezent
upewnijmy się,
czy możemy go
zwrócić lub wymienić;
sklepy nie mają
obowiązku
przyjmowania
zwrotu
pełnowartościowego
towaru

jeżeli stwierdzimy,
że zakupiony towar
jest niezgodny
z umową (np. ma
inne parametry
techniczne
niż opisywał to sklep)
albo jest uszkodzony,
możemy złożyć
reklamację w ciągu
dwóch lat od zakupu

mamy też prawo
reklamować żywność:
paczkowaną
3 dni od chwili
otwarcia,
a sprzedawaną
luzem
3 dni
od momentu
zakupu

towary kupione
w promocji
także
podlegają
reklamacji

nie dajmy się nabrać
na gratisy - porównajmy
ceny jednostkowe obu
towarów

wdźmy, czy sklep przyjmuje
zwrot pełnowartościowych towarów, czyli takich, które nie
mają wad. Chcemy je zwrócić,
bo na przykład przestały nam
się podobać. Sprzedawca nie
ma obowiązku przyjąć od nas
pełnowartościowego towaru.
Jest to wyłącznie kwestia dobrych praktyk. Jeśli jednak taki
zwrot jest możliwy, to zapytajmy w jakim terminie i na jakich

zasadach. Jeśli tych informacji
nie otrzymamy od sprzedawczyni, to znajdziemy je np. na
stronie internetowej sklepu czy
w przymierzalni - informuje
Luiza Chmielewska.
Choć sprzedawcy, zwłaszcza
w okresie przedświątecznym,
kuszą nas gratisami, to nie zawsze tak naprawdę dostajemy drugi produkt za darmo. Dlatego też
sprawdźmy, ile kosztuje zestaw

INFO MOW
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obu towarów, a ile każdy z nich
osobno. - Zdarza się, że kupując w komplecie np. szczoteczkę i pastę do zębów, zapłacimy
więcej niż wtedy, gdy te same
produkty weźmiemy osobno.
Pamiętajmy, że towar oznaczony jako gratis musi być bezpłatny - zaznaczają w biurze prasowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

O czym jeszcze powinniśmy
pamiętać robiąc zakupy? By
sprawdzić datę ważności,
zwłaszcza produktów spożywczych. Oferowane w świątecznej promocji, często mają krótkie terminy ważności.
Warto wiedzieć, że żywność
paczkowaną można reklamować w terminie 3 dni od chwili
otwarcia, natomiast produkty
spożywcze sprzedawane luzem
- 3 dni od momentu zakupu.
Dokładnie też czytajmy informacje, które się znajdują
na opakowaniach produktów.
Szczególnie ważne są te pisane
małym druczkiem. Zwróćmy
również uwagę na cenę jednostkową towaru. Oprócz ceny
za opakowanie, powinna być
też informacja o cenie za 100 g
lub kg albo 100 ml lub jeden litr.
Przeliczmy, czy opłaca nam się
kupić ten produkt.
W razie kłopotów, w dochodzeniu praw pomogą nam dowody zakupu. Najlepiej, by to były paragony. a
¹
Więcej na naszej stronie

Więcej na temat sztuczek stosowanych przez handlowców czytaj na
www.pomorska.pl

006963220
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W skrócie
ŚWIECIE

ARMIA

SPOTKANIA

Rolnicy powinni
dostarczyć załączniki

Pielęgniarki
nie odejdą lawinowo

Na żołnierzy
wyklętych - marsz!

Biznesmeni z regionu świątecznie podzielili się opłatkiem

W Kujawsko-Pomorskiem rolnicy złożyli najwięcej w kraju
- bo aż 15 906 - wniosków
o pomoc, najczęściej dotyczą
one wsparcia po tegorocznych
wymarznięciach upraw.
Wczoraj pracownicy ARiMR
zakończyli wprowadzanie danych do systemu. - Nadal czekamy na załączniki od niektórych rolników - mówi Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyr.
ARiMR w Toruniu. - Prosimy,
by nie zwlekali z ich dostarczeniem, bo po upływie 7 dni
od czasu otrzymania naszego
wezwania nie będziemy mogli
rozpatrywać ich wniosków.
Jest szansa, że wypłata tej pomocy rozpocznie się przed
Bożym Narodzeniem. (LT)

Pielęgniarki z Nowego Szpitala
w Świeciu odstąpiły od masowego wypowiedzenia. Miało
ono wejść w życie 1 stycznia. Nie wytrzymałyśmy presji mówi Gabriela Huppert, sekretarz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Nowym Szpitalu w Świeciu. - Nadal nie akceptujemy warunków
zatrudnienia w naszym szpitalu, ale nie odejdziemy z pracy
lawinowo, tylko stopniowo, ponieważ zarząd nie zaproponował nam nic.
Problemem jest za mała obsada
na oddziałach, pielęgniarki ze
Świecia mają też najniższe wynagrodzenia w regionie. Część
z nich szuka pracy w innych szpitalach. (AGA)

Film „Historia Roja” już wyświetlany jest w klubie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Obowiązkowo - w ramach kształcenia
obywatelskiego - oglądali go
elewi służby przygotowawczej, a dla kadry (obecność
nieobowiązkowa) przygotowano seanse pięć razy w tygodniu. Jak się dowiadujemy,
frekwencja w godzinach pracy
była niezła. Kopia filmu dotarła już do 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, gdzie
od stycznia produkcja o żołnierzach wyklętych będzie
wyświetlana (w ramach
kształcenia obywatelskiego)
w Bydgoszczy, a także w podległych jednostkach. (LAU.)

FOT. FILIP KOWALKOWSKI

POMOC

b Wczoraj w bydgoskim hotelu Pod Orłem przedsiębiorcy złożyli sobie świąteczne życzenia,
podzielili się opłatkiem. Spotkanie Wigilijne Biznesu Kujawsko-Pomorskiego przygotowali:
Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa oraz Izba PrzemysłowoHandlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Fotorelacja ze spotkania na www.strefabiznesu.pomorska.pl

Rząd opanuje środowisko
a Od 1 stycznia wojewódzkie fundusze ochrony

środowiska mają zostać odebrane marszałkom

Agata Pustułka, (M)
a.pustulka@dz.com.pl

Trwa podjazdowa wojna Prawa
i Sprawiedliwości z samorządami. Rząd już zdołał przejąć regionalne ośrodki doradztwa rolniczego i obsadzić swoimi ludźmi, a teraz do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, na mocy
którego to od ministra środowiska zależeć będzie obsada rad
nadzorczych oraz zarządów
w wojewódzkich funduszach
ochrony środowiska.
Oficjalny powód: oszczędności. Obecne zarządy są
w większości pięcioosobowe,
a staną się najwyżej dwuosobowe, i to w największych funduszach, takich jak w województwie mazowieckim czy śląskim.
Zmniejszy się też liczba członków rad nadzorczych z siedmiu
do pięciu.
Oczywiście - trzeba to wyraźnie zaznaczyć - że i do tej pory
WFOŚ był jednym z powyborczych łupów i stanowiska często
rozdzielano według partyjnego

Cały majątek
(aktywa) kujawskopomorskiego WFOŚ
to 416,5 mln zł.
Jest więc co dzielić

zależeć teraz od woli ministra środowiska

klucza. Rzeczywiście nie ma potrzeby utrzymywać aż tak licznych zarządów, ale z drugiej
strony nadzór na funduszami
przejmie teraz rząd. Jest to kolejne ograniczenie marszałkom
kompetencji i możliwości kreowania polityki w zakresie ochrony środowiska.

przedsięwzięć proekologicznych.

Kontrole w urzędach

Bogate fundusze

Posłowie PiS nieraz już udowodnili w tej kadencji, że potrafią
zmienić prawo w ciągu kilku godzin, a zatem można uznać niemal za pewnik, że uda im się
przeprowadzić zmiany na tym
posiedzeniu, a jeśli nie, to marszałek może zwołać jeszcze jedno posiedzenie - między świętami a Nowym Rokiem.
- W ustawie zmienia się tylko sposób wyboru rady nadzorczej funduszu oraz zarządu wyjaśnia Elżbieta Derlak, dyrektor biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Toruniu. - Projekt ustawy jest
już w Sejmie. Nie wymaga konsultacji społecznych, więc procedura legislacyjna będzie zapewne przebiegać szybko.
Projektowi nadano już numer i wyznaczono termin czytania - na 16 grudnia. Jest to ostatni dzień ostatniego posiedzenia
Sejmu w tym roku.
Według projektu, w radzie
nadzorczej na pięć osób tylko
jednego kandydata wyznaczyć
może sejmik województwa, wojewoda oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska, a dwóch

FOT. KRZYSZTOF KAPICA

Samorząd i polityka

a Ich budżety i nieźle płatne stanowiska będą

b Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przygotowują
m.in. projekty związane z gospodarką odpadami
minister środowiska. Większość
należy więc do kandydatów partii rządzącej. Marszałek będzie
powoływał prezesa wskazanego przez radę i ma na to siedem
dni, a jeśli tego nie zrobi, to rada
sama dokona wyboru.

Jak jest w Toruniu

W toruńskim WFOŚ pracują 53
osoby. Zarząd jest 3-osobowy,
a w radzie nadzorczej zasiada 7
członków.
Cały majątek (aktywa) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska w Toruniu to 416,5
mln zł. W ubiegłym roku wpływy wyniosły 53,6 mln zł, zaś wydatki statutowe (w tym pożyczki, dotacje, bezzwrotna pomoc
finansowa) 169,9 mln zł. Jak widać, jest to bogata instytucja samorządowa.
Ten i inne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zajmują się m.in. przeciwdziałaniem smogowi, zarządzaniem
środkami
europejskimi
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, wspieraniem

Od miesięcy w urzędach marszałkowskich trwają kontrole
prowadzone przez Centralne
Biuro Antykorupcyjne, które
mają pokazać, czy środki unijne
są wydawane przez marszałków
w odpowiedni sposób.
- Projekt nie był konsultowany z marszałkami, więc trudno
o jakieś stanowisko w tej sprawie. Jednak to my rozdzielamy
fundusze na ochronę środowiska, a wygląda na to, że nie będziemy mieli wpływu na funkcjonowanie funduszu - komentuje na gorąco Beata Krzemińska,
rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
- Od 60 do 70 procent ustaw
jest tworzonych przez PiS tylko
po to, aby można było obsadzać
stanowiska ich ludźmi - uważa
Andrzej Kobiak, senator PO
z Bydgoszczy, w poprzedniej kadencji członek komisji środowiska. - Widać, że w przypadku tej
ustawy chodzi o to samo.
Rząd twierdzi, że samorządy
wojewódzkie – w większości
w rękach koalicji PO i PSL - celowo opóźniają inwestowanie.
Z kolei eksperci uważają, że
kontrole mogły po prostu „sparaliżować” samorządowców,
którzy obawiają się ewentualnych akcji funkcjonariuszy
CBA i zarzutów o niegospodarność. a ¹

Co nas truje
To głównie stare piece
A Stan środowiska naturalnego w Polsce, w tym w naszym
regionie, wciąż jest zły. W skali
kraju jesteśmy pod tym względem średniakiem i jak wszędzie największym problemem
są przestarzałe, nieefektywne
piece domowe.
A Gospodarstwa domowe odpowiadają za tzw. niską emisję,
czyli powodowaną przez kominy o małej wysokości. Dym, pyły
i gazy ulatniające się z kominów
zanieczyszczają powietrze i powierzchnię ziemi na małej przestrzeni. Jeśli kominów jest wiele,
a tak jest na starówkach wszystkich miast Kujaw i Pomorza,
koncentracja szkodliwych substancji jest bardzo duża. Domowe dymy stanowią u nas ok. 80
procent ogółu emisji - informuje
nas Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kilka proc. emisji powoduje ruch drogowy i kolejne
kilka proc. kominy wysokie, czyli
przemysłowe.
A Zgodnie z kujawsko-pomorskim programem ochrony środowiska, tego problemu mamy się pozbyć do 2020
roku. Chodzi zwłaszcza o obniżenie dopuszczalnych norm
poziomu pyłu zawieszonego
PM10 i benzenu oraz arsenu
i ozonu.
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Głosy za broszurą do głosowania
Płachta czy broszura ? Jaka
forma karty do głosowania jest
lepsza? Mimo zarzutów bardziej poręczna dla wyborców
okazała się broszurka.
Jolanta Zielazna

Państwowa Komisja Wyborcza
i Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziły konsultacje w sprawie karty do głosowania. Wzięło w nich udział 9 osób, w tym
7 niepełnosprawnych. Mieli
ocenić, czy lepiej jest, by karta
do głosowania miała postać
broszurki, czy też, by była to
jedna ogromna płachta, na której zmieszczą się wszystkie komitety. Wygodniejsza do głosowania okazała się broszurka.

MATERIAŁ INFORMACYJNY PZU

FOT. MARIUSZ KAPAŁA

jolanta.zielazna@pomorska.pl

b W ostatnich wyborach samorządowych do sejmików oddano
17,47 proc. nieważnych głosów
Dyskutowano też o tym, by
instrukcja do głosowania była
jak najbardziej zrozumiała.
Impulsem do konsultacji były wyniki badania kart wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 r., w których odda-

no bardzo dużo głosów nieważnych do sejmików. Tam głosowano na zbroszurowanej karcie.
Szefowa KBW, zarazem sekretarz PKW Beata Tokaj, powiedziała „Pomorskiej”, że jest zadowolona z wyników spotkania.

006991950

Pokazało, która karta jest „łatwiejsza w obsłudze”, choć nie
jest rozwiązaniem idealnym.
Nikt jednak nie zaproponował
jeszcze innej karty.
- Broszura wymaga przeprowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, by wyborcy dużo wcześniej poznali informacje, jak głosować - mówi Beata Tokaj.
Pod koniec bieżącego lub
na początku przyszłego tygodnia
PKW na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym
umieści dwa rodzaje informacji
- z grafiką i bez - i poprosi o ocenę.
Beata Tokaj nie wyklucza dalszych spotkań w tej sprawie, jeśli okażą się potrzebne.
Trochę inaczej na sprawę patrzy Fundacja Batorego, która
doprowadziła do tego, że karty
wyborcze przebadano i znane są

powody nieważności głosów. To
nadmiar znaków X postawionych na jednej karcie.
Przede wszystkim nie uważa
tego spotkania za konsultacje.
- Szanse na udział w konsultacjach powinny mieć środowiska,
w których padło najwięcej głosów nieważnych - mówi Joanna
Załuska z Fundacji Batorego.
Podkreśla, że w konsultacjach kluczowe jest pokazanie
projektów, o których ludzie mają się wypowiadać.
Załuska mówi też, że instrukcja powinna być jak najprostsza.
- Naszym zdaniem wystarczy
jedno zdanie: Postaw jeden
krzyżyk w całej broszurze. a
¹
Więcej na naszej stronie

Co zrobić, by w wyborach nie oddawano tak wielu nieważnych głosów?
www.pomorska.pl

ARTYKUŁ INFORMACYJNY ORANGE

FOT. ARCHIWUM GP

Wybory

Dyżur

FOT. NADESŁANE
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DZIŚ
13.00-15.00
800-111-006

Zapytaj o ziemię
Dziś Grzegorz Smytry, dyr.
bydgoskiego oddziału Agencji
Nieruchomości Rolnych,
i Adam Koc z ANR odpowiedzą
na pytania dotyczące planów
dzierżawy i sprzedaży państwowych gruntów w Kujawsko-Pomorskiem oraz obrotu ziemią
rolną po wejściu w życie zmian
ustawowych. Do godz. 12 można przesyłać pytania na e-mail:
lucyna.talaska@pomorska.pl.

026990904
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qlgbak^hriqo^pwv_hfpmlp_
k^mowbpv^kfba^kv`e)^moa*
hl¶3--J_,pgbpqkfblpfd^ik^
ai^fkkv`eqvmtqo^kpjfpgfa^*
kv`e+Mowvh^altl)qb`eklildf^
h^_ilt^a^gbj^hpvj^ikmowb*
mrpqltl¶.2-J_,p+Fpqlqkvj
`wvkkfhfbj gbpq qr Þml¶oba*
kfl¶Î)_lwh^_iltbdl`w^hl*
owvpq^k^g`w¶`fbgtfbiblp_*
`wpql `^b _ilhf `wv k^tbq
lpfbai^+K^qljf^pq¶tf^qlta
gbpqmolt^awlkv_bwml¶obakfl
w`bkqo^ifaljfbpwh^kf^hifbk*
q^+?o^h_^ofbopmo^tf^)Ċbmoa*
hl¶gbpqmlmolpqrk^gtvĊpw^+
Gbakl`wb¶kfb) h^Ċab w row*
awbÓ)hlowvpq^g`v`ewgbakbdl
¶tf^qltlar)tvhlowvpqrgbpql
mol`bkqgbdljlĊiftl¶`f)awfhf
`wbjrmowbpva^kv`egbpqw^t*
pwbk^gpwv_pwv+

@lt^Ċkb)3--J_,p^_plirq*
kfbkfbgbpqhobpbjjlĊiftl¶`f
¶tf^qltlar+Bhpmbo`fl`bkf^g)
Ċbfjtf`bghifbkqtwab`vargb
pfk^lcboq)qvj_^oawfbgwvph^
k^qvjp^j^qb`eklildf^)hqo^
_awfbalmo^`ltvt^k^+
?^oawlt^Ċkvj^pmbhqbjgbpq
qbĊ_bwmol_ibjltl¶jlkq^Ċr
f l_prdf ¶tf^qltlar+ @^vj
mowbapftwf`fbjw^gjrgpf_l*
tfbjjlkqbowvLo^kdb)hqowv
_bwolwhrt^kf^¶`f^k)`wvol_fb*
kf^g^hfbdlhlitfbh_^^d^krpwv_*
hlfpmo^tkfbw^jlkqrg¶tf^ql*
ta+Lmbo^qlow^mbtkf^)Ċbfkpq^*
i^`g^frqowvj^kfbjlabjrgbpq
a^ojltb+
W^k^ifwvovkhltbgtvkfh^)Ċb
¶tf^qltaLo^kdbgbpqotkfbĊ
fab^ikvjtv_lobjai^cfoj)_l
`lo^wtf`bgmowbapf_flopqtfk*
tbpqrgbt^¶kfbtqqb`eklildf+
Kf`awftkbdl)thlÓ`rmlwt^i^
lk^ k^ rkfhkf`fb mol_ibjt
w`wkl¶`f)hqobtcfoj^`eË`wv
qlj^v`e)`wvldoljkv`eËgbpq
gbakwhir`wltv`ehtbpqff+
Lo^kdb`^v`w^polw_raltr*
gbpf^qh¶tf^qltlalt)hqo^
alhlÓ`^qbdlolhrj^l_bgjl*
t^lhll3-jf^pqtMlip`b+
Wh^Ċavjjfbpf`bj)`wvqvdla*
kfbjjfbgp`ltl¶`fhlowvpq^g*
`v`ewb¶tf^qltlat_awfbgba*
k^hmowv_vt^l)_lcfoj^gbpqgrĊ
mo^hqv`wkfbald^a^k^whlibgkv*
jfl¶olah^jf+

Tpwbihfbpw`wbdvk^qbj^q
lcboqvprmbopwv_hfbdl
fkqbokbqrjlĊk^pmo^tawf
tp^ilk^`epmowba^Ċv
Lo^kdb)k^pqolk^`e
fkqbokbqltv`elo^kdb+mi
lo^wqbibclkf`wkfbmlakr*
jbobj2.-4--4--
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Nie mogą się wyrwać Błaszczak: - Ustawa
dotyka tylko esbeków
z piekła Aleppo
Wojna w Syrii
Nadzieje na zakończenie walk
w Aleppo legły w gruzach.
Z oblężonych części miasta
napływają doniesienia o brutalności wojska.
Aleksandra Gersz

Wydawało się, że po wtorkowym porozumieniu rebeliantów
z rządem Syrii, które zezwalało
na ewakuację opozycjonistów,
koszmar tysięcy cywilów w końcu się skończy. Kilka godzin
po ustalonej porze, na którą wyznaczono ewakuację ludzi ze
wschodniej części syryjskiego
Aleppo, na miasto znowu jednak
spadły pociski.
Złym znakiem było już opóźnianie się ewakuacji. Reuters cytował jednego z wojskowych syryjskiej armii, który twierdził, że
opozycjoniści mieli być wywiezieni z miasta w środę o 5 rano
czasu lokalnego. Tymczasem
przedstawiciele rebeliantów mówili, że pierwsza grupa rannych
miała opuścić oblężone dzielnice już w nocy. BBC podawało, że
rebelianci mieli wyjechać ze swoich dzielnic przez przejście
Ramouseh na południu i dotrzeć
do zajętych przez opozycję terenów w prowincji Idlib. W wyznaczonych miejscach zbiórki zgro-

FOT. AP PHOTO

aleksandra.gersz@polskapress.pl

b Na oczach świata rozgrywa
się dramat niewinnych ludzi
madziły się tłumy cywilów, często z resztami swojego dobytku podaje agencja AFP. Nikt jednak
nie opuścił w środę rano wschodniego Aleppo. „Dwadzieścia autobusów stojących w zachodniej
należącej do rządu części miasta,
które mają zabrać rebeliantów,
ma włączone silniki, jednak nie
rusza w stronę niedawnej linii
frontu” - relacjonował Reuters. Bez wątpienia mamy opóźnienie
- mówił Rami Abdulrahman, dyrektor Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą
w Londynie.
Rebelianci w Aleppo - jest ich
blisko 1,5 tys., z czego 30 proc. to
członkowie ekstremistycznej organizacji Front Al-Nusra - począt-

kowo oskarżali o opóźnienie
ewakuacji szyickich wojowników wspieranych przez irański
rząd, którzy ich zdaniem próbują zerwać porozumienie zawarte
z syryjskimi władzami. BBC podało jednak potem, że Damaszek
zażądał symultanicznej ewakuacji swoich rannych żołnierzy
oraz cywilów z pobliskich miast
Fua i Kefraya, które są otoczone
przez opozycję. Na to jednak najwyraźniej nie chciały zgodzić się
grupy rebeliantów.
Rosja sojusznik Syrii, poinformowała, że syryjskie siły rządowe wznowiły walki po tym, jak
rebelianci złamali porozumienie.
Syryjska telewizja państwowa
podała z kolei, że opozycja wystrzeliła rakietę w kierunku zachodniego Aleppo, które znajduje się w rękach rzędu oraz że
w tym ataku zginęło co najmniej
sześć osób. Doniesień tych nie
potwierdziła jednak oficjalnie
opozycja.
O porozumieniu poinformował we wtorek ambasador Rosji w ONZ Witalij Czurkin, tym
samym dając nadzieję na ustanie walk. - Rebelianci mogą
wyjść z miasta - powiedział
Czurkin, dodając, że umowa nie
dotyczy cywilów. Rosjanin podkreślił jednak, że „nikt nie zamierza ich ranić”. Dodał, że „to
koniec militarnych działań
w Aleppo”. Walki ustały na kilkanaście godzin. a

A Szef MSWiA twierdzi, że mundurowi nie stracą

na wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej
Warszawa
Maciej Deja
Twitter: @mac_dej

W czasie drugiego czytania projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej, zakładającej obniżenie
rent i emerytur osobom pracującym w aparacie bezpieczeństwa
PRL, szef MSWiA odnosił się
do padających zarzutów, iż znowelizowana ustawa obejmie osoby, które w żaden sposób nie
wspierały aparatu opresji PRL:
strażaków, żołnierzy czy milicjantów. Mariusz Błaszczak zapewniał, że dotyczy ona wyłącznie
osób, które były zatrudnione
przez Służbę Bezpieczeństwa.
– Ta ustawa dotyczy tylko funkcjonariuszy SB! Na służbie Moskwie – grzmiał z sejmowej trybu-

ny minister. Odpowiadając na sugestie posłanki PO Małgorzaty
Pępek, że w SB również trafiali się
przyzwoici ludzie, szef MSWiA
zapewniał: „Nie ma takich”.
– A nawet jeśli, to w ustawie jest
przepis, że jeżeli wśród tych dziesiątek tysięcy oprawców i bandytów znalazł się jeden uczciwy, to
nie poniesie kary – tłumaczył
Błaszczak, wskazując na konieczność udowodnienia przez taką
osobę, że bez wiedzy przełożonych wspierała opozycję.
– Całą swoją karierę polityczną
spędziłem w ugrupowaniu, które jest za dekomunizacją. Bo nie
ma niczego do ukrycia – zapewniał Błaszczak. Była to niejednoznaczna odpowiedź na pytania
ze strony Piotra Kalety z PiS czy
członków Kukiz’15, którzy domagali się obniżenia emerytur również PRL-owskim urzędnikom

państwowym wysokiego szczebla. – Powinniśmy pokusić się
o więcej niż uderzanie w szarych
wykonawców – mówił Jarosław
Porwich z Kukiz’15. Podobną poprawkę, w nawiązaniu do osoby
posła PiS i prokuratora stanu wojennego Stanisława Piotrowicza,
zgłosił też, w imieniu PO, Michał
Wójcik. Zwracał uwagę, że osoby poszkodowane wprowadzeniem ustawy mogą się odwoływać do trybunałów międzynarodowych i będą wygrywać – a podatnik płacić odszkodowania.
– Zabrakło państwu wyobraźni,
żeby to przewidzieć – zarzucał.
Stanisław Huskowski z koła UED
wyrażał obawy, że ci, którzy poczują się zdradzeni przez państwo,
„również będą mogli chciećjezdradzić, a wiedzę mają ogromną”.
Projekt wraca do komisji administracji i spraw wewnętrznych. a

Zrobili z kobiety seks-niewolnicę
Lublin
Po przeżyciu gehenny młoda
kobieta popełniła samobójstwo. Wczoraj przed Sądem
Okręgowym w Lublinie ruszył
proces 10 mężczyzn.
„Justyna M. od lipca 2011 r.
do października 2014 r. była szantażowana, brutalnie bita, przypalana, zmuszana do odbywania
stosunków płciowych i wielokrotnie zbiorowo gwałcona” – czytamy w aktach sprawy. Wczoraj

na ławie oskarżonych zasiadło
ośmiu z dziesięciu mężczyzn.
21-latka poznała prawie
60-letniego Andrzeja K. spod Puław. Gdy odwiedziła go w mieszkaniu, ten miał nafaszerować ją
narkotykami, wykorzystać seksualnie i wszystko nagrać telefonem. Potem tym nagraniem
szantażował kobietę. Bała się
o życie. Oprawca miał grozić nie
tylko jej, ale też śmiercią jej małego synka. Zaszczuta kobieta, ze
wstydu i strachu, zgadzała się
na seksualne zachcianki Andrzeja K. Według śledczych mężczy-

zna postanowił, że ma także zaspokajać jego kolegów, którzy
przyłączyli się do gwałcenia i wykorzystywania dziewczyny. Dopiero gdy za kradzieże trafiła
do więzienia, postanowiła opowiedzieć o swojej gehennie. Dostała wówczas policyjną ochronę i przeprowadziła się do innego miasta. Jednak popełniła samobójstwo. – Proces nie może
być jawny. Poruszane będą bardzo drażliwe tematy i przytaczane brutalne sceny seksualne – zaproponował prokurator. Kolejna
rozprawa w lutym. a MK

PARLAMENT EUROPEJSKI
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Wiceszef Frans Timmermans: - To nie jest
spór z Polską, a z polskim rządem

Armia amerykańska
od stycznia w Polsce

Frans Timmermans, otwierając
forum Parlamentu Europejskiego piątą debatę o stanie praworządności w Polsce, zreferował
dotychczasowy przebieg sporu,
jak sam powiedział, nie między
Komisją Europejską a Polską, tylko polskim rządem. - Zarówno
Parlament Europejski, jak i Komisja Wenecka wsparły nasze
stanowisko dotyczące kryzysu
konstytucyjnego. Polski rząd zaprzecza, by orzeczenia TK miały
jakiekolwiek znaczenie prawne,
a trzy nowe ustawy o TK są
na ostatnim etapie. W momencie
gdy niektóre z ich zapisów regu-

Jak zapowiedział gen. Frederick Hodges, już 6 stycznia rozpocznie się w Polsce misja amerykańskiej ciężkiej brygady.
Rozmieszczenie sił amerykańskich w Polsce to realizacja postanowień z warszawskiego
szczytu NATO. Do naszego kraju trafi 4 tys. żołnierzy z 3. Brygady Opancerzonej (tzw. Żelaznej Brygady) z Fortu Carson
w Kolorado. Będą stacjonować
m.in. w Orzyszu koło Giżycka,
Żaganiu oraz Bolesławcu.
Dowództwo brygady będzie
ulokowane w Żaganiu.
(AIP)

lują pewne kwestie, dochodzą
nowe, niepokojące - mówił Belg.
Wiceszef KE przypomniał, że
trzech sędziów wybranych przez
poprzedni Sejm nie zostało zaprzysiężonych, a trzech kolejnych zaprzysiężonych przez prezydenta nie jest dopuszczonych
do obrad. - Apeluję do władz polskich, by nie przyjmowały nowej ustawy, dopóki nie zostanie
ona przeanalizowana pod kątem
zgodności z konstytucją przez
TK - mówił. Zaapelował też
do prezydenta o zaprzysiężenie
sędziów wybranych przez poprzedni parlament. (AIP)
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Kolędowanie w Teatrze

Piernikowa szopka

O budżecie na sesji

W niedzielę na godz. 17 można
wybrać się do Teatru Muzycznego na popołudnie z kolędami i pastorałkami w wykonaniu
zespołu „Z nocy w Moc”. Bilety
kosztują 10 zł. Można nabyć je
w Biurze Obsługi Widza.

Jutro o godz. 10 w Muzeum
Toruńskiego Piernika rozpocznie się montaż szopki wykonanej z piernikowego ciasta.
Efekt zmagań toruńskich rzeźbiarzy można będzie podziwiać do 2 lutego 2017 roku.

Dziś o godz. 10 w UMT rozpocznie się sesja Rady Miasta.
Poświęcona będzie budżetowi
Torunia na 2017 rok i zmianom
w budżecie 2016 r. Radni
zajmą się też m.in. dotacjami
dla placówek oświatowych.

Toruń
okolice Torunia/Brodnica/Golub-Dobrzyń

Święta są już coraz bliżej...
A Dwa tysiące porcji pierogów, barszczu i kapusty z grzybami stanie na wigilijnym stole
Toruń
Joanna Maciejewska

Iluminacje rozświetlające uliczki starówki i tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy na
Rynku Staromiejskim, pozwalają wczuć się już w atmosferę
zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Jarmark można
odwiedzać codziennie do 23
grudnia. Czynny jest do godz.
18. Na kolorowych kramach
można znaleźć rękodzieło, ciekawe upominki czy regionalne
produkty spożywcze. Organizowane są tam również zabawy
i warsztaty, m.im. tworzenia
ozdób choinkowych (szczegółowy plan warsztatów dostępny jest na stronie Toruńskiej
Agendy Kulturalnej).
Okres świąteczno-noworoczny w Grodzie Kopernika
będzie obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych i spotkań
mieszkańców.
Już w sobotę (17 grudnia)
torunianie będą mogli przełamać się opłatkiem i złożyć so-

FOT. SŁAWOMIR KOWAALSKI
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b Już od kilku dni na toruńskiej starówce stoi świąteczne drzewko, a ulice są rozświetlone
bie życzenia na Rynku Nowomiejskim, gdzie od godz. 16
do 18 trwać będzie wigilia miejska. Każdego roku przychodzi
na nią wielu mieszkańców, nie
tylko samotnych i ubogich.
Podczas wigilii nie zabraknie tradycyjnych potraw, konkursów z nagrodami oraz nie-

spodzianek dla najmłodszych.
- Spotkanie wigilijne mieszkańców Torunia to przede wszystkim okazja do złożenia sobie
życzeń. Będą również drobne
upominki i potrawy świąteczne – w niewielkich ilościach, ale
na pewno dla każdego wystarczy. To wszystko razem z kon-

certem ma stworzyć dobrą atmosferę dla mieszkańców Torunia i gości – zapewnia prezydent Torunia Michał Zaleski.
Niepowtarzalną atmosferę
podczas wigilijnego spotkania
zapewnią także tradycyjne kolędy i pastorałki, które zaśpiewa Aleksandra Szwed i The

CzadMakers. W repertuarze pojawią się też świąteczne utwory z kultur chrześcijańskich Bliskiego Wschodu i Afryki.
Tego dnia warto jednak wybrać się na Rynek Nowomiejski
nieco szybciej, by zobaczyć pokaz rzeźbienia w lodzie (rozpocznie się o godz. 14). Będzie
można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z postacią św. Mikołaja trzymającego herb Torunia.
Aż do 5 stycznia przyszłego
roku, prawie każdego dnia
(oprócz 24, 30 i 31 grudnia i 1
stycznia), przy szopce bożonarodzeniowej trwać będzie kolędowanie, które co roku cieszy
się sporym zainteresowaniem
mieszkańców. Początek zawsze
o godzinie 16.
Oczywiście w Toruniu nie zabraknie także sylwestrowej zabawy, Prezydenckiej Gali Noworocznej czy Orszaku Trzech Króli. Szerzej o tych wydarzeniach
poinformujemy wkrótce. a
¹
Więcej na naszej stronie

Uczestniczyliście w wigilii miejskiej
rok temu? Jak ją wspominacie?
www.gazetapomorska.pl/forum

Zakłócają życie, ale płacą czynsz, więc eksmisji wciąż nie ma
Toruń
Libacje alkoholowe, awantury,
bijatyki - to codzienność
mieszkańców kamienicy
na starówce. Spokój zakłóca
jedna z rodzin.
(ACB)

Wyremontowana kilka lat temu
z unijnym wsparciem kamienica przy ul. Przedzamcze 20 (na
rogu z Wielkimi Garbarami) cieszy oko. Mało kto wie jednak,
że za jej murami żyje się w ciągłej niepewności, co dziś zgotują innym lokatorzy jednego
z mieszkań.

Bójki, libacje i regularne
wizyty funkcjonariuszy
Próbka tego jeży włos na głowie. Regularne bijatyki, libacje,
niszczenie wspólnego mienia
(wybijanie okien na korytarzu,
szyb w szafkach z licznikami),

zaspokajanie potrzeb fizjologicznych na klatce schodowej,
awantury kończące się wielokrotnie interwencją policji
i Straży Miejskiej - incydenty
wyliczać można bez końca.
Większość mieszkańców kamienicy tworzy wspólnotę. Ich
sąsiedzi, z którymi jest poważny problem, żyją w lokalu administrowanym przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej,
czyli miasto.

dzie twarzą w twarz z sąsiadką
i powiedzieliśmy, że dłużej
tych alkoholowych awantur
i bijatyk w jej rodzinie nie zniesiemy - opowiadają coraz bardziej zdesperowani ludzie ze
wspólnoty.
- Oni i ich „goście” od kieliszka są coraz bardziej bezkarni,
a my coraz mniej bezpieczni dodają.

Wyrok eksmisyjny jest już
od kilku lat

Jedna z ostatnich sytuacji
w zabytkowej kamienicy
na Przedzamczu - wyłamany
samozamykacz w drzwiach
wejściowych, już po raz kolejny.
Z kolei trzy lata temu jedna
z bijatyk na korytarzu skończyła się wyłamaniem ozdobnej
stuletniej balustrady na klatce
schodowej. Koszt naprawy to
około 10 tysięcy złotych. Każda
taka dewastacja to dla tej
wspólnoty nowy, często bardzo
duży, wydatek.

Osiem lat temu, na prośbę
wspólnoty mieszkaniowej, sąsiadami zajął się sąd. Przyznał
jej rację - życie z nierokującymi
poprawy sąsiadami jest udręką.
Wyrok eksmisyjny Sądu Rejonowego w Toruniu z 2008 roku
nie pozostawia wątpliwości, że
z lokatorami z ulicy Przedzamcze 20 na starówce żyje się bardzo trudno.
- Zeznawaliśmy przeciwko
tym ludziom. Stanęliśmy w są-

Ogromne zniszczenia
i kosztowne naprawy

Mieszkańcy
kamienicy
wciąż żyją w niepewności, czekając na wykonanie wyroku eksmisyjnego od ośmiu lat!
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tłumaczy, że tyle średnio trwa realizacja wyroków eksmisyjnych. Powód? Lokali socjalnych brakuje. Obecnie gmina ma tysiąc wyroków do realizacji, a mieszkań socjalnych
850 i wszystkie są zapełnione.
Sprawę komplikuje fakt, że
miasto priorytetowo eksmituje niepłacących za czynsz. A lokatorzy z Przedzamcza go płacą...
Dlatego
zdesperowani
mieszkańcy zaalarmowali radnego z okręgu obejmującego
starówkę i jednocześnie przewodniczącego Rady Miasta
Marcina Czyżniewskiego z Czasu Gospodarzy.
- Wiem, że mieszkańcy ze
wspólnoty bardzo dbają o swoją kamienicę, na pewno trzeba
im pomóc, ten wyrok powinien
być dawno wykonany - mówi

Marcin Czyżniewski. W przyszłym tygodniu ma poznać odpowiedź prezydenta miasta,
do którego zwrócił się w tej
sprawie.

Eksmisja w 2107 roku?
Lokatorzy wątpią...
Dyrekcja administrującego
miejskimi budynkami i lokalami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej deklaruje z kolei, że
w 2017 roku wykona wyrok eksmisyjny na lokatorach z tej kamienicy.
- Chcielibyśmy w to wierzyć
- mówią mieszkańcy ul. Przedzamcze 20.
Niestety, mają spore powody, by wątpić w takie rozwiązanie trudnej sytuacji.
- Na spotkaniu z dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Moniką Mikulską dostaliśmy już raz zapewnienie, że eksmisja będzie w 2016 roku, mamy już grudzień i nadal czekamy - ubolewają mieszkańcy. a
¹

W skrócie
TORUŃ

Dni Ciechowskiego
Od 15 do 18 grudnia będziemy
obchodzić Dni Grzegorza
Ciechowskiego. W programie
zaplanowano koncerty i wystawę. Dni upamiętniające lidera „Republiki” zainauguruje odsłonięcie obelisku na placu przed Jordankami, który
będzie nosił imię
Ciechowskiego (dziś o godz.
18.30). W trakcie uroczystości
na fasadzie budynku wyświetlone zostaną teledyski
„Republiki”, a orkiestra dęta
zagra utwory na żywo.
Przed tym wydarzeniem o godz. 17.30 mieszkańcy będą
mogli uczestniczyć w interaktywnej akcji plastycznej przygotowanej przez Galerię Rusz.
Co istotne, do końca grudnia
na bilbordach w Toruniu
i Warszawie prezentowane będą prace poświęcone piosenkarzowi.
Także dziś o godz. 19
na Jordankach rozbrzmiewać
będą piosenki Ciechowskiego.
Podczas koncertu pn. „Obywatel GC, Tak Tak 2.0” zaśpiewają: Julia Marcell, Misia
Furtak, Mela Koteluk, Błażej
Król, Piotr Rogucki i Marcin
Masecki.
Dwa kolejne koncerty zaplanowano na piątek i sobotę.
16 grudnia o godz. 19 w Dworze Artusa wystąpi zespół „Fonetyka”, który zaprezentuje
utwory z albumu
„Ciechowski”. Znalazły się
w nim muzyczne aranżacje
wierszy Ciechowskiego,
do których nie stworzył muzyki. W sobotę 17 grudnia
na godz. 20 można wybrać
się do Od Nowy - miejsca,
w którym rozpoczęła się kariera zespołu „Republika” na Koncert Specjalny Pamięci
Grzegorza Ciechowskiego.
Podczas koncertu wręczona
zostanie Nagroda Artystyczna
Miasta Torunia im. Grzegorza
Ciechowskiego. W tym roku
trafi ona do duetu The
Dumplings.
W sobotę w godz. 10-18
w Dworze Artusa trwać będzie
Giełda Winylowa. Natomiast
o godz. 19 w Od Nowie odbędzie się promocja książki
„Republika. Nieustanne
tango” autorstwa Leszka
Gnoińskiego i spotkanie
z autorem oraz Zbyszkiem
Krzywańskim i Jerzym
Tolaką. (JM)
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Toruń
Toruń

DOM MUZ. Dziś o godz. 19
przy ul. Podmurnej wystąpi
zespół L.A. Trio w ramach Jazzowej Akademii Kultury.

Dyżur reportera

DOM HARCERZA. Jutro o godzinie 16 odbędzie się koncert
uczestników zajęć tanecznoplastycznych.

Joanna Maciejewska
56 652 14 49 (w godz. 9-15)
facebook.pl/gazetapomorska

TORUŃ

b Pod pomnik Kopernika przyszli mieszkańcy z lampionami

FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

b Podczas koncertu „Serce dla Nadziei” wystąpił m.in. Bydgoski Kwartet Smyczkowy ArtON Quartet

Cenimy sobie przede
wszystkim bliskość natury
Rozmowa

FOT. MAŁGORZATA ANTOSIK

z Irlandią Matuszkiewicz i Jakubem Szczygłem z zespołu
Celtic Tree, który wystąpił
w toruńskiej Wejściówce, o ich
fascynacji muzyką celtycką.
Skąd pochodzi Wasza fascynacja
muzyką celtycką?
Irlandia Matuszkiewicz (IM):
Od zawsze interesowałam się
bardzo głęboko irlandzką historią i kulturą. Potem, gdy poznałam Kubę Szczygła i Tomka Fojgta, muzyka stała się dla
mnie bardzo istotna. Zaczęłam
poszukiwać różnych muzycznych tematów dzięki inspiracjom Kuby, który jest prawdopodobnie osobą znającą
wszelkie najdrobniejsze irlandzkie melodie. Potrafi nazwać autorów utworów, jeżeli
tacy istnieją oraz zanucić
pierwsze takty. Należy podkreślić, że zasadniczo nie jesteśmy zespołem grającym typowo irlandzki folk. Wiele piosenek aranżujemy na sposób irlandzki i celtycki. Ponadto zapożyczamy poezję do naszych
utworów, pojawiają się także
melodie ludowe.

b Na charytatywny koncert przyszło dużo osób

FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

b Maurycy i kolędnicy zaśpiewali dla dzieci przebywających w szpitalu. Dziś odwiedzą Bydgoszcz

FOT. JACEK SMARZ

Wczoraj do Torunia dotarło
Betlejemskie Światełko Pokoju. Po mszy świętej w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, harcerze zanieśli
światełko na Rynek Nowomiejski, by przekazać je
mieszkańcom.
Mniej więcej w tym samym
czasie na Jordankach odbył
się koncert charytatywny
„Serce dla Nadziei”. Uczestnicy zamiast biletów, kupowali
specjalne cegiełki w cenie 10,
20, 50 i 100 zł. Całkowity dochód z koncertu zostanie
przekazany toruńskiemu Hospicjum „Nadzieja”, które pomaga ciężko chorym dzieciom
i wspiera ich rodziców.
Chwilę radości mieli także
mali pacjenci szpitala na Skarpie. Odwiedzili ich aktorzy Teatru Muzycznego i zaprezentowali spektakl „Gra warta
piernika”. - Cieszę się, że nasze spektakle choć na parę
chwil pozwolą zapomnieć
o chorobie - mówi Anna Wołek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego
Teatru Muzycznego. (JM)

FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

W trosce o innych

b Na zdjęciu (od lewej): Jakub Szczygieł, Irlandia Matuszkiewicz,
Tomasz Fojgt, Agnieszka Kalisz-Dzik i Paweł Rewucki
Jakub Szczygieł (JS): Staramy
się zachować tradycyjny styl
celtyckiej muzyki, jednakże
wychodzimy z różnych punktów i próbujemy interpretować
tą kulturę i muzykę po swojemu. Warto wspomnieć, że
teksty naszych piosenek tłumaczymy na język polski. Zachowujemy jednocześnie oryginalną treść utworów, (które
zwykle są śpiewane po angielsku lub irlandzku), aby stały się

bliższe dla naszego kręgu kulturowego.
Czy nazwa zespołu wiąże się z jakąś określoną symboliką?
JS: Nazwa Celtic Tree stanowi
pewne nawiązanie do graficznych przedstawień ornamentów, charakterystycznych dla
Irlandii i regionów celtyckich.
Ponadto sensem stojącym
za tą nazwą jest także to, iż
sięgamy do korzeni i zmierzamy ku koronie. Cenimy sobie

bliskość natury, bardzo lubimy drzewa i wędrówki po terenach górskich. Na drzewach
znajdują się liście, które są
rozwiewane przez wiatr we
wszystkie strony świata. Myślę, że w taki właśnie metaforyczny sposób można określić
naszą muzyczną działalność.
Jaka tematyka pojawia się w waszych kompozycjach?
JS: W naszym repertuarze mamy piosenki miłosne. Występuje także tematyka związana z
patriotyzmem irlandzkim. Chodzi tutaj o tzw. rebel songs, które
są piosenkami traktującymi o
walce Irlandczyków o niepodległość przez ponad 600 lat. Niektórzy twierdzą, że ta walka
trwa, ponieważ Irlandia Północna wciąż nie należy do Republiki
Irlandii, lecz wchodzi w skład
Zjednoczonego Królestwa. Ponadto posiadamy utwory autorstwa Tomka Fojgta, członka naszego zespołu. Jesteśmy na etapie zamykania naszego drugiego albumu „Wiatr i deszcz”, który ukaże się już niebawem. Serdecznie zapraszamy do posłuchania i bliższego zapoznania
się z naszą twórczością. a ¹
ROZMAWIAŁ
MARIUSZ SZRAMKA

Opinie z forum:
a Tragiczna śmierć dziecka
na skrzyżowaniu ul. Wodociągowej z Szosą Chełmińską w Toruniu.
~MAciej~ Za chwilę podobna tragedia wydarzy się przed Szkołą Podstawowa nr 5 na ulicy św Józefa. Parking na terenie szpitala został zamknięty i wszystkie samochody parkują gdzie popadnie. To, co się dzieje
na parkingach przyległych do tej
szkoły, woła o pomstę do nieba. Małe dzieci lawirują pomiędzy samochodami.
a Posiłki w szpitalach są nie tylko
niesmaczne, ale mogą też być

W skrócie
TORUŃ

Karta dla seniora
Dostępne są już formularze
wniosku o Toruńską Kartę Seniora. Można pobrać je
w Punktach Informacyjnych
UMT, siedzibach MOPR, największych spółdzielniach
mieszkaniowych oraz Akademii Nauki przy ul. św. Katarzyny 4. Można także wydrukować je ze strony
www.umt.pl. Wnioski można
będzie składać od 2 stycznia
przyszłego roku. (JM)

niebezpieczne dla zdrowia pacjentów.
~Milton~ 500 zł kary? To śmieszne!
Prokurator powinien z urzędu
wszcząć postępowanie przeciwko
firmie cateringowej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu, który mówi o narażeniu na utratę zdrowia i życia wielu
osób, czyli czyn zagrożony wysoką
karą wiezienia. Na dodatek powinien wydać natychmiastowe nakaz
zaprzestania prowadzenia działalności i zabezpieczyć wszystko dla
celów dowodowych.
a www.pomorska.pl

TORUŃ

Zmieni się Szkoła
Podstawowa nr 13
Podstawówka przy ul. Krasińskiego ma zyskać nowe boisko
wielofunkcyjne, bieżnię ze
skocznią, tor rowerowo-rolkowy, mini skatepark oraz siłownię zewnętrzną. Teren ma zostać oświetlony. Rozbudowany zostanie też monitoring.
Miasto ogłosiło właśnie przetarg na wykonanie tych prac.
Na oferty czeka do 28 grudnia
do godz. 12. Warto dodać, że
SP nr 13 jest regularnie modernizowana. W budynku wyremontowano już salę gimnastyczną i szatnie. Przy szkole
powstał też plac zabaw. (JM)
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„Mamy w sobie strumień wieków...” (prof. Gerard Labuda)

REPRINT Z KOLEKCJI WOJCIECHA BANACHA

- Po spacerze
szło się
na ciastko lub
lody - przewija
się zdanie we
wspomnieniach
bydgoszczan.
Było gdzie pójść
nie tylko na lody,
było gdzie zjeść
coś konkretnego.
Jolanta Zielazna
jolanta.zielazna@pomorska.pl

b Café Bristol - widok około 1900 roku

FOT. ZBIORY RODZINY URBANOWSKICH

Torty od Ganasińskiego, pączki
od Greya, a flaki u Kocerki

bK
„ ról raków”, czyli Leon Urbanowski (drugi z prawej) ,
bydgoski przedsiębiorca w 20-leciu międzywojennym w raki
zaopatrywał także rynek francuski, niemiecki i austriacki

FOT. ZE ZBIORÓW MOB W BYDGOSZCZY

G

b Palast Café i - tuż obok- Theaterplatz-Automat w kamienicy
Pfefferkorna przy placu Teatralnym. Około 1917 r.

Francuzi przywieźli
pasztety
Z zachowanych ksiąg adresowych, spisów mieszkańców da
się odtworzyć mapę gastronomicznych obiektów. Gorzej
z ustaleniem, co podawano, co
cieszyło się powodzeniem? Tu
w sukurs mogły przyjść anonse
prasowe lokali reklamujących
swoje dania, zapraszających
na rozmaite specjały. Obie badaczki przewertowały setki
stron gazet w poszukiwaniu takich ogłoszeń.
Menu z uroczystości zachowało się wyjątkowo mało.
- Lokali gastronomicznych
było w Bydgoszczy tak dużo,
w tak różnych kategoriach
i z tak zróżnicowaną ofertą, że
praktycznie każdy dla siebie
coś znalazł - uważa Bogna
Derkowska-Kostkowska.

Można było zjeść zupę żółwiową (prawdziwą, choć fałszywą też podawano), ale i wurst
zupę czyli ugotowaną na wodzie, w której rzeźnicy parzyli
kiełbasy.
Badaczki zajęły się okresem
od połowy XIX wieku, bo od tego czasu zachowała się prasa,
w której można znaleźć reklamy właścicieli wyszynków, jadłodajni itp. Choć oczywiste jest,
że rozmaite zajazdy, oberże,
wyszynki działały w mieście
od dawien dawna. Tylko nie
pozostał po nich ślad.
Trafiły natomiast na dowody, że w okresie Księstwa Warszawskiego do Bydgoszczy
przyjechali francuscy kucharze.
- To wtedy bydgoszczanie nauczyli się jeść pasztety - mówi Agnieszka Wysocka. Pojawiają się
też inne francuskie potrawy.

b Kawiarnia Teatralna uwieczniona na pocztówce, cieszyła się
ogromną popularnością. Założył ją Zygmunt Ciupek.

FOT. ARCHIWUM „CAZETY POMORSKIEJ”

rey, Bristol - te
przedwojenne
kawiarnie często przewijają
się we wspomnieniach bydgoszczan. Zapamiętali je oczyma dzieci. Bristol
- ze względu na dużą werandę
wiszącą nad nurtem rzeki. Grey
- bo był na trasie spacerów
po reprezentacyjnej ulicy
Gdańskiej. Tam panie spotykały się na ploteczkach, tam
wstępowano na kawę i ciastko
po zakupach. Często też wspominane są restauracje nad starym Kanałem Bydgoskim. Były tam dosłownie co krok.
Bo też w międzywojennej
Bydgoszczy było dokąd pójść
zarówno na kawę i ciastko, jak
i na obiad do restauracji, czy coś
zjeść w tańszych jadłodajniach.
Co i gdzie jadali bydgoszczanie od połowy XIX stulecia
do wybuchu II wojny prześledziły Bogna DerkowskaKostkowska oraz Agnieszka
Wysocka z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KujawskoPomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy.
Obie na co dzień zajmują się
architekturą Bydgoszczy. - Budynki mają swoje przeznaczenie, jest historia miejsca, ludzi,
którzy je zajmowali - mówi Agnieszka Wysocka. Właściciele się
zmieniali, ale miejsce trwało.
Temat pojawił się „przy
okazji”, a okazał się ciekawym
i zasługującym na pogłębienie.
Apetyczny temat, nie ma co
kryć.

b Dzbanuszek na śmietankę
z kawiarni Ciupka
Koniec XIX i początek XX
wieku to prawdziwy boom dla
szeroko rozumianej gastronomii. Do wybuchu wojny.
Ale na razie jesteśmy w Bydgoszczy końca XIX wieku.
W 1855 roku lokali gastrono-

micznych związanych z hotelami , zajazdami było w mieście około 70, a 30 lat później blisko dwa razy tyle. Pod koniec wieku takich miejsc panie
zidentyfikowały w Bydgoszczy
około 250 i ta liczba utrzymuje
się do lat 20. XX wieku.

Zupa żółwiowa i raki
Co serwowały restauracje
z przełomu wieków? Można
było zjeść prawdziwą zupę żółwiową (- Fałszywą gotowano
na głowiźnie cielęcej i obficie
podlewano maderą - wyjaśnia
Agnieszka Wysocka), homary,
łososie, trufle, a gdy przychodziła jesień w karcie pojawiała
się dziczyzna.
Z reklam wynika, że ekskluzywny był lokal przy Strzelnicy, hotel Pod Orłem, Kawiarnia
Wiedeńska, która powstała

w 1882 roku (ul. Gdańska 16),
Palast-Café, który powstał
na początku XX wieku (pl. Teatralny). - W Palast była bardzo
wykwintna kuchnia - dziczyzna, łososie, homar w majonezie, prawdziwa zupa żółwiowa
- wymieniają DerkowskaKostkowska i Wysocka. Bo - jak
się okazuje - wtedy była w Europie moda na zupę żółwiową.
Dużym powodzeniem cieszyły się też raki. Podawano wtedy szlachetne raki, duże raki, zupę rakową.

Chleb rozdawany
ubogim
Z restauracji popularne było
m.in. Kasyno Cywilne przy ul.
Gdańskiej 20, Elysium, Stara
Bydgoszcz, Café Bristol, restauracje na plantach wzdłuż starego Kanału Bydgoskiego, Ogród
Patzera, który później prowadził
Teodor Kocerka - by wymienić
zaledwie niektóre.
Na drugim biegunie były tanie jadłodajnie. - Często utrzymywane z funduszy charytatywnych, ale też miasto dawało
na nie pieniądze - opowiada Agnieszka Wysocka. Z zachowanych dokumentów widać, że
w kuchni ludowej przy Grodzkiej 25 (utrzymywana przez miasto) miesięcznie przygotowywano 3 tys. obiadów, rozdawano 4
tys. bochenków chleba. Prócz tego w 10 szkołach powszechnych
kuchnia przygotowywała bezpłatne śniadania dla 500 dzieci.

Kiełbasa nade wszystko
A gdzieś pośrodku zapraszały lokale z daniami na przeciętną kieszeń. Ot, choćby wspomniana
Café Bristol. Bo choć nazwa sugeruje kawiarnię, menu restauracyjne też było. - Wiele lokali
proponowało i jedne, i drugie dania, by mieć ofertę w pełnym zakresie, przyciągnąć wszystkich mówi Derkowska- Kostkowska.
- Wiele reklamowało się, że ma
ciasta z własnego wypieku.
Jak jedli bydgoszczanie?
Tłusto - to najkrótsza odpowiedź. Bo mimo wszystkich
wykwintnych dań, na które
mogli sobie pozwolić nieliczni
- tym, co miało przyciągnąć gości była kiełbasa.
Więcej a STR. 12
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Tort od Ganasińskiego,
a na flaki do Kocerki

Grudniowy
koncert w SP 28

Dokończenie ze a STR. 11

b Kawiarnia Wiedeńska (widok ok. 1915 r.)
przyciągała lodami i ciastem

REPR. BOGNA DERKOWSKA-KOSTKOWSKA

REPRINT ZE ZBIORÓW WOJCIECHA BANACH A

FOT. HANKA SOWIŃSKA

b Reklama piwa w Bromberger Zeitung, 1865 r.

b Ostdeutsche Presse, 1877 r, zaproszenie
na świeżą kiełbasę

b W programie koncertu była świąteczna zgaduj-zgadula.
Uczniowie mogli popisać się wiedzą o Bożym Narodzeniu
Hanka Sowińska
hanna.sowinska@pomorska.pl

T

o jedno z najważniejszych wydarzeń, które wpisane jest do kalendarza Szkoły Podstawowej
nr 28 w Bydgoszczy. Mowa
o koncercie grudniowym
„Dzieło Świąteczne: Rodzice,
Nauczyciele - Dzieciom 2016”.
8 grudnia szkoła rozbrzmiewała muzyką i cudownie pachniała świątecznymi wypiekami. Był Gwiazdor i prezenty,
prowadzono licytacje przedmiotów ofiarowanych przez
znanych bydgoszczan (m.in. Tomasza Golloba), sprzedawano

cegiełki, a ci , którzy je kupili,
brali udział w losowaniu upominków.
Były też występy grupy uczniów i wspólne śpiewanie kolęd, kiermasz bożonarodzeniowych ozdób i kawiarenka ze
świątecznymi ciastami, które
sprzedawano za niewielkie
kwoty (w sumie, z różnych
źródeł szkoła pozyskała ponad
3 tys. zł.) Nie byłoby tej imprezy, gdyby nie ogromne zaangażowanie rodziców, dziadków,
nauczycieli i sponsorów.
Przypomnijmy: SP 28 obchodzi w tym roku 60. urodziny, a świąteczny koncert wspaniale wpisał się w rocznicowy
kalendarz. a ¹

FOT. HANKA SOWIŃSKA

REPR. JOLANTA ZIELAZNA

b Lokale gastronomiczne chętnie reklamowały się także w miejskich księgach adresowych
- Później często to pamiętano
podkreślając, że ma patriotyczne zasługi.

Pączki i lody - palce lizać

Pod koniec XIX i na początku
XX wieku, przed Nowym Rokiem i ostatkami, pojawiały się
reklamy pączków. Rozmaitość
nadzienia, którym wtedy faszerowano drożdżowe kuleczki
przyprawiała o zawrót głowy.
Dziś uważamy, że prawdziwy pączek to ten z powidłami
ewentualnie marmoladą. No,
może być bez nadzienia. Na przełomie XIX i XX wieku
pączki smażono z nadzieniem
agrestowym, malinowym,
orzechowym, cytrynowym wylicza Agnieszka Wysocka.
Badaczki trafiły też na reklamę (krótko po 1850 roku) pącz-

ków ananasowych - nadziewanych kawałkiem ananasa z glazura ananasową.
Furorę robiły też lody. Podawano je na zakończenie uroczystych obiadów, jedzono
w cukierniach i na ulicy. Trudno powiedzieć, kiedy zawitały
nad Brdę, ale były w ofercie lokalu Friedricha Zillmera, który
lokal otworzył w lipcu 1868 r.

Śwniobicie
z jazzbandem

Po I wojnie, mimo kryzysu,
trudności, liczba lokali gastronomicznych utrzymywała się
na zbliżonym poziomie - około
250. Wyjechali niemieccy właściciele, ich interesy przejęli miejscowi Polacy albo przyjezdni.
Przyjechały nowe smaki, potrawy, powstała kuchnia kresowa.

Ale jest coś, co w 20-leciu
międzywojennym
zwraca
szczególną uwagę: zaproszenia
na świniobicie. Agnieszka Wysocka cytuje fragment jednej
z reklam : „Lubisz kiszki, flaki,
nerki? Przyjdź we środę
do Kocerki (...) Przy muzyczce,
smacznem piwie ubawisz się
tam poczciwie”.
Na świniobicie zapraszał nie
tylko Kocerka. Kasyno Cywilne przy Gdańskiej 20 „w pakiecie” ze świniobiciem miało
dansing. W Barze Angielskim
(w 1926 r.) podczas wieczoru
obywatelskiego „ubito trzy świnie na kiszki, kiełbasy i nogi
wieprzowe”. Do rana przygrywał jazzband.
W każdym razie do 1939 roku świniobicie jest atrakcją otwierało sezon jesienny. a ¹

b Gwiazdor, Śnieżynka, Anioły i wiele innych bożonarodzeniowych postaci tworzyło zgraną świąteczną grupę muzyczną

FOT. HANKA SOWIŃSKA

Grey czyli Cristal

Typowych cukierni więcej było
w 20-leciu międzywojennym.
Choć Kawiarnię Wiedeńską
otworzyli w listopadzie 1882 roku Georg Czischek i Herrmann
Kober, którzy wcześniej praktykowali w Wiedniu i Berlinie. Serwowali m.in. torty, sękacz, lody,
marcepan, do których można
było wypić znakomitą kawę,
czekoladę, piwo, poncz.
Nie mniej popularna stała się
kawiarnia Juliusa Greya (także
przy ul. Gdańskiej), założona
w 1870 r.
Grey wyjechał z Bydgoszczy
w 1922 roku, ale lokal zostawił
szwagierce, Emie Hildebrandt.
I bydgoszczanie ciągle chodzili „do Greya”. Szczególnie
na pączki.
Ta kawiarnia to jeden z nielicznych przykładów ciągłości
miejsca. Po II wojnie światowej.
kawiarnię dostał Stanisław
Hass, który przeniósł tam swój
przedwojenny lokal Cristal z placu Wolności 1. Kawiarnia zmieniała później właścicieli, aż zakończyła żywot w 2003 r.
Jednak nestorem polskich
cukierników był Stanisław
Ganasiński. - Do Bydgoszczy
przyjechał w 1904 roku, wcześniej uczył się zawodu w Lipsku
i Dreźnie. Kawiarnię założył najpierw przy Gdańskiej 69, potem
na Jezuickiej 12. Nazywała się
Karola - opowiada Agnieszka
Wysocka. - Ganasińskiemu pomagała żona Amanda. Oboje
specjalizowali się w tortach i dostawali za nie nagrody.
W czasie zaborów u Ganasińskiego spotykali się Polacy.
- To był jego wkład w umacnianie polskości - mówi Wysocka.

REPR. BOGNA DERKOWSKA-KOSTKOWSKA

- To było danie bardzo powszechne, serwowane na wszystkie możliwe sposoby - opowiada Bogna Derkowska-Kostkowska. - W reklamach lokali
świeża kiełbasa króluje. Prześcigano się w odmianach i sposobach przyrządzenia. Były
kiełbasy wrocławskie, śląskie,
frankfurckie, gotowane, pieczone, grillowane.
Lokale reklamowały się też
dobrą zupą lub zupą kiełbasianą. Powszechne są też kaszanki
(”krwawe kiszki”), białe kaszanki i zapomniane u nas (a jadane
jeszcze na Śląsku) bułczanki.
Zachęcano flakami, golonkami.
W bydgoskiej kuchni wcale
nie było obfitości ryb, choć „Śluza Kwiatowa” miała własne stawy rybne. Obiekt mieścił się
na Starym Kanałem Bydgoskim, mniej więcej na wysokości ulicy Słonecznej - ustaliła
Bogna Derkowska-Kostkowska.

b Smakowite wypieki, na czele z piernikiem i ciastem
marchewkowym, królowały w szkolnej kawiarence
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Bydgoscy ułani mieli swoje żurawiejki
Historia żurawiejek rozpoczęła
się w wojsku
polskim w latach
1919-20. Nie były
one nigdzie
spisane, a tylko
ustnie przekazywane. A jednak
do dziś pamięć
o nich przetrwała.
Małgorzata Wąsacz

Żurawiejki to piosenki, które
w okresie międzywojennym
były bardzo popularne w oddziałach konnych. Miały one
charakter elitarny. Śpiewano
je tylko w korpusie oficerskim,
przeważnie podczas towarzyskich spotkań z kieliszkiem
w ręku.
Do Polski zostały przyniesione przez oficerów broni
konnych, którzy służyli w byłej armii carskiej w Rosji. Zwyczaj śpiewania takich piosenek
był tam rozpowszechniony
od początku XIX wieku. Po-

FOT. ARCHIWUM

malgorzata.wasacz@pomorska.pl

b Bydgoscy współcześni ułani przy grobie Marii Piłsudskiej na wileńskiej Rossie, rok 2008
dobno jego inicjatorem był Michał Lermontow, oficer kawalerii i wielki rosyjski poeta.
Tradycję żurawiejek z czasem przejęły również w Polsce
inne jednostki: piechota, wojska pancerne, marynarka wojenna oraz lotnictwo.
Skąd się wzięła nazwa
żurawiejki?
Tego do dziś nie wiadomo.
Jedni twierdzą się, że nazwa

pochodzi od żurawia, czyli
ptaka powracającego, o czym
świadczyć miał stale powracający refren. Inni tłumaczą, że
żurawiejka pochodzi od „żurawia”, czyli żartobliwego
określenia podchorążego służącego w armii rosyjskiej. Co
ciekawe, w naszym wojsku
w okresie międzywojennym
podchorążego nazywali „bażantem”.

Najczęściej śpiewali
ku chwale pułku

Każdy pułk miał swoje
żurawiejki. Często było ich kilka, jeśli nie kilkanaście. Były
takie, które można było śpiewać przy paniach, ale również
takie, które wykonywano tylko w męskim towarzystwie.
Nie chciano bowiem pań gorszyć nieprzyzwoitym słownictwem.

Były żurawiejki pochlebne
- śpiewane ku chwale pułku
oraz uszczypliwe, a nawet
ośmieszające, - ułożone przez
kolegów z innych jednostek.
Przykładem żurawiejki
śpiewanej w wielu jednostkach konnych jest taka:
„Prawda to od wieków znana, nie masz pana nad ułana,
a nad lance nie masz broni”.
Po każdej zwrotce występował refren:
„Lance do boju,
szable w dłoń,
bolszewika z Polski goń”
albo „Jedzą nożem bez widelców, oficery konnych
strzelców”.

Eleganccy wszędzie
znani, to bydgoscy ułani

Swoje żurawiejki miał także 16
Pułk Ułanów, który w okresie
międzywojennym stacjonował nad Brdą. Ułani do Bydgoszczy wkroczyli 29 stycznia
1920 roku. Zostali zakwaterowani w koszarach przy ul.
Szubińskiej. Ponieważ żołnierze tej jednostki nosili czapkę
rogatywkę z białym otokiem,
nazywano ich popularnie białymi ułanami. Pierwszym dowódcą pułku był pułkownik
Roman Pasławski, a jego za-
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stępcą major Wilhelm Światołdycz-Kisiel.
W 16 Pułku Ułanów do pochlebnych żurawiejek należały następujące: „Eleganccy
wszędzie znani, to bydgoscy są
ułani” lub „Zawsze łasy na niewiasty, to ułanów pułk szesnasty” albo „Z beczki piją, nie pijani, to bydgoscy są ułani”.
Z kolei konkurenci bydgoskich ułanów śpiewali o nich
niepochlebnie: „Lampas z gaci, koc z gałganów, to szesnasty pułk ułanów” albo „Ten, co
psuje szyk ułański, to szesnasty pułk poznański” lub
„Wśród taborów sieje grozę, to
szesnasty pułk aus Posen” (aus
Posen, czyli z Poznania, gdzie
pułk powstał - dop. red.).
Należy jeszcze dodać, że artylerzyści konni też mieli swoje żurawiejki. Cała artyleria
konna śpiewała tak: „Z wrogów lecą wióry, kłaki, gdy
strzelają nasze daki” (DAK,
czyli Dywizjon Artylerii Konnej - dop. red.).
Niestety, formacje konne
oraz śpiewane w nich
żurawiejki przeszły do historii. Pozostały już tylko wspomnienia upamiętniające te piękne narodowe tradycje. a
¹
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W tej odsłonie projektu
uczestnicy Santander
Orchestra pracowali
nad utworami Fryderyka Chopina oraz Antonina Dvořáka
Anna Nagel
redakcja@polskatimes.pl

Santander Orchestra to unikatowy projekt dla studentów i absolwentów polskich uczelni artystycznych. Ich wyjątkowa płyta
dostępna jest już w najlepszych
sklepach muzycznych i serwisach muzyki cyfrowej. Dochód
ze sprzedaży płyty przeznaczony będzie na rozwój młodych talentów polskich uczelni artystycznych.
– I Koncert fortepianowy Fryderyka Chopina e-moll oraz
Antonina Dvořáka VIII Symfonia
to dwa klasyczne i bardzo wymagające dzieła. Można je interpretować na wiele sposobów i podczas naszych przygotowań znaleźliśmy swoją drogę, myślę, że
inną niż dotychczasowe, co czyni to nagranie wyjątkowym – powiedział José Maria Florêncio,
dyrygent, pod którego kierunkiem młodzi przygotowywali się
do wydania albumu. W utworze
Chopina na fortepianie usłyszymy utalentowanego Krzysztofa
Książka, uczestnika zeszłorocznego XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina.
Pomysłodawcami stworzenia orkiestry są Bank Zachodni
WBK i Fundacja „MyWay”,
REKLAMA

przy wsparciu Europejskiego
Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego.
Biorąc udział w projekcie,
młodzi artyści z całego kraju mają okazję doskonalić swój warsztat pod okiem znakomitych dyrygentów oraz tutorów, którymi
są uznani w Polsce i za granicą
muzycy i wykładowcy. Warsztaty odbywają się w Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach.
– Naszą nadrzędną ideą jest
inspirowanie najzdolniejszych
młodych muzyków do doskonalenia umiejętności i dążenia
ku pełnej dojrzałości artystycznej. Centrum jest idealnym
miejscem spotkań młodych
adeptów muzyki nie tylko ze
względu na znakomitą, nowoczesną infrastrukturę, ale przede wszystkim atmosferę tego
miejsca, które tętni życiem muzycznym. Jesteśmy szczęśliwi,
że Lusławice mogą być domem
dla takich projektów jak Santander Orchestra – mówi Adam
Balas, dyrektor Europejskiego

Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego.
Dodatkowo młodzi muzycy
korzystają z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych pedagogów, artystów i profesjonalistów z różnych dziedzin.
– Zależało nam, aby stworzyć
jak najlepsze warunki do rozwoju młodym osobom, które pragną doskonalić się nie tylko artystycznie, ale także w obszarach
z zakresu zarządzania finansami,
komunikacji medialnej czy prawa autorskiego. To niezbędne
dzisiaj umiejętności, których tradycyjna uniwersytecka edukacja
po prostu nie zapewnia – powiedział Adam Górko, prezes zarządu Fundacji „MyWay”.
Dotychczas młodzi muzycy
występowali – również pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego,
Johna Axelroda i Jerzego Maksymiuka – grając w najbardziej prestiżowych inajnowocześniejszych salach koncertowych w Polsce, m.in.
w Narodowym Forum Muzyki we
Wrocławiu czy w sali koncertowej
NOSPR w Katowicach.
– Do działania napędza nas
świadomość, że pomagamy
młodym talentom rozwijać się
i spełniać ich marzenia. Praca,
którą wykonaliśmy wspólnie
z partnerami i muzykami, przynosi niezwykłe efekty. Koncerty
w całej Polsce, nagrania, kolejne
propozycje koncertowe. Ale
przede wszystkim – satysfakcja,
że nasz autorski projekt jest naprawdę potrzebny – dodaje Katarzyna Meissner, dyrektor Biura Sponsoringu i Projektów Relacyjnych w Banku Zachodnim
WBK. a
006990193

Z bogatymi
życiorysami,
bagażem
doświadczeń,
zawodową
i życiową
mądrością zrobili
wiele, by z historii
Bydgoszczy
zachować jak
najwięcej.
FOT. HANKA SOWIŃSKA

Nasz patronat

Pamięć o ludziach
i zdarzeniach jest
sensem ich życia

Hanka Sowińska
hanna.sowinska@pomorska.pl

P

ożegnalne spotkanie członków
Miejskiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walki
i Męczeństwa w Bydgoszczy
wcale nie było smutne.
Były wspomnienia, świąteczne życzenia, słowo na Boże Narodzenie wygłoszone
przez nestora bydgoskich duszpasterzy, 91-letniego ks. prałata Władysława Mielcarka,
wieloletniego członka komitetu i dzielenie się opłatkiem.
Były też propozycje
na przyszłość (mimo, że komitet już nie działa!) i deklaracje
pomocy kierowane pod adresem Wojciecha Sobolewskiego, który przez ćwierć
wieku pełnił funkcje sekretarza MKOPWiM (obecnie jest
pełnomocnikiem prezydenta
ds. ochrony miejsc pamięci
narodowej).
Miejskie komitety (w Kujawsko-Pomorskiem było ponad 30), które inicjowały kolejne upamiętnienia, dbały
o to, co już zostało zrobione,
odtwarzały skradzione tablice
(plaga ostatniej dekady!) działały przez kilkadziesiąt lat,
skupiając przedstawicieli organizacji kombatanckich, sto-

b Podczas pożegnalnego spotkania zastępca prezydenta
Mirosław Kozłowicz (w środku) wręczył okolicznościowe adresy
od prezydenta Rafała Bruskiego (na zdjęciu podziękowanie
odbiera Eugeniusz Siemaszko, siedzi dr Andrzej Bogucki)
warzyszeń,
nauczycieli,
dziennikarzy czy zawodowych historyków. 1 sierpnia
przestały istnieć. To efekt noweli ustawy o IPN, który przejął zadania b. Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz komitetów w miastach
i gminach (w strukturze IPN
powstało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, komitety powstaną przy oddziałach Instytutu).
Efekty ostatnich lat działania bydgoskiego komitetu to
m.in. nowe tablice, które przypominają takie postaci jak bp
Jan Michalski, Halina Stabrowska czy Bernard Mroziński. To nowe upamiętnienia - Żydów, którzy mieszkali
w Bydgoszczy i polskich
mieszkańców miasta nad
Brdą, którzy 3 i 4 września
zwalczali niemieckich dywersantów. To również tablica
na pl. Kościeleckich przypominająca gehennę kilku tysięcy mieszkańców deportowa-

nych przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa.
Zasługą komitetu jest odnowienie pomnika w „Dolinie Śmierci” (wymieniono kilkadziesiąt skorodowanych
tabliczek) i stworzenie Ściany
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej. Także odnawianie tego,
co kiedyś powstało, a zostało
zniszczone, jak choćby tablica
poświęcona prezydentowi Leonowi Barciszewskiemu,
ppor. Leszkowi Białemu
czy żołnierzom Bydgoskiego
Batalionu Obrony Narodowej
(Cmentarz Bohaterów).
Minionie dziewięć lat to
również pielgrzymki do miejsc
pamięci (m.in. do Boryszewa
i Kozłowa Biskupiego) oraz
udział w uroczystościach związanych z historii Polski i Bydgoszczy.
Bydgoski komitet i jego
członkowie przysłużyli się miastu w sposób szczególny. Pamiętajmy o tym. a ¹

FOT. ZBIORY W. SOBOLEWSKIEGO

Santander Orchestra
– siła młodości!

b Marzec 2015 r. W sali im. Wojciecha Łochowskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie MKOPWiM.
Kadencję 2015-2018 przerwała nowelizacja ustawy o IPN , który przejął kompetencje komitetu
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MROCZNO

b Proboszcz ks. Sławomir Zedlewski złożył życzenia.

b W Mrocznie spotkali się mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście

REKLAMA

Radni szykują drastyczne
podwyżki opłat za śmieci

87-327 Bobrowo, tel./ fax 564951824, 564951810
e-mail: bobrowo@samorzad.org.pl www.bobrowo.org.pl

WÓJT GMINY BOBROWO
OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BOBROWO

O 180 zł rocznie wzrosną
koszty odbioru nieczystości,
rzekomo w związku z koniecznością wywozu odpadów
z miasta. Opozycja protestuje.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
obręb: Małki
dz. nr 204/7
pow. 0,1003 ha
TO1B/00030398/8

- W wyniku przeprowadzonej
analizy finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta
Brodnicy stwierdzono, że dotychczasowe przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi są
niewystarczające i nie pokryją
w całości przyszłych kosztów,
które będą ponoszone przez
Gminę na realizację tego zadania - czytamy w uzasadnieniu
do uchwały podpisanego przez
przewodniczącego Romana
Pawlaka. - Zwiększenie kosz-

FOT. ARCHIWUM

(pak)

Koszty wywozu

006988489

Urząd Gminy Bobrowo

Brodnica

W czasie najbliższej sesji radni
zajmą się stawkami za odbiór
śmieci. Z 10,80 zł ma wzrosnąć
do 13,50 zł od osoby, czyli blisko 30 procent! A to i tak mniej
niż zakładał pierwotny projekt
uchwały w tej sprawie, gdzie
mówiono o stawce aż 14,50zł.

FOT. UG GRODZICZNO

b Mieszkacy podzielili się opłatkiem.

FOT. UG GRODZICZNO

b Dzieci z oddziału przedszkolnego w Mrocznie wystąpiły w jasełkach.

FOT. UG GRODZICZNO

Tradycyjnie już od wielu
lat w Mrocznie, w gminie
Grodziczno, odbywają
się spotkania wigilijne.
Na skromnej uroczystości
spotkali się mieszkańcy sołectwa Mroczno oraz zaproszeni goście. Zebranych gości
powitała prezes Koła Gospodyń Wiejskich, Barbara
Rubalewska. Kolejnym punktem spotkania był występ
dzieci z oddziału przedszkolnego w Mrocznie, które
wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój. Mali
aktorzy podbili serca licznej
publiczności. Wójt
Grodziczna Tomasz Szczepański życzył wszystkim gościom zdrowych, radosnych
i pełnych życzliwości świąt
Bożego Narodzenia. Do zebranych życzenia skierował
również ks. proboszcz Sławomir Zedlewski. Mieszkańcy
przełamali się również opłatkiem, składając sobie życzenia. Spotkanie przebiegało
w świątecznej atmosferze.
(PAK)

FOT. UG GRODZICZNO

Wielopokoleniowe
spotkanie wigilijne

b Za selekcjonowane śmieci mieszkańcy zapłacą 13,50 zł,
a za zmieszane - 17 zł. Ekonomiczny impuls do segregacji słabnie.
tów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi wynika przede
wszystkim ze wzrostu kosztów
zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Chodzi o fakt, że śmieci trzeba wywozić do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, które w regionie
funkcjonują m.in. w Lipnie,
Grudziądzu, czy Niedźwiedziu
pod Wąbrzeźnem.
Jeśli radni się zgodzą, dla
4-osobowej rodziny oznacza to
wzrost wydatków na śmieci aż
o 180 zł w skali roku!

Radni opozycji protestują.
Już wcześniej mieli zastrzeżenia, co do stawek za śmieci.

Czekają na wyliczenia
- Uzasadnienie przedstawione
w uchwale jest zbyt ogólne.
Czekam na konkretne wyliczenia w porównaniu do ubiegłego i obecnego roku - zapowiada radny Janusz Rosik.
Dzieje się to w sytuacji, kiedy wzrosły już stawki za wodę.
A przecież Miejskie Wodociągi
i Kanalizacji w poprzednim roku zanotowały zysk netto blisko pół miliona złotych! a ¹

obręb: Małki
dz. nr 204/9
pow. 0,1051 ha
TO1B/00030398/8

obręb: Wądzyń
działka nr 94/10
pow. 0,2004 ha
TO1B/00043246/2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa,
niezabudowana położona w
Małkach. Działka uzbrojona
w sieć wodno-kanalizacyjną.
Położona niedaleko szkoły
podstawowej i zabudowy
mieszkaniowej.
Nieruchomość gruntowa,
niezabudowana położona w
Małkach. Działka uzbrojona
w sieć wodno-kanalizacyjną.
Położona niedaleko szkoły
podstawowej i zabudowy
mieszkaniowej. Przez
miejscowość przebiega DK 15.
Nieruchomość niezabudowana
położona w Wądzyniu w
otoczeniu lasu i pól uprawnych.
W bliskim sąsiedztwie znajduje
się Jezioro Wądzyńskie. Działka
uzbrojona w sieć wodociągową.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy
Bobrowo nr IV/31/15 z dnia 18.03.2015 r.,
działka przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę
usługową.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy
Bobrowo nr IV/31/15 z dnia 18.03.2015 r.,
działka przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę
usługową.
Zgodnie z Miejscowym planem
zagospodarowania gminy Bobrowo terenu
sołectwa Wądzyń, zatwierdzonym Uchwałą
Rady Gminy Bobrowo nr XXI/126/04 z dnia
29 grudnia 2004 r., teren przeznaczony pod
mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

CENA
WYWOŁAWCZA

TERMIN
PRZETARGU

20 451,00 zł

17 STYCZNIA
2017 R.
godz. 10.00
(VI przetarg)

21 661,00 zł

17 STYCZNIA
2017 R.
godz. 10.10
(II przetarg)

35 062,00 zł

17 STYCZNIA
2017 R.
godz. 10.20
(II przetarg)

Przetargi odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowo, pokój nr 17.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu
się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Do ceny zbycia działek ustalonej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
WADIUM w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Bobrowie, Bank Spółdzielczy Brodnica Filia
Bobrowo nr 22 9484 1150 1400 0101 2014 0030 tytułem „wadium na działkę nr……..” Wadium winno być uznane na
rachunku najpóźniej 12 stycznia 2017 r.
Poprzednie przetargi na sprzedaż działki nr 204/7 w Małkach odbyły się 5.04.2016 r., 30.05.2016 r., 18.07.2016 r., 29.08.2016 r.,
17.10.2016 r.,
Poprzedni przetarg na sprzedaż działki nr 204/9 w Małkach odbył się 8.11.2016 r.
Poprzedni przetarg na sprzedaż działki w Wądzyniu odbył się 17.10.2016 r.
Pełne ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie www.bobrowo.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Bobrowo.
Bliższe informacje dot. przetargu i zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bobrowie w pok. nr 14
w godzinach urzędowania lub telefonicznie 564951824 wewn. 41.
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Nowy samochód dla strażaków z OSP
Nowogród/Pluskowęsy
OSP w Nowogrodzie obchodziła 90 urodziny. Z tej okazji
przekazano nowy samochód
warty 760 tys. zł. Nowy pojazd ma też OSP Pluskowęsy.
Karolina Rokitnicka

- Zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki to historyczny
moment. Jest to pierwszy nowy samochód jaki trafił do
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowogrodzie. W sposób
szczególny dziękujemy osobom, które swym działaniem
przyczyniły się do tego, aby
spełniło się nasze marzenie
o posiadaniu nowego samochodu – informuje Mariusz Wrzesiński, naczelnik OSP w Nowogrodzie.
Strażacy z Nowogrodu zyskali volvo FL. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4. Ma zbiornik 3000l
w wody i 300l środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia 60m i działko wodno-pianowe. Auto wyposażono w moduł ratownictwa chemicznoekologicznego i maszt oświetleniowy. Układ zasilania pojazdu w czasie postoju w strażnicy pozwala na wyjazd alarmowy w czasie poniżej 1 minuty.
Samochód kosztował 759 402

FOT. UG

karolina.rokitnicka@pomorska.pl

b Nowoczesne volvo, o które wzbogaciła się jednostka OSP w Nowogrodzie, kosztowało 760 tys. zł.
Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się przy okazji 90. rocznicy istnienia jednostki
zł. Jego zakup został sfinansowany dzięki wsparciu z Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego - 300 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 250 tys. zł, Urzędu Gminy
Golub-Dobrzyń - 199 902 zł oraz
sponsorów i mieszkańców
Paliwodzizny, Babiaka, Carskiego Daru oraz sołectwa Nowogród - 9 500 zł.
- Goście gratulowali nam
pięknego jubileuszu, odnowio-

nego sztandaru i wspaniałego
nowego samochodu. Usłyszeliśmy wiele podziękowań, ale
goście podkreślali także jak
wielkie znaczenie w rozwoju
OSP ma samorząd. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej
PSP w Toruniu oraz Zarządu
Wojewódzkiego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Toruniu
dziękowali naszym władzom:
wójtowi i radnym za przychylność, zrozumienie i wsparcie finansowe co przekłada się

na bardzo dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy
Golub-Dobrzyń – mówi naczelnik Mariusz Wrzesiński. - Jednostka OSP Nowogród należy
do KSRG jest przewidziana
w powiatowym planie ratowniczym jako zabezpieczenie Powiatu, jeśli z PSP samochody
wyjadą do działań, Nowogród
wtedy zabezpiecza powiat.
Uroczystość jubileuszowa
w Nowogrodzie stanowiła też
okazję do wręczenia odzna-

czeń. Złoty Medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: Krzysztof Szczot i Lech Szyjkowski.
Srebrnymi medalami odznaczeni zostali: Mariusz Wrzesiński i Krzysztof Szpejenkowski. Brązowym medalem nagrodzono: Sławomira Bonieckiego, Radosława Dulczewskiego, Mariusza Foksińskiego,
Piotra Foksińskiego, Adama
Gutmańskiego, Łukasza Łęgowskiego, Weronikę Szczot, Jarosława Szyjkowskiego, Sławomira Szyjkowskiego, Tomasza
Wiśniewskiego i Darię Wrzesińską. Były także odznaki dla
kilkunastu wzorowych strażaków oraz statuetki i podziękowania dla przyjaciół jednostki
za okazaną pomoc i wsparcie.
Nowe auto zyskała też jednostka OSP z Pluskowęs. Zakupiony został wóz bojowy renault M180 z 1992r. ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3
tys. litrów. Pojazd kosztował
prawie 70 tys. zł. Jego zakup
po połowie sfinansowała gmina i sponsorzy. Władze powiatu przekazały w prezencie strażakom 7-metrową drabinę.
- Stary samochód - żuk służył druhom z Pluskowęs od lat
jako pojazd transportowy. Teraz będą mieć pojazd do zadań
bojowych. Druhowie zabiegają
o sponsorów, aby pozyskać
środki na doposażenie wozu –
informuje asystentka burmistrza Kowalewa Karolina Kowalska. a ¹

Roztańczone dzieci i panie pomogły niepełnosprawnym
Golub-Dobrzyń
Około 100 osób wzięło udział
w Maratonie Zumby, który odbył się w hali Zespołu Szkół
Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
Karolina Rokitnicka

Sportowo-rozrywkowa impreza
dostarczyła sporo zabawy. Maraton prowadziło ośmiu instruktorów zumby. Tańczyły dzieci
i dorośli. Każdy uczestnik kupował cegiełkę. Organizatorzy
przygotowali też kawiarenkę.
Prowadziła ją Kamila Krzemińska, nauczycielka przedmiotów
zawodowych w ZS3.
- Ciasta upiekli także rodzice
„Młodych sportowców” oraz
uczestniczki zumby. Zorganizowaliśmy też loterię. Fanty otrzymaliśmy od sponsorów, m.in.
władz miasta i powiatu, a także
firmy Agrolok, która wrzuciła też

FOT. SP

karolina.rokitnicka@pomorska.pl

b W sportowej imprezie uczestniczyło około stu osób w różnym wieku
pieniążki to puszki. Dzięki tym
wszystkim inicjatywam i takiemu wsparciu udało się zebrać
ponad 3 tys. zł. Przeznaczymy
ten dochód na działalność klubu
„Młodych Sportowców” - grupy

niepełnosprawnych
dzieci
z Golubia-Dobrzynia, którzy rozwijają pasje w Zespole Szkół nr 3
– informuje wuefista z ZS 3 Izabela Kaszuba. - Od stycznia chcemy organizować hipoterapię dla

14 dzieci. Pieniędzy powinno
wystarczyć do wakacji. Instruktora mamy własnego.
Klub w ZS3 powstał w ramach
ogólnopolskiemu programu
„Młodzi Sportowcy”. Organizu-

je zajęcia sportowe i treningi dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 3-7 lat. Oferta służy rozwojowi sprawności,
dobrej zabawie i integracji. Są
biegi, skoki, tańce, zabawy ruchowe. Zajęcia prowadzi dziesięciu nauczycieli. Dzieciom na zajęciach, towarzyszą rodzice oraz
rodzeństwo. Treningi są ciekawe
i różnorodne. Dzieci pokonują
liczne bariery, m.in. strach czy
nieśmiałość. Ćwiczą w grupie
i dobrze się bawią. Do dyspozycji
mają liczne sprzęty, m.in. piankowe klocki, chustę animacyjną,
ławeczki, piłki, drabinki, płotki,
bramki. Wszystko kolorowe
i bezpieczne.
- Wykorzystujemy nasze
szkolne wyposażenie, jednak
przydałyby się dodatkowe sprzęty. Dlatego organizujemy imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczamy na doposażenie czy ciekawsze zajęcia,
jak np. hipoterapię – wyjaśnia
Izabela Kaszuba. a
¹

W skrócie
GOLUB-DOBRZYŃ

Najlepsi w powiecie
Siedem drużyn zmierzyło się
w powiatowych zawodach
chłopców rocznika 2006
w piłce nożnej halowej. Najpierw rywalizowali w 2 grupach. W finale uczniowie Zespołu Szkół Miejskich
w Golubiu-Dobrzyniu pokonali ekipę z Ostrowitego 1:0.
Opiekunem zwycięskiej drużyny jest Marcin Bukowski,
a tworzą ją: Szymon
Małkowski, Grzegorz
Działdowski, Wiktor Zieliński,
Marcel Wiśniewski, Maciej
Quaium, Kacper Klonowski,
Jakub Kamiński, Jakub Boczek i Paweł Siciński. (KR)
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Ekonomiczne
odbieranie śmieci
Nowa scania, czyli dwukomorowa śmieciarka to najnowszy
zakup Zakładu Gospodarczego Ekolog w Białkowie. Dzięki
niemu, od stycznia nastąpi
zmiana harmonogramu wywozu odpadów w gminie
Golub-Dobrzuń i jednego dnia
będą wywożone dwie frakcje
odpadów. - To pierwszy tego
typu samochód w firmie, który posiada dwie tylne komory
umożliwiające zbieranie
dwóch frakcji odpadów naraz.
Spełnia wymogi ekologiczne
i jest bardziej ekonomiczny
niż poprzednie pojazdy zbierające. W miarę możliwości
oraz środków, które spółka
posiada w przyszłości zapatruje się zakupić następne takie auta, lub sprzęty, które
pozwolą na rozwinięcie zakładu – informuje Urząd Gminy
w Golubiu-Dobrzyniu. (KR)
SOKOŁOWO

Rower do rehabilitacji
za nakrętki
Mieszkańcy Sokołowa wyszli
z inicjatywą pomocy dziewczynce chorującej na stwardnienie rozsiane. Zakupiony
został dla niej trójkołowy rehabilitacyjny rower, który ułatwi codzienne życie i pozwoli
na aktywne i przyjemne spędzanie wolnego czasu. Jego
zakup był możliwy dzięki
wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zbiórce
odzieży i nakrętek. Sprzęt został już przekazany przez wójta Marka Ryłowicza, sołtysa
z Sokołowa Tomasza
Gutkowskiego i kierowniczkę
Referatu Gospodarki Komunalnej Irminę Krupę.
(KR)
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b W Szkole Podstawowej w Zwiniarzu odbyła się wieczornica
poświęcona baśniom H. Ch. Andersena. Udział w niej wzięli rodzice,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Baśń „Dziewczynka

Co, gdzie, kiedy. Toruń

z zapałkami”- czytali dyr. Justyna Wiecierzycka, Maria Bielicka radna ze Zwiniarza, przedstawiciel nauczycieli - Irena Krajewska,
przedstawiciel rodziców - Danuta Kitłowska i uczennica Aleksandra

Kowalczyk. Jednocześnie odbyły się konkursy: plastyczny
na podstawie utworu „Choinka” i pięknego czytania dla uczniów
„zerówek”, klas I-III i IV-VI. (pak)

Informator

Teatr im. Wilama Horzycy

Muzeum Etnograficzne

(Plac Teatralny 1) - Dwanaście miesięcy - 9;

(ul. Wały gen. Sikorskiego 19): Biały? Czarny? Czer-

Teatr Baj Pomorski

wony? O symbolice kolorów; Mądrości i gadki z ku-

(ul. Piernikarska 9) - Opowieść wigilijna - 9.30, 12;
Przypadki doktora Bonifacego Trąbki - 10;

chnnej makatki; Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy; Tajemnice codzienności. Kultura ludowa od Kujaw do Bałtyku (1850-1950); Salonik

CSW „Znaki Czasu”

(Wały gen. Sikorskiego): Evolution; Wiek płodności; „Muzealne mody”, wt.-nd. 12-18;

Marii Znamierowskiej-Prüfferowej;
Planetarium

(Franciszkańska) - Renifer Kometa - 9, 10.15, 12.45,

Muzeum Okręgowe. Ratusz

(Rynek Staromiejski 1): Stanisław Borysowski – malarstwo, grafika; 11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości. Geneza i obchody; II traktat toruński 1466 r. 550 rocznica podpisania dokumentu pokojowego, wt.- nd. 10-16;
Kamienica pod Gwiazdą

14; Cudowna podróż - 11.30; Gwiazda
Betelejemska - 15.15;

(ul. Kopernika 15): Wystawa „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”; Pokaz „Makieta średniowiecznego Torunia”; Pejzaże kopernikańskie;
Muzeum Historii Torunia

(Czerwona Droga) - Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć 3D - 12.45; Fantastyczne zwierzęta i jak je
12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45; Kubo i dwie struny - 10.15,
12.30, 14.45, 17; Nowy początek - 11.20, 21; Pitbull.
20.30; Przełęcz ocalonych - 20.30; Sprzymierzeni 20.30; Sully - 16.20, 18.30, 20.40; Trolle - 10.10,

Muzeum Toruńskiego Piernika

(ul. Strumykowa 4): Pierniki Elizy, opłatki i „ciasto
życia”. O piernikach norymberskich; Piernikowe
korzenie ; Zmysłowy świat piernika; Piernik w salonie, kuchni, sklepie i klubie, pon.-nd. 10-16;
Muzeum Podróżników

20.50; Underworld: Wojny krwi - 11.30, 16.40, 18.50;
w owczej skórze - 10; Z innego świata - 13.50, 19,
21.30; Za niebieskimi drzwiami - 10.30; Łotr 1.
Gwiezdne wojny - historie 3D - 10, 11.30, 12.45, 14.15,
15.30, 17, 18.15, 19.45, 21, 22.30; Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie - 11, 12.15, 13.45, 15, 16.30, 17.45, 19.15,
20.30, 22;

Toruń

Niebieska linia: Pogotowie dla ofiar przemocy
w rodzinie - 0801 12 00 02
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul.
Grudziądzka 47-51, tel. 999, 112; (56) 648 65 25, (56)
658 49 60;
Pogotowie Ciepłownicze tel. 993, (56) 659 46 75
Pogotowie Dźwigowe tel. 19282
Pogotowie Energetyczne
tel. 56991, (56) 659 57 00

Toruń

kanie z twórcami i naukowcami z UMK - 18; Nieznajoma dziewczyna - 21.30.

Wydawcy Beata Busz, tel. 52 32 63 172, beata.busz@
pomorska.pl; Alicja Domachowska, tel. 52 32 63 172,
alicja.domachowska@pomorska.pl, Adam Szczęśniak,
tel. 52 32 63 172, adam.szczesniak@pomorska.pl
Dział dodatków Lucyna Talaśka-Klich,
tel. 52 32 63 132, lucyna.talaska@pomorska.pl
Interwencje Małgorzata Wąsacz,
tel. 52 32 63 215 malgorzata.wasacz@pomorska.pl
Dział Magazyn Alicja Polewska,
alicja.polewska@pomorska.pl, tel. 52 32 63 168
Sport Magdalena Zimna, tel./fax 52 326 32 00,
magdalena.zimna@pomorska.pl
Online: www.pomorska.pl Jakub Stykowski,
tel. 52 32 63 187 jakub.stykowski@pomorska.pl
BYDGOSZCZ, Zamoyskiego 2 Maciej Myga,
tel. 52 32 63 151 maciej.myga@pomorska.pl

APTEKI

Alfamed - Centrum Stomatologiczne.
Gabinety prywatne codziennie 8.00-19.00,
Most Pauliński 1, NFZ - dzieci i dorośli,
56/658-56-65.
000071
Ginekolog -położnik specjalista
Andrzej Dobrowolski: zabiegi, cytologia,
antykoncepcja, nadżerki, krioterapia.
Szewska 11, 56/621-00-50, 0-504-101-383
pn-czw 9.00-11.00, 15.00-17.00
pt-sob na telefon.
00431

Centrum Pogrzebowo-Kamieniarskie
USKOM, Toruń ul. Szosa Chełmińska 165,
tel. 56/652-90-84 Sprzedaż Grobów Urnowych
na CCK.
001389
„Elizjum” kompleksowa obsługa pogrzebów,
Kościuszki 9, 56/657-26-50, 600-168-113.
Transport międzynarodowy, ekshumacje,
kremacje. Nagrobki granitowe.
000047

Całodobowa Apteka św.Faustyny 14/4a, os. Koniuchy 56/623-50-70. Niedziele, święta.
000044
„Pod Łabędziem” Kościuszki 47 (przy Biedronce) pn.-pt. 8.00-22.00, sobota 9.00-16.00.
56/655-95-37.
000071

Apteka”Pod Orłem” - Duży Rynek 32, codziennie 7-22, sobota, niedziele i święta 8-22,
56/498-26-30.
000066

Umowa NFZ, okuliści, soczewki kontaktowe.
Troszczymy się o Państwa oczy od ponad 30 lat.
Optyk Trejnowski: Kościuszki 41/47/obok
Biedronki/,Legionów 216a/obok Piotra i Pawła/.
56/623-23-26 www.optyk-trejnowski.pl.
000046

Punkty przyjmowania
ogłoszeń i reklam
do „Gazety Pomorskiej”
TORUŃ Biuro Reklamy i Ogłoszeń,
ul. Podmurna 31, tel. 510-026-936,
fax. 56/652-14-49, czynne 9-11, sobota - nieczynne.

WETERYNARYJNE

Toruń
Niemcy, Belgia, Holandia.
Wynajem busów 8-50 osób. 56/652-90-03,
www.pro-line.com.pl
000067
„Transline”- Niemcy, Holandia, Belgia, Dania.
504-006-353, www.transline.net.pl
000069

Toruń

BRODNICA, ul. Przykop 49 Katarzyna Pomianowska,
tel. 56 49 84 877, katarzyna.pomianowska@pomorska.pl
CHEŁMNO Monika Smól, tel. 697 770 268,
monika.smol@pomorska.pl
CHOJNICE, ul. Cechowa 3 Maria Eichler,
tel. 52 39 66 930, maria.eichler@pomorska.pl
CIECHOCINEK Jadwiga Aleksandrowicz, ,
tel. 697 779 836, jadwiga.aleksandrowicz@pomorska.pl
GRUDZIĄDZ, ul. Wybickiego 38 Daniel Dreyer,
tel. 56 45 119 20, daniel.dreyer@pomorska.pl,
INOWROCŁAW, ul. Roosvelta 15 Zbigniew Politowski,
tel. 52 35 72 233, zbigniew.politowski@pomorska.pl
TORUŃ, ul. Podmurna 31 Joanna Maciejewska, tel. 519 503
590, fax 56 475 42 45, joanna.maciejewska@pomorska.pl
WŁOCŁAWEK, ul. Żabia 29 Karol Poliński,
tel. 54 23 22 222, karol.polinski@pomorska.pl,

Alpa-Toruń, ul. Podgórna 16, tel.56/622-26-59
Dom Pogrzebowy ul. Okólna 30.
Transport Międzynarodowy.
Godna Obsługa Ceremonii Pogrzebowej.
www.alpa.com.pl
001384

PRZEWOZY

Informacja medyczna tel. 56/659-97-42 w godz.
8:00 – 15:30, soboty nieczynna
PKS Toruń tel. 703 303 333
PKP Toruń Główny tel. 19436, (56) 699 30 44
PKP Toruń Wschodni tel. (56) 699 35 71
PKP Toruń Miasto tel. (56) 699 30 12

Brodnica

Kino CSW

Gimmie danger - 16; Jarocin. Po co wolność? + spot-

(ul. Franciszkańska 9/11): Pasja podróżowania;
Fotografie Jerzego Kryszaka, czynne wt.-nd. 10-16;

Toruń

12.20, 14.30, 16.40; Underworld: Wojny krwi 3D Vaiana: Skarb oceanu - 10.30, 13, 15.30, 18; Wilk

(ul. Łazienna 16): Księga Toruń 3D; Toruń i jego historia; wt.-nd. 10-16;

LEKARSKIE

Pogotowie Ratunkowe, Szpital Powiatowy, ul.
Szewska 23, tel. 56 675 2609

Cinema City

Niebiezpieczne kobiety - 12, 13.40, 14.50, 17.40,

Dom Mikołaja Kopernika

TELEFONY ALARMOWE

Chełmża

znaleźć - 10, 15.30, 18.15; Firmowa gwiazdka - 10.30,

(Rynek Staromiejski 35): Świat Orientu; Herbata
i sake – dwa napoje Japonii; wt.-nd. 10-16;

www.pomorska.pl
REDAKTOR WYDANIA
Wojciech Potocki, Beata Busz, Adam Szczęśniak
REDAKCJA ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz,
tel. 52 32 63 100, fax 52 32 21 031
gp.redakcja@pomorska.pl
Redaktor naczelny Wojciech Potocki,
wojciech.potocki@pomorska.pl, tel. 52 32 63 164
Zastępca redaktora naczelnego Alicja Polewska,
alicja.polewska@pomorska.pl, tel. 52 32 63 168

FOT. UG GRODZICZNO

FOT. UG GRODZICZNO

W Zwiniarzu odbyła się wieczornica z baśniami Hansa Christiana Andersena

TranslineAir Toruń-Gdańsk lotnisko
790-103-103

00035

USŁUGI POGRZEBOWE

Toruń
Sotor Usługi Pogrzebowe i Cmentarne Toruń
tel. 56/ 655 33 50, Lubicz 530 955 441 całą dobę,
Centrum Kamieniarskie tel. 512 601 120
www.sotor.pl ISO 9001-2008
000028

ŚWIECIE, ul. Mickiewicza 14
Agnieszka Romanowicz, tel. 52 33 14 350,
agnieszka.romanowicz@pomorska.pl
ŻNIN, ul. 700-lecia 34 Iwona Woźniak,
tel. 52 30 31 215, iwona.wozniak@pomorska.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i ma prawo do ich skracania lub przeredagowywania.
¹ - umieszczenie takich dwóch znaków przy
Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule,
oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania
tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.pomorska.pl/tresci
i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
WYDAWCA Polska Press Sp. z o.o. Oddział
w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

„Canmed”
Przychodnia Weterynaryjna.
Specjalista chorób psów, kotów
oraz chirurgii weterynaryjnej. Tel. 56/652-07-44,
codziennie 10.00-13.00, 15.00-19.00, czwartek
15.00-19.00, sb, ndz.11.00-14.00, ul. Podgórna 13,
B-C. Artykuły dla zwierząt.
www.canmed.com.pl
000028
Przychodnia Weterynaryjna „Salus”,
Lelewela 33 / teren Arpolu/8-22, 56/652-81-67.
Interna, chirurgia, profilaktyka. RTG,USG. Całodobowy dyżur 504-052-789.
000045
ZDROWIE I URODA

Toruń
Bezpłatne badanie wzroku, kompletne
okulary od 95 zł,okulary progresywne od 250 zł.

Prezes oddziału Marek Ciesielski
tel. 52 32 63 113 marek.ciesielski@pomorska.pl
Marketing tel. 52 326 32 35
Dział handlowy ogłoszenia 52 32 63 282,
reklama 52 32 63 281
Dział dystrybucji prenumerata 52 32 63 295.
Prenumeratę przyjmują oddziały RUCH SA,
urzędy pocztowe i listonosze.
Druk Drukarnia Express Media Sp. z o.o.,
85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Polskie Badania
Czytelnictwa

BRODNICA Przykop 2, tel. 56/498-48-77, czynne
10.00-12.00.

Toruń

Nakład
Kontrolowany ZKDP

PROJEKT „POLSKA”
Redaktor naczelny Paweł Fąfara
Wydania regionalne
Adam Buła, tel. 22 201 43 59
Dział projektów specjalnych
Izabela Wilgan, tel. 22 201 22 65
Foto Sylwia Dąbrowa, tel. 22 201 42 20
Grafika Piotr Butlewski
Projekt graficzny Tomasz Bocheński

WYDAWCA Polska Press sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa,
tel. 22 201 41 00, faks 22 201 44 10

CHEŁMNO „MM” Biuro Nieruchomości,
ul. Grudziądzka 18, tel. 56/686-27-35,
fax. 56/676-13-64, czynne 9-17, sob. 9-12.
CZERNIKOWO FUH „IMAGE” Rafał Szatkowski,
3-Maja 17, tel./fax. 54/ 287 54 77, czynne 9-16,
sob. 8-14.
GOLUB-DOBRZYŃ Agencja Ubezpieczeniowa,
ul. Kilińskiego 21, tel./fax. 56/683-55-31, czynne 917, sob 9-13.
ŚWIECIE Biuro Reklamy i Ogłoszeń, ul. Wojska
Polskiego 91, tel./fax. 52/331-43-50, czynne poniedziałek-środa 9-16.30, czwartek - piątek 9-12.30, sobota - nieczynne.
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz
Prezes Oddziału Warszawa Aureliusz Mikos
Dyrektor Zarządzający Biura Reklamy
Paweł Kossek 22 201 41 00
Dział wydawniczy Izabela Marciniak 22 201 41 21
Rzecznik prasowy Joanna Pazio 22 201 44 38
Kolportaż Elżbieta Gers 22 201 44 22
Produkcja Dorota Czerko,
Olga Czyżewska-Tochowicz, 22 201 41 00
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Firma

Aktualne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gazeta Pomorska
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Zakupu sprzętu medycznego dla przychodni, budowy
ścieżek rowerowych, inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rozwoju usług opiekuńczych - dotyczą
aktualne nabory wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego. Zapraszamy do aplikowania o wsparcie. Szczegóły na www.mojregion.eu.

Złowili ryby do sieci rodzinnego biznesu
A Wnuki jeszcze nie pracują na stałe, ale jest ich tylu, że niewątpliwie znajdzie się ktoś, kto zechce przejąć rodzinną schedę
MG
redakcja@pomorska.pl

aopatrują Polaków w ryby
od niemal trzydziestu lat, sprowadzając do kraju tysiące ich ton
z najdalszych zakątków świata.
Dlaczego ryby? - Troszkę
z przypadku, troszkę z rozsądku
– mówi Ryszard Abramczyk,
prezes jednej z największych
firm rodzinnych działających
w naszym regionie, czyli bydgoskiej spółki Abramczyk.
- Wszyscy w domu bardzo lubiliśmy ryby – dodaje. – Jedliśmy
je chętnie, ale też łowiliśmy i hodowaliśmy. Stąd myśl o wejściu
w branżę. Zaczęło się od małego
importu ze Wschodu, który rozszedł się bardzo dobrze. Postanowiliśmy pójść za ciosem. Kiedy otrzymaliśmy wiadomość, że
istnieje możliwość bezpośred-

REKLAMA

FOT. AGATA WODZIEŃ

Z

b Do bydgoskiej firmy wpadają z wizytą ludzie z różnych stron świata, był np. ambasador Kazachstanu
niego zakupu większej liczby surowca od wielkiej firmy łowczej
we Władywostoku, dwaj spośród braci, Roman i Czesław, bez

chwili wahania polecieli tam dosłownie z pieniędzmi w kieszeni. Takie to były czasy. Odwaga
i słowiańska fantazja przypadły

do gustu dyrektorowi tejże firmy,
wtedy największej w Rosji w tej
branży i od tego momentu regularnie koleją transsyberyjską jeź-

dziły transporty – cztery wagony
ze 160 tonami ryb plus dodatkowy wagon chłodnia dla utrzymania właściwej temperatury całego transportu, czyli -25 st. C. Dojeżdżały one do polskiej granicy,
a stamtąd odbieraliśmy towar samochodami, dystrybuując go zarówno po Polsce, jak i zaczynając
eksportować.
Z czasem w ofercie pojawiały
się kolejne gatunki ryb.
- Zainteresowaliśmy się między innymi Argentyną, choć nasz
ówczesny wspólnik, dziś już nieżyjący kapitan żeglugi, był wobec
tego pomysłu sceptyczny. Uważał, że sprowadzanie ryb aż
z Ameryki Południowej jest mocno ryzykowne - dodaje Ryszard
Abramczyk. - A jednak się udało,
zatrudniliśmy tam swojego
przedstawiciela robiącego zakupy w naszym imieniu. Przedstawicieli mamy także w Chinach,
Rosji i Wietnamie. Kupujemy ryby nawet z Alaski. Świat okazał

się nie tak wielki, jak kiedyś myśleliśmy.
Postawienie na firmę rodzinną Ryszard Abramczyk do dziś
uważa za doskonałą decyzję. Bo
rodzina to jednak rodzina.
– Aktualnie to ja jestem
prezesem firmy, ale za rok,
po przeszło pięćdziesięciu latach
pracy, wybieram się na emeryturę i wiem, że mam komu zostawić firmę. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność, podzieliliśmy
się z braćmi zadaniami zgodnie
z zainteresowaniami, predyspozycjami i kompetencjami. O Romanie i Czesławie już wspomniałem, Stanisław zajmował się
produkcją (obecnie inwestycjami), ja z kolei sprzedażą. Każdy
z braci wybrał jedno ze swoich
dzieci i nie spotkał się ze sprzeciwem. A każde z nich znalazło
w ramach spółki miejsce dla siebie. Wyrażam nadzieję, że
w przyszłości będzie się w firmie
działo jeszcze lepiej. a ¹

006967693
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NAJKORZYSTNIEJ
W PRENUMERACIE!

Rabat
do

40%

Zamów prenumeratę na styczeń
na poczcie lub u listonosza do 20 grudnia.
Zamówienia przyjmują także punkty
Ruchu i Garmond Press.

Poczta Polska

Ruch i Garmond Press
Teczkowa*

Indywidualna**

Cena w sprzedaży detalicznej

63,40 zł

63,40 zł

63,40 zł

Cena prenumeraty

38,00 zł

38,00 zł

40,75 zł

Rabat kwotowy

25,40 zł

25,40 zł

22,65 zł

Rabat procentowy

40%

40%

36%

W grudniu istnieje również możliwość
zamówienia prenumeraty kwartalnej,
półrocznej lub rocznej. Kwartalna
prenumerata pocztowa kosztuje 108 zł,
półroczna 219 zł, a roczna 444 zł.
Kwartalna prenumerata indywidualna**
w Ruchu lub Garmond Press kosztuje
123,88 zł, półroczna 244,50 zł, a roczna
444 zł. Nie ma możliwość zamówienia
prenumeraty teczkowej* na okres dłuższy
niż miesiąc.
Masz pytania?
Zadzwoń, tel. 52 32 63 238

*Zamawiana w punkcie sprzedaży.
**Zamawiana w centrali firmy.

www.pomorska.pl
AUTOPROMOCJA

006586144

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA - SPRZEDAM
38M Inowrocław 2-pokojowe 600123065

ZŁOM, Żeliwo i Akumulatory skupujemy
w dobrej cenie. Możliwy odbiór od
klienta. Firma GOMB-ZŁOM, Krusza
Zamkowa 4, Inowrocław, 602 726 894.

MOTORYZACJA

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
ZIEMIĘ orną 7 ha, gm. Kruszwica sprzedam, tel. 782-011-559.

OSOBOWE KUPIĘ

GARAŻE

AUTA skupuję wszystkie 790-486-798.

GARAŻE blaszane od 1150zł
509-058-388, 54-233-81-41,
52-384-30-41 www.estal-garaze.pl

CAŁE i uszkodzone chętnie 600232400

HANDLOWE

ZABYTKOWE KUPIĘ
KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.
USŁUGI

ANTYKI
SKUP MONET TEL 602-597-044
MATERIAŁY BUDOWLANE
!TANIE konstrukcje z demontażu
kratownica 6m ocynk 160 zł. 726909070
TARTAK Suchatówka - więźby, tarcica,
podbitka, płyty OSB, tel. 601-231-363.
TARTAK tarcica iglasta, liściasta,
elewacyjna sucha, więźby
dachowe, podłogi, Śliwice, tel.
52/334-00-93

ZŁOMOWANIE - Autokasacja.
OSOBOWE -DOSTAWCZE
-CIĘŻAROWE Zaświadczenie do
wyrejestrowania PŁACIMY!!!
ODBIÓR GRATIS! 510-503-510
INNE
AUTOKASACJA - złomowanie pojazdów,
skup, dojazd do klienta tel. 509-788-844.

FINANSE BIZNES

DREWNO opałowe - tanio! 601-231-363.

INNE
CHOINKI hurt, 56-498-59-91, 606381127
OPAKOWANIA do paczek świątecznych.
Duży wybór. tel.504 039 867 www.
hurtowniawielobranzowa.pl

AAA POŻYCZKA Pilna potrzeba.
DZWOŃ! 662-662-992.
AAA Pożyczki do 5000 zł, system
ratalny, z komornikiem, bez
sprawdzania BIK. Toruń, Piekary 31,
dzwoń 532-652-652
ABSOLUTNA nowość. 511-044-117
ELASTYCZNA pożyczka na 18
miesięcy. Zadzwoń 666-565-585
GOTÓWKA! Dworzec PKS 572 400 100
KREDYT 50 tys. rata 549 zł 792-115-113
KREDYTY Trudne Przypadki 502 301 262

AUTOKASACJA, płacimy! 605-424-609.

MATERIAŁY OPAŁOWE

WĘGIEL workowy EKOGROSZEK
SKARBEK oraz tradycyjny ORZECH!, tel.
523548557.

AAA Pożyczka na prostych
zasadach Dyskretna i solidna,
Inowrocław, św. Ducha 27,
52/515-30-70

KREDYTY, POŻYCZKI
! Pożyczki od 10tys. bez BIK pod
hipotekę bez weryfikacji dochodu.
Spłacamy każde zadłużenia nawet
komornika, 570-747-200
AA Pożyczka bezpieczna! Ratalna.
Masz dość chwilówek? Dzwoń:
600-500-404

POMOC FINANSOWA DLA
ZADŁUŻONYCH I Z KOMORNIKIEM DZWOŃ, tel. 729-(112)-(112).
POTRZEBUJESZ pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
POŻYCZKA 500zł 601939090

POŻYCZKI 5000 na 90 dni. Raty.
Dzwoń! 532-484-484
POŻYCZKI dyskretnie, tanio, tel.
532-484-484
Pożyczki na alimenty, ratalne, itp,
tel. 660-33-13-13.
Pożyczki na raty, spłacaj raty kiedy
chcesz! Toruń, Piekary 31, dzwoń
532-652-652
Pożyczki! Nie chwilówki! Raty,
z komornikiem, Inowrocław,
Laubitza 2, 532-428-428
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REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy
Data

Godz.

19.12.2016

9.00-15.00

Stacja Kościuszki 2 Chełmża ulice Makowa, Lawendowa, Chmurna

7.00-17.00

Stacje Rozgarty 4, 9, Czarne Błota 17 Czarne Błoto, Rozgarty ulice Osikowa, Magnolii,
Klonowa, Borowikowa, Polanka, Zielona Polana, Irysowa, Jaśminowa, Kwiatowa,
Wrzosowa, Stary Toruń ulica Jaśminowa, Zławieś Wielka

9.00-13.00

Stacja Rychnowo 8

8.00-13.00

10.30-14.00
8.30-11.30
20.12.2016

21.12.2016

Adres

Stacje Wielka Nieszawka 3, 12, Cierpice 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12 Cierpice ulice Szkolna, Bydgoska, Ogrodowa, Krótka, Zakole, Kolejowa, Parkowa, Leśna, Pocztowa, Cicha, Spokojna,
Zakątek, Środkowa, Wielka Nieszawka ulice Szkolna, Zielona, Mała Nieszawka ulica
Bydgoska, Toruń ulica Włocławska
Stacja Papowo 5 Papowo Toruńskie ulice Spółdzielcza, Jarzębinowa, Kościelna, Zbożowa,
Leśna, Cyprysowa
Stacja Grabówiec 1 Grabowiec ulice Poziomkowa, Nad Rzeczką, Dębowa, Świerkowa

8.00-12.00

Stacja Brzozówka 18 Głogowo ulice Bajkowa, Topolowa, Muślinowa

7.00-17.00

Stacje Czarne Błota 1, 2, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, Zarośla Cienkie 1, 5, 7, Czarne
Błoto ulice Wierzbowa, Pod Wierzbami, Bierzgłowska, Słonecznikowa, Spacerowa, Prosta,
Leśna, Nad Strugą, Cicha, Spokojna, Leśna Osada, Zarośle Cienkie ulica Księżycowa,
Górsk ulica Dębowa, Stary Toruń, Zławieś Mała ulice Piekarska, Wspólna, Zławieś Wielka
ulice Zacna, Leśna, Dębowa, Długa, Prosta, Młodzieżowa, Jasna, Łążyn

9.00-13.00

Stacja Dzikowo 7

9.00-13.00

Stacja Nowa Chełmża 1, 2, 5, Archidiakona 1, 2 Nowa Chełmża ulice Szczypiorskiego,
Górna, Skąpe ulica Lipowa, Chełmża ulice Trakt, Lipowa, Plac Wiejski, Jarzębinowa,
Jagodowa, Górna

8.00-14.00

Stacja Brzeżno 4

8.00-14.00

Stacja Grębocin 5 obwód linia napo Toruń

8.00-16.00

Stacja Wielka Zławieś 2, 3, 5, 4 GS, 10, Mała Zławieś 8, 12. Zławieś Wielka ulice Szkolna,
Zachodnia, Południowa, Wiślana, Handlowa, Jasna, Słoneczna, Długa, Młodzieżowa,
Gajowa, Krótka, Wspólna, Zacna, Leśna, Dębowa, Prosta, Pędzewo, Stary Toruń, Zławieś
Mała ulice Piekarska, Wspólna, Poziomkowa, Jagodowa, Wrzosowa, Jodłowa, Leśna,
Jesionowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Wielka Nieszawka

7.30-11.00

Stacja Dzikowo 2

8.00-15.00

Stacja Wymysłowo 2 ulica Podgórna, Łubianka ulica Toruńska, Przeczno, Wymysłowo
ulice Wąwozowa, Podgórna, 11 Listopada

8.30-14.30

Stacja Szychowo 1 kierunek CPN i Pałac

11.00-17.00

Stacja Silno 1 Osiek

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA SPOWODOWANE KONIECZNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH
PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH
ENERGIA - OPERATOR SAOddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu PL F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń
Tel. pogotowie energetyczne 991,
http://www.torun.energia-operator.pl

Pożyczki! Raty! z komornikiem,
do 5000 zł, bez sprawdzania
BIK! Bydgoszcz, Krasińskiego 9,
532-324-324, 52/381-82-85
SZYBKA Gotówka na Święta do 200000
zł w 15 minut!! tel. 601500500
Szybka pożyczka. Rzetelna firma.
Z komornikiem, bez sprawdzenia
BIK! 666-303-390.
USŁUGI FINANSOWE
ODZYSKIWANIE długów 536158158

PRACA
ZATRUDNIĘ
MECHANIKA i elektromechanika
Grudziądz ul. Lipowa 27 519197857
OFERTY dla opiekunek do Niemiec
www.ambercare24.pl do 1500 euro
737 886 919 lub 737 489 914
OPIEKUNKA osób starszych pracuj w Anglii! Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontakty, szybkie
wyjazdy,Zadzwoń 505 338 888,
Promedica24
Pilnie zatrudnię kierowców kat.
C+E, dobre warunki płacy i pracy.
Podstawowe wynagrodzenie 3000 zł
+ premia do 2000 zł, 696068493

PILNIE zatrudnię na stałe do pracy
przy obrządku zwierząt, uczciwego bez
Dobr
nałogów,, odpowiedzialnego. Dobre
w
warunki
płacy i pracy, możliwość
zakwaterowania 696068493
PRACA dla Opiekunki seniorów legalna w Niemczech. Tylko teraz
wyjedź na święta i odbierz specjalny
bonus!
Zadzwoń 505 337 777 - Promedica24
SPRZĄTACZKĘ zatrudnię - centrum
Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27, Zakład
Krawiecki 52/366-99-40
SPRZĄTANIE przychodni.Bydgioszcz
Fordon.Z orzeczeniem.502 819 667
ZATRUDNIMY drukarza
z doświadczeniem w procesie suchego
offestu, na dogodnych warunkach
finansowych do pracy w Ostaszewie
k.Torunia. Tel. 695-414-494
ZATRUDNIMY na umowę o pracę osoby
z II gr. niepełnosprawności do ochrony
fizycznej i sprzątania pomieszczeń
biurowych, na terenie woj. kujawsko pomorskiego. Kontakt, tel, 54-233-36-92
wew. 20, 606-403-363
ZLECĘ montaż okien na terenie
Inowrocławia, tel. 507-029-279 lub
52/356-17-10.

ZDROWIE
GINEKOLOGIA
515-417-467 Ginekolog -farmakologia

wyłączanie ładowarek
telefonów komórkowych
po naładowaniu telefonu
zmniejsza zużycie prądu

GINEKOLOGIA - pełen zakres tel.
606-929-911

ROLNICZE

Oddaj lub sprzedaj
co tylko chcesz
Aby to uczynić należy wysłać SMS w treści wpisując
prefiks dotyczący danej rubryki (np. POM.01) odstęp
i dalej treść ogłoszenia (do 100 znaków) pod nr 71321
Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł brutto
Ogłoszenia przyjmujemy do wtorku poprzedzającego dane wydanie
magazynowe. O ukazaniu się ogłoszenia w najbliższym wydaniu
decyduje kolejność zgłoszeń, w związku z tym zastrzegamy sobie
możliwość zamieszczenia ogłoszenia w kolejnym tygodniu wydawniczym.

MASZYNY ROLNICZE
KOŁA wąskie na absolutnie każdy
ciągnik import-zachód 603396098

www.pomorska.pl

PŁODY ROLNE
CEBULE w łusce kupię,691886421
CEBULĘ do obierania kupię 724527977
CEBULĘ obraną kupię,691886421
Wysłodki buraczane z transportem
tel. 502-070-727.
ZWIERZĘTA HODOWLANE
!CIELĘTA mięsne, Skulsk, 726-909-060.
BYCZKI, jałóweczki ras mięsnych.
Transport na terenie kraju. Szybkie
kredytowanie, 696414441
WPOZH WAGANIEC prowadzi
skup trzody chlewnej, oraz bydła
rzeźnego, konkurencyjne ceny,
szybkie płatności 54/2830083,
601841047, 607038549, oraz
sprzedaż cieląt krzyżówek ras
mięsnych w wadze do 80kg/szt, tel.
784052582, www.wpozh.pl

INNE
Choinki- Świerk, Jodła 5 ha.
Największy wybór. Najtańsze.
Lichnowy Szkolna 9 tel. 609023811

UROCZYSTOŚCI
ZESPÓŁ Sylwester, karnawał, wesele.
Gramy muzykę biesiadną i szlagiery
światowe, 661184924 www.elvisabal.pl
INNE

Wapno Dowo 601863937, 915786733

USŁUGI

BUDOWLANO-REMONTOWE

!!! Gazowanie zboża, bielenie
wapnem budynków, mycie hal
i obiektów, tel. 600-137-410.
- gazowanie zboża tanio 788330333

podłóg, bejcowanie i inne 608325151
STYROPIAN, producent, dostawa, tel.
52/331-62-48

MATRYMONIALNE
POZNAM Pana do 75 lat 662-383-210

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA
511-54-29-08, Włocławek

CYKLINOWANIE bezpyłowe, układanie
parkietów, lakierowanie, renowacja

Krowy,Bydło chude,wybrakowane,
faktura,wyrejestrowanie,gotówka,
516-875-955

USŁUGI
BYDŁO wybrakowane, maciory, owce,
508-869-814

792-535-664 Ania Włocławek.
AGATA, Inowrocław, tel. 728-717-098.

- - BYDŁO wybrakowane 789478714

ANITKA 52/3221515 Bydgoszcz

BYDŁO wybrakowane kupię 570233626

SELINTA, Grudziądz 695503474
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006993532

006992222

006993908

Pani

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci bliskich”

Panu

Agnieszce Malinowskiej-Pelczar

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 grudnia 2016 roku odszedł do Pana
nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek

Janowi Kwiatkowskiemu

wyrazy serdecznego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Sekretarzowi Gminy Rypin
najszczersze wyrazy współczucia
oraz wyrazy wsparcia z powodu śmierci

Taty
składa
Marszałek Piotr Całbecki
wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jan Szweda

Mamy

Msza św. żałobna i pogrzeb odbędą się
w piątek, 16 grudnia 2016 r., o godz. 10.00
w kościele św. Barbary w Wudzynie.

składają

W smutku pogrążona
Rodzina
006991539

006993329

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 8 grudnia 2016 roku odszedł od nas mój kochany
Mąż, nasz najdroższy Tata, Teść i Dziadek

Wójt Gminy
i Pracownicy Urzędu Gminy Rypin
006990975

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 grudnia 2016 roku zmarł
kochany Mąż, Zięć i Wujek

Pani

Antoninie Dąbkowskiej

Wojciech Grabowski

wyrazy głębokiego współczucia

Edmund Niedzwiecki

lat 64

i słowa wsparcia z powodu śmierci

lat 70

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia
16 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 w kościele
pw. św. Ducha w Inowrocławiu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej
w Inowrocławiu.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
16 grudnia 2016 r. o godz. 10.00
w kościele parafii pw. św. Józefa.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 11.00 na cmentarzu parafii św. Józefa
przy ul. Libelta w Inowrocławiu.

Mamy

W smutku pogrążeni
Żona z Synem i Córka z Rodziną

Pogrążona w smutku
Rodzina

składają
006992818

006993170

Panu

Koledze

Aleksandrowi Jankowskiemu
Prezesowi ROD „KUJAWIAK”
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KUJAWIAK”
w Inowrocławiu

Koleżanki i Koledzy

Dariuszowi Matusiakowi

z

i Jego Rodzinie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku

szczerego współczucia z powodu śmierci
006578655

Wszystkie nekrologi z ostatniego tygodnia
znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Uczcij pamięć bliskiej osoby
zapalając świeczkę na

www.pomorska.pl/nekrologi

AUTOPROMOCJA

Babci
składają
Właściciele i Współpracownicy
z Firm RODAM i INOWAP
006993592

016578539

52 326 32 82

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego wieloletniego pracownika

Pani

Jadwigi Wrzeszcz
52 326 32 82

Wyrazy współczucia

Rodzinie
składają
Ch ojn ice,ul. Cechowa 3, tel. 52 396 69 40, fax 52 396 69 49

Grudziądz, ul. Wybickiego 38, tel. 56 451 19 30, fax 56 461 35 09

In owrocław, ul. Roosevelta 15, tel. 52 357 76 14, fax 52 357 32 36

Świecie, ul. Mickiewicza 14, tel./fax 52 331 43 50

Toruń, ul. Podmurna 31, tel. kom. 510-026-936

Włocławek, ul. Żabia 29, tel. 54 231 45 31, fax 54 231 50 05

Dyrektor, Pracownicy i Rodzice dzieci
z Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek”
w Złotnikach Kujawskich
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Więckowski przy Elanie
Piłka nożna
Jarosław Więckowski zostanie
szefem klubu piłkarskiego. Jego współwłaścicielem został
dyrektor Nice Polska - nowego
sponsora III-ligowej drużyny.
Joachim Przybył

To jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale pewna - nowym
szefem klubu zostanie lada
dzień Jarosław Więckowski.
To postać doskonale znana
w toruński środowisku sportowy. Przez lata kierował Wydziałem Sportu w Urzędzie Miasta,
rok temu niespodziewanie
przeniósł się do sektora prywatnego - firmy Alstal, mocno
powiązanej z wieloma inwestycjami sportowymi w mieście.
Stanowisko prezesa Elany
nie jest w jego wypadku zaskoczeniem. Więckowski już jako
miejski urzędnik nigdy nie krył
swoich piłkarskich fascynacji,
jego syn Rafał jest zresztą
od lat zawodnikiem Elany. Z tego powodu inne kluby po cichu
zarzucały mu (zapewne nie bez
powodu) faworyzowanie Elany
przy podziale miejskich dota-

AUTOPROMOCJA

FOT. JACEK SMARZ

joachim.przybyl@pomorska.pl

b Jarosław Więckowski od lat jest stałym bywalcem trybun
Stadionu Miejskiego w trakcie meczów Elany
cji. Więckowski był wówczas
jednocześnie prokurentem
spółki piłkarskiej, gdy jej głównym udziałowcem zostało miasto. Klub miał wtedy permanentne kłopoty finansowe
i kosztował budżet miejski
ogromne pieniądze. Był na krawędzi upadłości, gdy przejął go
Maciej Jóźwicki.
To zatem nie talenty biznesowego skusiły Jóźwickiego,
a zapewne kontakty Więckowskiego w środowisku sponsorsko-urzędniczym w Toru-

niu. O wspólnej historii Więckowskiego i Elany przeczytacie
także na www.pomorska.pl.
Kolejną ważną informacją
jest nowy współwłaściciel
i sponsor. Został nim Adam
Krużyński, dyrektor firmy Nice. Dotąd w Toruniu głównie
kojarzony był z żużlem, to on
stał w głównym stopniu za
sprowadzeniem Martina Vaculika do ekipy „Aniołów” rok temu. Jego firma od lat jest jednak obecna również na rynku
piłkarskim i zaangażowanie

w Elanę wielkim zaskoczeniem
nie jest.
- Piłka nożna w naszym
mieście zasługuje na lepsze
miejsce, niż znajduje się aktualnie. Wcześniej związany byłem ze Zniczem Pruszków.
Po namowach Macieja Jóźwickiego zdecydowałem się pomóc Elanie w drodze do pierwszej ligi - mówi Krużyński.
Elana z nowym prezesem
i sponsorem będzie szykować
się do rundy wiosennej. Drużyna jesienią grałą dobrze, niewykluczone są jednak pewne
korekty w składzie. Trener Józef Cyrak już oznajmił, że niektóre są konieczne.
- Drużyna sportowa to żywy
organizm, w którym cały czas
się coś zmienia. Klub cały czas
obserwuje piłkarzy. Chcemy
do klubu sprowadzić graczy,
którzy będą gotowi do gry
w naszym zespole - mówi.
Zawodnicy dostali kilka dni
wolnego. Później zaplanowane
mają ćwiczenia indywidualne.
Pierwsze wspólne zajęcia zaplanowano na 16 stycznia. a
Więcej na naszej stronie

Więcej informacji ze sportowych aren
w regionie w serwisie specjalnym na
www.pomorska.pl/sport

006988210

W skrócie

Gotowi już na kwiecień
Żużel
Get Well Toruń musi być świetnie przygotowany do sezonu,
bo początek rozgrywek będzie
bardzo trudny, a straty mogą
okazać się nie do odrobienia.
Joachim Przybył
joachim.przybyl@pomorska.pl

Wiemy już, że to nie będzie łatwy
start dla „Aniołów”. Hitem 1. kolejki będzie mecz na Motoarenie
wicemistrza Polski z jego finałowym pogromcą na Motoarenie.
Czy to dobre rozwiązanie?
Na pewno ryzykowne. Ewentualna porażka na własnym stadionie na otwarcie rozgrywek od razu ustawi drużynę w złej sytuacji. Przykład? W ubiegłym roku
gospodarzem takiego hitu była
Unia Leszno i przegrała u siebie
ze Stalą. Dla gości była to trampolina do wygrania rundy zasadniczej i złotego medalu, dla „Byków” początek problemów.
Można również dyskutować
czy nie lepiej zachować sobie taki hit na późniejszą fazę sezonu,
a w 1. kolejce podjąć drużynę,
która zwykle mniej interesuje kibiców. W tym wypadku Get Well
ma jednak gwarancję kompletu
na trybunach i dobrego rozpoczęcia sezonu w sferze finansowej.

Twardy bój w czołówce
Siatkówka

PIŁKA RĘCZNA

Dotkliwa porażka
w Tczewie
AZS UMK przegrał z Samborem 41:28 (19:13). Skład AZS
UMK: Paternoga, Kowalski Laszkiewicz 10, Kocikowski
4, Solecki 4, Rzymkowski 3,
Miloch 3, Stanisławski 2,
Trzemielewski 1, Delicat 1,
Szabłowski, Grzywnowicz.
Sambor także w tym sezonie
nie zachwycał i przed tym
meczem wygrał tylko dwukrotnie. Niestety, goście tylko
przez pierwsze kilka minut
dotrzymywali kroku rywalom. W sobotę ostatnia okazja w tym roku, żeby w Toruniu dopingować akademików.
O godzinie 18:00 torunianie
podejmą w hali UCS
przy Józefa Orkan Ostróda.
Zadanie będzie szalenie trudne, bo to lider II ligi, który
jeszcze w tym sezonie nie
przegrał. Inne wyniki: SMS
Gdańsk - Szczypiorniak
Olsztyn 38:28, Orkan Ostróda
- Wybrzeże Gdańsk 45:22,
Tytani Wejherowo - AZS UKM
Bydgoszcz 32:25, Gwardia
Koszalin - Energetyk Gryfino
35:30, Cartusia Kartuzy - MKS
Grudziądz 24:33. W tabeli
AZS UMK jest ostatni z dorobkiem 2 punktów. (JP)

Nieoficjalnie wiemy, że w drugiej
wersji kalendarza na Motoarenę
miał przyjechać Betard.
Dla Get Well mecz ze Stalą będzie szczególne ważny, bo w następnych kolejkach także nie będzie łatwo: wyjazd do Zielonej
Góry, mocnego Wrocławia
na zmodernizowany Olimpijski,
w 4. kolejce w Toruniu Unia Leszno, która zwykle świetnie czuje
się na Motoarenie. Dopiero 21 maja rozpoczną się mecze z teoretycznie słabszymi drużynami.
Jedno jest pewne: zawodnicy
muszą być w pełnej formie w połowie kwietnia, bo Stal z pewnością przyjedzie po wygraną.
Na pewno będzie pragnął tego
bardzo Martin Vaculik, ze względu na animozje dzielące go
z Przemysławem Termińskim.
Można spodziewać się także wysokiej formy zawodników
z Grand Prix: Bartosza Zmarzlika
i Nielsa Kristiana Iversena.
W zespole toruńskim największą zagadką będzie Greg
Hancock, który nie startuje w lidze angielskiej, szwedzka rusza
później niż PGE Ekstraliga. Dlatego zwykle Amerykanin powoli
rozkręca się na polskich torach i w
puerwszych meczach często zawodzi. W poprzednim sezonie
w spotkaniu inauguracyjnym
z Falubazem mistrz świata zdobył 5 punktów na Motoarenie. a

W Chełmińskiej Lidze Siatkówki Bitland TKKF takich
emocji dawno nie było. Lider
po pięciu setach wygrał
z wicelidrerem tabeli.
Monika Smól
monika.smol@pomorska.pl

GRUDZIĄDZ - POLOT KIJEWO 2:3 (23:25,
30:28, 25:10, 20:25, 8:15)
Grudziądz: Robert Zdrojewski, Paweł Kończal,
Karol Jeliński, Miłosz Jankowski, Tomasz Matuszewski, Mateusz Gałecki, Dawid Kołodziej.
Polot: Michał Matuła, Tomasz Kurkiewicz, Mateusz Harłoziński, Szymon Wojnowski, Paweł Sokół,
Bartłomiej Madej, Maciej Madej, Paweł Miszczak.
- Mecz lidera Polotu Kijewo
z wiceliderem z Grudziądza mówi Janusz Pietrak, koordynator ligi. - W pierwszej kolejce
zwycięstwo 3:1 dla Grudziądza,
ale z meczu na mecz kijewianie
grał coraz pewniej. Pojedynek
rozpoczął się od walki punkt
za punkt i żadnej z drużyn nie
udało się odskoczyć na bezpieczną przewagę. W samej końcówce Polot zdobył dwa punkty
pod rząd i zwyciężył minimalnie.
Set drugi to kopia pierwszego
i walka punkt za punkt do końca
na przewagi. Tym razem to
grudziądzanie zwyciężyli minimalnie. Trzeci set to popis gry
grudziądzan, którzy zdemolo-

wali rywala aż do 10, a zawodnik
z pierwszego składu Polotu uległ
kontuzji stawu skokowego. Zdawałoby się iż zespół z Grudziądza
przypieczętuje zwycięstwo, lecz
waleczni kijewianie odbudowali grę i zwyciężyli partię doprowadzając do tie-breaku. Piąty set
to już popis jednej drużyny
od początku do końca kontrolującej wyraźną przewagę zespołu
z Kijewa i zwycięstwo po ciekawym widowisku 3:2.
Wyróżnieni: Michał Matuła (Polot), Mateusz
Gałecki (Grudziądz).

ŚWIECIE - AGRO SIEĆ MASZYNY 3:0 (25:17,
27:25, 25:21)
Świecie: Tomasz Wołoszuk, Patryk Ośmieła, Robert Zilz, Fabian Mattik, Marcin Podsiadły.
Agro Sieć Maszyny Chełmno: Janusz Pietrak, Błażej Skorupski, Bartosz Urbański, Tomasz Kołodziej, Rafał Balewski, Jakub Majewski.
- Zdekompletowany zespół ze
Świecia bez większych problemów poradził sobie z drużyną
zajmująca ostatnie miejsce w tabeli - relacjonuje Janusz Pietrak.
- Solidna zagrywka świecian
wystarczyła, by kontrolować
przebieg spotkania. Jedynie
więcej emocji przyniósł drugi
set, w którym walka toczyła się
punkt za punkt i skończyła
na przewagi, gdzie doświadczeni świecianie nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa.
Wyróżnieni: Tomasz Wołoszuk (Świecie), Bartosz
Urbański (Agro Sieć). a
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Siódma porażka z rzędu, ale jest punkt
Siatkówka
Nie było przełamania zawodników Łuczniczki. W 14. kolejce Plus Ligi bydgoski zespół
przegrał z Cerradem Czarnymi
Radom w pięciu setach.
Dariusz Knopik,
dariusz.knopik@pomorska.pl

FOT. FILIP KOWALKOWSKI

ŁUCZNICZKA - CERRAD CZARNI 2:3
Sety: 25:18, 30:32, 25:14, 17:25, 11:15
ŁUCZNICZKA: Szczurek 6, Rhonka 14, Sacharewicz
9, Filipiak 21, Yudin 12, Nowakowski 7, Czunkiewicz
(libero) oraz Bobrowski, Gromadowski 1, Sieńko,
Jurkiewicz 1. Punkty: atak - 44, blok - 17, zagrywka 6, po błędach rywali - 37.
CERRAD CZARNI: Kohut 7, Kędzierski 1, Żaliński 23,
Smith 9, Bołądź 5, Fornal 13, Watten (libero) oraz
Ostrowski 5, Ziobrowski 2, Wiese 9, Filipowicz (libero) 1, Gonciarz. Punkty: atak - 55, blok - 14, zagrywka - 6, po błędach rywali - 29.
b Walki nie brakowało w meczu Łuczniczki z Cerradem. Jakub Rhonka przebija się przez potrójny blok zawodników z Radomia
Bydgoszczanie bardzo chcieli
przerwać passę porażek. Od ponad miesiąca nie zaznali radości z wygranej. W tym czasie
przegrali sześć meczów z rzędu, w których wywalczyli zaledwie 1 punkt. Z kolei ich rywale spisują się bardzo dobrze.
W siedmiu spotkań wygrali aż
pięć razy i to oni byli faworytami spotkania.

O zwycięstwie w pierwszej
partii bydgoskiej drużyny zdecydował fragment od stanu
15:14. Siatkarze Łuczniczki raz
za razem blokowali ataki
radomian. Raz zdobyli 4 punkty z rzędu, a po chwili dołożyli
3 kolejne „oczka”.
Bardzo dramatyczny był
drugi set. Praktycznie cały czas

prowadził w nim bydgoski zespół, w końcówce nawet 24:22,
ale rywale doprowadzili do gry
na przewagi i rozstrzygnęli ją
na swoją korzyść.
Trzecia partia przebiegała
pod dyktando bydgoszczan,
z kolei w czwartej warunki dyktowali siatkarze z Radomia. Było 2:2 w setach i o zwycięstwie

miał zdecydować tie break. Lepiej zaczęli go bydgoszczanie,
ale od połowy lepiej zaczęli grać
siatkarze Czarnych, w których
bardzo dobrą zmianę dał Łukasz Wiese, wychowanek Chemika Bydgoszcz, a jeszcze
w poprzednim sezonie gracz
Łuczniczki, który przeniósł się
do Radomia.

- Oczywiście cieszę się z wygranej - przyznał Wiese. Chciałem się przypomnieć kibicom. Po przegranym łatwo
trzecim secie, odbudowaliśmy
się w czwartym. Pokazaliśmy,
że jesteśmy się w stanie podnieść i wygrać. Mam nadzieję,
że utrzymamy tą formę jak najdłużej - dodał.

Mocno niepocieszony był
z kolei Łukasz Szczurek. Rozgrywający Łuczniczki w poprzednim sezonie grał w Radomiu, ale był głównie zmiennikiem Lukasa Kampy.
- Zawsze chce się pokazać
przeciwko byłej drużynie, dlatego jestem zły, że nie wygraliśmy i punkt wcale mnie nie cieszy - stwierdził Szczurek. a
Pozostałe wyniki: Asseco Resovia Rzeszów - MKS
Będzin 3:0 (20, 17, 18), PGE Skra Bełchatów - BBTS
Bielsko-Biała 3:0 (17, 14, 21), Cuprum Lubin Indykpol AZS Olsztyn 1:3 (-19, -22, 21), Jastrzębski
Węgiel - GKS Katowice 3:1 (15, -24, 19,16), Lotos Trefl
Gdańsk - AZS Częstochowa (-22,15, 18, 19), Espadon
Szczecin - Effector Kielce 3:0 (23, 29, 21), Onico AZS
Politechnika Warszawska - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakończył się po zamknięciu wydania.
1. ZAKSA Kędzierzyn-K.13 35
37:8
2. PGE Skra Bełchatów 14 34
36:12
3. Asseco Resovia Rz. 14 33
36:14
4. Jastrzębski Węgiel 14 30
38:23
5. Indykpol AZS Olsztyn 14 26
32:23
6. Cuprum Lubin
14 25
31:23
7. Cerrad Czarni Radom 13 21
26:24
8. Lotos Trefl Gdańsk 14 21
28:30
9. GKS Katowice
14 18
22:28
10. MKS Będzin
13 16
21:30
11. Onico AZS PW
12 15
21:25
12. Effector Kielce
14 15
23:34
13. Espadon Szczecin 14 10
18:34
14. ŁUCZNICZKA
14 10
19:36
15. AZS Częstochowa 14 9
17:38
16. BBTS Bielsko-Biała 13 9
12:35

Anwil - Polski Cukier w Polsacie Sport Chcesz koszulkę „Lewego”? Jest pomysł
Koszykówka
Derby w Polskiej Lidze Koszykówki Anwil Włocławek - Polski Cukier Toruń będzie można zobaczyć w telewizji - 13
stycznia od godz. 17.50.
Tomasz Froehlke
tomasz.froehlke@pomorska.pl

To spotkanie elektryzuje fanów
basketu w naszym regionie.
Polski Cukier (10-0) jest
na razie jedyną niepokonaną
drużyną w PLK i wszyscy sobie
zadają pytanie, kiedy znajdzie
się lepszy od nich? A drużyna
Jacka Winnickiego nic sobie
z tego nie robi i gra jak z nut.
I może się zdarzyć tak, że
do meczu z Anwilem... będzie
nadal niepokonana, choć to będzie bardzo trudne. Co prawda
ma dwa w miarę łatwe mecze
na własnym parkiecie (19 grud-

REKLAMA

nia z AZS Koszalin i 4 stycznia
ze Startem Lublin), ale ma też
dwa ciężkie wyjazdy - 23 grudnia do Asseco Gdynia, a zwłaszcza 8 stycznia do Stelmetu Zielona Góra.

Walczą o czołówkę
Anwil (7-4) z kolei doznał czterech porażek z 11 meczach,
a po ostatniej z Turowem Zgorzelec znów musi walczyć
o miejsce w czołówce tabeli.
A na dodatek przed nim
cztery bardzo trudne mecze jutro w Zielonej Górze, 23 grudnia z Polpharmą Starogard Gd.,
28 grudnia ze Stalą Ostrów
Wlkp., której forma idzie do góry i 7 stycznia w Radomiu z Rosą. Być może już wówczas zagra w Anwilu nowy zawodnik,
bo wszyscy w klubie czekają
na nowy rok, gdy zawodnicy
będą mogli rozwiązać kontrakty z dotychczasowymi pracodawcami.

Ale nawet gdyby Polski Cukier był pierwszy w tabeli
a Anwil ostatni, albo na odwrót
to i tak derby zawsze budzą dodatkowy smak. 13 stycznia pokaże je Polsat Sport od 17.50.
W sumie w styczniu zobaczymy trzy razy Polski Cukier,
a Anwil raz. Poza derbami Polsat Sport pokaże mecz Twardych Pierników w Zielonej Górze (8 stycznia, 12.30) i w Toruniu z Turowem Zgorzelec (20
stycznia, 17.50).
Pierwszą trasmisją w Polsacie Sport w nowym roku będzie
starcie Trefla Sopot z Asseco
Gdynia (6 stycznia, 17.50). A potem jeszcze 15 stycznia (12.30)
mecz Energa Czarni Słupsk MKS Dąbrowa Górnicza, 22
stycznia (12.30) Rosa - Stelmet,
27 stycznia (17.50) Asseco - MKS
Dąbrowa Górnicza i 29 stycznia
(12.30) Polfarmex Kutno Energa Czarni. a
¹

Piłka nożna
Wystarczy zostać wolontariuszem podczas mistrzostw Europy do lat 21 w Bydgoszczy
i mieć trochę szczęścia w losowaniu.
Frel
dzial.sportowy@pomorska.pl

Impreza po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a jednym
z miast-gospodarzy jest Bydgoszcz.
To drugie, po seniorskim
EURO, najważniejsze wydarzenie piłkarskie reprezentacji
państowywch na Starym Kontynencie. Mistrzostwa do lat 21
zaplanowane zostały od 16
do 30 czerwca 2017 roku. Spotkania rozgrywane będą na stadionach w sześciu miastach:
Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach,
Krakowie, Lublinie i Tychach.

Z tej okazji Polski Związek
Piłki Nożnej we współpracy
z UEFA i miastami-gospodarzami organizuje nabór wolontariuszy.
Może nim zostać każda
chętna osoba, która najpóźniej
w dniu rozpoczęcia szkoleń
ukończyła 18. rok życia. Po wysłaniu zgłoszenia z każdym
kandydatem skontaktuje się lokalny koordynator wolontariatu i zaprosi na rozmowę rekrutacyjną, osobiście lub za pośrednictwem Skype’a. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 28 lutego 2017 roku. W tym dniu każda osoba,
która wyśle swoje zgłoszenie,
otrzyma wiadomość mailową
z informacją o wyniku rekrutacji. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2016 roku.
Wśród bydgoskich wolontariuszy rozlosowanych zostanie
pięć oryginalnych koszulek kapitana reprezentacji Polski - Ro-

berta Lewandowskiego, który
dwa dni temu podpisał nowy
kontrakt z Bayernem Monachium (więcej piszemy o tym
na stronie 24)
Szczegóły na temat wolontariatu na stronie internetowej
u21poland.com/wolontariat/.
Przypomnimy, że Stadion
im. Zdzisława Krzyszkowiaka
będzie areną trzech meczów
grupy B. We wszystkich zagrają Serbowie, którzy w Bydgoszczy będą mieli swoją bazę. Najpierw 17 czerwca zmierzą się
z Portugalią (godz. 18.00), trzy
dni później powalczą w małych
derbach bałkańskich z Macedonią (godz. 18.00), a na końcu zagrają z Hiszpanią (23 czerwca,
godz. 20.45).
Sprzedaż biletów na turniejowe spotkania rozpocznie się
w lutym. W wolnej sprzedaży
będzie ponad 323 tys. wejściówek. Mają być tanie. a
¹
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KOSZYKÓWKA. Wyniki NBA:
Cleveland - Memphis 103:86,
Atlanta - Orlando 120:131, Chicago - Minnesota 94:99,

New Orleans - Golden State
109:113, Phoenix - New York
113:111 po dogr., Portland Oklahoma City 114:95.

ŻUŻEL. Szwedzkie Hallstavik
będzie gospodarzem trzeciego
turnieju Speedway Euro
Championship. Zawody będą

„Lewy” zarobi krocie
Piłka nożna
Robert Lewandowski został
najlepiej opłacanym piłkarzem nie tylko Bayernu, ale całej Bundesligi oraz jednym
z najlepiej na świecie.
Hubert Zdankiewicz

Gdy Christian Vieri przechodził
w 1999 r. z Lazio Rzym do Interu
Mediolan za 45 mln euro, papież
Jan Paweł II określił ten transfer
mianem „obrazy biednych”. Były to jednak drobne w porównaniu do tego, ile obecnie płaci się
za piłkarzy. Najnowszy przykład
to Paul Pogba, za którego Manchester United zapłacił minionego lata Juventusowi Turyn 105
mln euro.
Lawinowo rosną też zarobki
samych piłkarzy, a najświeższy
przykład to Robert Lewandowski, który właśnie przedłużył
do 2021 r. swój kontrakt z Bayernem Monachium. Od razu rozpoczęły się również medialne
spekulacje na temat, ile faktycznie będzie teraz zarabiał. Według
pierwszej wersji 15 mln euro
rocznie, ale ostatnio w mediach
pojawiła się suma wyższa o 5
mln. Polak zostałby więc najlepiej opłacanym zawodnikiem
nie tylko w swoim klubie, ale
w całej Bundeslidze oraz jednym
najlepiej opłacanych w świecie.

Ezequiel Lavezzi
zarabia w chińskim
Hebei China
Fortune 590 tys.
euro tygodniowo

FOT. AP PHOTO/MATTHIAS SCHRADER,FILE

redakcja@polskatimes.pl

b Robert Lewandowski przez najbliższe pięć lat zarobi w Bayernie Monachium 100 mln euro.
Kapitan reprezentacji Polski wyprzedza teraz na liście płac takie gwiazdy jak Leo Messi i Neymar
Mało tego, z zarobkami na
poziomie 20 mln euro rocznie
Lewandowski byłby tuż za podium na liście najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Taki
wniosek wynika z najnowszego
rankingu norweskiej firmy Axo
Finans, która opublikowała listę
piłkarzy zarabiających przynajmniej 100 tys. euro tygodniowo.
Przy nazwisku Lewandowski
pojawia się suma 384 tys. euro,
co po przemnożeniu przez 52 daje 19 mln i 968 tys. Czyli wszystko się zgadza.
Prawie wszystko, bo według
Axo Finans najlepiej opłacanym
piłkarzem na świecie jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, którego tygodniówka w Realu Madryt wynosi około 410 tys. euro.
Norwegowie pominęli jednak
Argentyńczyka Ezequiela Lave-

zziego, któremu chiński Hebei
China Fortune płaci 590 tys. euro
tygodniowo (czyli prawie 26 mln
euro rocznie).
Tak przynajmniej wynika
z ustaleń „Football Leaks”, serwisu specjalizującego się w ujawnianiu niewygodnych dla
gwiazd futbolu faktów (niedawno „Football Leaks” poinformował również o tym, jakoby
wspomniany Ronaldo miał
„ukryć” prawie 150 mln euro
w rajach podatkowych).
Numer trzy na liście najbogatszych to klubowy kolega CR7
Gareth Bale. Walijczyk podpisał
tej jesieni nowy kontrakt z Realem, na mocy którego inkasuje
co tydzień około 393 tys. euro.
Lewandowski jest czwarty.
Przed... Lionelem Messim, którego tygodniówka wynosi oko-

ło 360 tys. euro. Tyle samo co
słynny Argentyńczyk zarabia
w Szanghaj SIPG Brazylijczyk
Hulk. Siódme miejsce zajmuje
klubowy kolega Messiego i rodak Hulka Neymar, któremu
Barcelona płaci 343 tys. euro tygodniowo. Ósme – wspomniany
na wstępie Pogba (326 tys. euro),
tuż za Francuzem jest jego klubowy kolega Wayne Rooney.
Anglik mógłby aspirować
w tym gronie do miana najbardziej przepłaconego piłkarza
świata, bo w mijającym roku jesienią – najdelikatniej mówiąc
– nie imponował formą. Nie odbija się to jednak na jego zarobkach, bo co tydzień Manchester
United przelewa na jego konto
około 292 tys. euro.
Tyle samo – co ciekawe – zarabia od niedawna Graziano Pelle,

w ubiegłym sezonie piłkarz
Southampton, średniaka w angielskiej Premier League. Udanym występem w Euro 2016
Włoch zwrócił jednak na siebie
uwagę Chińczyków i dziś jest już
graczem tamtejszego Shandong
Luneng. Na liście Axo Finans są
również m.in. Thiago Silva, który jednak inkasuje „tylko” 200
tys. euro tygodniowo. Brazylijczyk jest obecnie najlepiej zarabiającym graczem nie tylko Paris
Saint-Germain, ale całej francuskiej Ligue 1.
Powyżej 100 tys. tygodniowo
zarabia w sumie więcej piłkarzy
Bayernu. 160 tys. inkasują Philipp Lahm, Franck Ribery i Arjen
Robben. Niewiele mniej (148
tys.) wpływa na konto nowej
gwiazdy Juventusu, Argentyńczyka Gonzalo Higuaina.
To jednak drobne w porównaniu do zarobków dwóch innych Bawarczyków – Thomasa
Müllera i Manuela Neuera. Obaj
inkasują po 15 mln euro rocznie,
co po podzieleniu przez 52 daje
tygodniówkę wynoszącą prawie
290 tys. euro. Uff.
Zawrotów głowy mogą się
nabawić zwykli ludzie. Weźmy
chociażby nauczycieli. 20 mln
Lewandowskiego to w tej chwili przy średnim kursie euro około 88,5 mln zł. Dzieląc to przez
365 dni w roku, wychodzi około 242,4 tys. zł. Za tyle, ile „Lewy” zarabia w jeden dzień, można kupić w Warszawie kawalerkę
w Śródmieściu. Na taką sumę
nauczyciel mianowany z pensją
2647 zł (według danych Ministerstwa Edukacji) musiałby pracować ponad siedem lat. a ¹
Zapraszamy do internetu

Co sądzą Państwo o tak wielikich zarobkach piłkarzy?
www.pomorska.pl/forum

Japońska rewelacja jest już w finale. Polacy widoczni w Europie
Piłka nożna
Kashima Antlers pierwszym
finalistą Klubowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Japonii. Dzisiaj o finał zagra Real Madryt.
Dark, Tom
dzial.sportowy@pomorska.pl

Trwa triumfalny marsz piłkarzy
Kashima Antlers. Zespół z Japonii, reprezentujący gospodarza
turnieju o Klubowe Mistrzostwo
Świata, wczoraj dotarł do ... finału imprezy.

Karny po wideo
Po wygranych - w barażu nad nowozelandzkim Auckland
City (2:1), w ćwierćfinale - afrykańskim Mamelodi Sundowns
(2:0), na Kashimie zatrzymał się
zdobywca Copa Libertadores Atletico Nacional Mededlin.
Zwycięstwo 3:0, to bezspornie
sensacja mistrzostw.
Środowy pierwszy półfinał
w Osace nie był zachwycający.
Gospodarze rozpoczęli mecz od
agresywnego pressingu. I tym
zaskoczyli kompletnie drużynę
z Kolumbii. Zaczęli też dochodzić
do sytuacji. W 30. minucie
po stałym fragmencie gracz

Kashimy był faulowany. Nie zauważył tego sędzia Victor Kassai.
Skorzystał więc z testowanej
technologii wideo i uznał pretensje Japończyków za zasadne
Shoma bardzo pewnie wykorzystał rzut karny. Stracony gol pobudził graczy z Medelin do bardziej zdecydowanej gry. Atletico
grało dobrze jednak tylko do pola karnego. W nim gracze Reinaldo Ruedy byli nieporadni.
W drugiej połowie Kashima
zmieniła taktykę. Zdecydowała
się na zabezpiecznie swojego
przedpola i szybkie kontry. Ten
sposób gry był dla rywali bardzo
niewygodny. Posiadali, owszem,

inicjatywę w środku pola, ale
w ataku pozycyjnym czuli się źle.
Losy meczu rozstrzygnęły się
w końcówce. Gospodarze wyprowadzili dwie kontry, po których Endo i Suzuki ustalili wynik rywalizacji.
Dziś o godz. 11.30 w drugim
półfinale Real Madryt, triumfator Ligi Mistrzów UEFA, zmierzy się z Club America. Transmisja w TVP Sport.

Arsenal znalazł pogromcę
W angielskiej Premier League
rozpoczęła się 16. kolejka. Po 14
meczach bez porażki pogromcę
znalazł Arsenal. „Kanonierzy”

przegrali na wyjeździe z Evertonem 1:2.
Z dobrej strony pokazał się
Artur Boruc. Polski bramkarz zachował czyste konto, a Bournemouth pokonało Leicester 1:0.
Pozostałe mecze zakończyły się
po zamknięciu wydania.
Mariusz Stępiński strzelił kolejnego gola dla Nantes, które
w 1/8 finału Pucharu Ligi Francuskiej zwyciężyło Montpellier
3:1.
W innym meczu Sochaux
wyeliminowało po rzutach karnych Olympique Marsylia 4:3.
W regulaminowym czasie i po
dogrywce było 1:1. a

rozegrane 5 sierpnia 2017 roku. Pierwsze i czwarte zawody odbędą się Polsce, a trzecie
w niemieckim Guestrow.

W skrócie

MMA

Znany zawodnik
aresztowany
Michał M., jeden z najlepszych zawodników MMA, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji
w swoim mieszkaniu w Szczecinie. Następnie zawodnik został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Na razie nie ujawnio jakie zarzuty zostały postawione Michałowi M. Jak podał portal
„Sportowe Fakty” M. ma spędzić w areszcie śledzczym co
najmniej 3 miesiące. Adwokat
M. Jakub Łysakowski zapowiedział, że złoży zażalenie
na decyzję o aresztowaniu.
PIŁKA NOŻNA

Legia szuka następcy
Nemanji Nikolicia
Michal Duris jest kandydatem
do gry w Legii Warszawa - informuje „one.co.il”. Napastnik Viktorii Pilzno ma zastąpić
w stolicy Nemanję Nikolicia,
który ma odejść do amerykańskiej MLS lub do ligi chińskiej.
Duris ma 28 lat i mierzy 183
cm wzrostu. Od 2010 roku występuje w Viktorii, z którą
świętował kilka sukcesów.
W obecnym sezonie wystąpił
w 21 spotkaniach, w których
zdobył 7 bramek (3 gole strzelił w lidze czeskiej, 3 w Lidze
Europy oraz 1 w krajowym pucharze). Według portalu
„transfermarkt”, Duris wyceniany jest na 1,75 mln euro.
TENIS

Tenisiści wybrali
najlepsze turnieje
Turnieje w Indian Wells, londyńskim Queen’s Clubie,
Sztokholmie i Winston-Salem
zostały uznane przez tenisistów za najlepsze w mijającym 2016 roku.
LOTTO
ŚRODA - 14.12
Multi Multi - godz. 14.00
3, [4], 5, 16, 22, 33, 47, 51, 56, 57, 63,
67, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 80
Kaskada - godz. 14.00
6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24
Super Szansa - godz. 14.00
53081 31
Multi Multi - godz. 21.40
2, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 35, 45, 51, 58,
59, 60, [61], 66, 72, 74, 75, 77, 78
Kaskada - godz. 21.40
6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24
Extra Pensja - godz. 21.40
3 - 12, 19, 21, 23, 25
Mini Lotto - godz. 21.40
3, 16, 20, 36, 37
Super Szansa - godz. 21.40
5308131

