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Praca, str. 5
Nowe miejsca pracy w Toruniu. Na JAR-ze 
powstaje centrum logistyczne toruńskiej 
firmy farmaceutycznej.

Run ToRuń, sTR. 15
Chcesz wystartować w toruńskim biegu? 
Już dziś rozpocznij treningi. Wieczorne 
bieganie w każdy poniedziałek.

nieRuchomości, sTR. 6
Mieszkanie dla Młodych. Początek roku 
to idealny moment na podjęcie mieszkaniowych 
decyzji.

Ferie, str. 9-10
Nasza dziennikarka sprawdza, jak spędzić ferie 
w pobliżu Torunia.
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Toruńska sTarówka 
ma nowego szefa



LUDZIE TORONTO

Żaneta Lipińska-Patalon
Toronto

maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Darek Kowalski
hRP Pamela

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

nadzieja w polskim
sporcie

Redakcja prosi o felietony za-
wsze we wtorek wieczorem. 

wych i tych dziejących się pod 
dachami instytucji czy klubów.  
Serce miasta tętniące życiem 
od wczesnej wiosny do póź-
niej jesieni. Raj dla studen-
tów, ale i miejsce przyjazne  
dla rodzin. Chyba każdy z nas 
lubi odwiedzać Starówkę i spę-
dzać tam czas. 
To pierwsza strona medalu. Ale 
Starówka to nie tylko nocne 
życie i „gotyk na dotyk”.  Pro-
blemy zaczynają się w mo-
mencie, gdy zaczynamy mówić  
o codziennym funkcjonowaniu 
w tym miejscu. Bo Starówka to 
nie tylko mieszkańcy, ale tak-
że przedsiębiorcy i pracownicy 
firm. To ich codzienne proble-
my z parkowaniem i odpływ 
klientów, którzy wybierają wy-
godniejszy dojazd i postój pod 
galeriami. A mieszkańcy? Nie 
zawsze mają ochotę na udział 
w wydarzeniach kulturalnych, 
czasem chcą zwyczajnie odpo-
cząć po pracy, poczytać książkę. 
Na Szerokiej czy Szewskiej im-
preza trwa praktycznie cały rok. 

Taki urok życia na Starówce. Ale 
po co to piszę?
Po to, by pokazać, że nie sztu-
ką jest znalezienie problemów 
Starówki. Sztuką jest znajdo-
wanie kompromisów na życie 
i korzystanie z dobrodziejstw 
tego miejsca. Wyzwaniem jest 
trzymanie ręki na pulsie i dbanie 
o to, by to wyjątkowe miejsce 
zachowało swój urok i wyjątko- 
wy klimat. Problemy same nie 
znikną, rozwiązania często nie 
są proste. Jak poradzi sobie  
z nimi nowa dyrektor biura To- 
ruńskiego Centrum Miasta? Oka- 
że się już niebawem, bo z począt-
kiem lutego Ola Iżycka przej-
muje swoje obowiązki za dy- 
rektorskim biurkiem.  Liczę,  że no- 
wa szefowa zacznie od wysłu-
chania ludzi Starówki, to oni 
znają to miejsce najlepiej.

Mieszkasz lub pracujesz na toruńskiej 
Starówce? Napisz swoją opinię na temat 
funkcjonowania tej dzielnicy. Zapraszamy  
do kontaktu: redakcja@toronto-magazyn.pl

fragment biogramu jednego  
z cenionych polskich gita- 
rzystów rockowych. W rze- 
czywistości jest częścią tego,  
co toruński gitarzysta i kompo- 
zytor Łukasz Fijałkowski, robił 
w ostatnich czterech latach. O- 
czywiście nie można wykluczyć, 
że w przyszłości, dzięki swojej 
wytrwałej pracy, zdobędzie  
ogólnopolskie uznanie. W tej 
chwili jednak nie w tym rzecz. 
Łukasz spędził ten czas również 
na pracy nad drugim albumem 
długogrającym swojego zespołu  
Ergo, noszącym tytuł „Anaba-
za”. Dziesięć nowych studyjnych 
utworów jest miarą jego ambi-
cji i wyznacznikiem kierunku,  
w którym muzycznie chce się 
rozwijać. Trzy koncertowe bo-
nusy są wspomnieniem muzycz-
nych kooperacji Ergo. Istotny, 
oprócz muzycznego wymiaru 
płyty, jest fakt, że Łukasz, pra-
cując nad materiałem na ten 
krążek, potrafił zmotywować do 

współdziałania swoje najbliż-
sze otoczenie, czego efektem 
jest okładka płyty, jak również 
teksty utworów. Nie wchodząc  
w rozważania na temat proporcji 
rocka, jazzu i piosenki aktorskiej 
na tej płycie, warto odnotować, 
iż w tekstach Ergo od momentu 
powstania, zespół mocno skraca 
dystans do wizji rzeczywistości 
w nich zawartej... Na pytanie, 
na ile teksty te oddają spojrze-
nie muzyków Ergo, a na ile ich 
autorki – Anny Molendy, fani 
zespołu muszą sobie sami odpo-
wiedzieć, sięgając po to wydaw-
nictwo... Bez wątpienia „Anaba-
za” nie mogłaby powstać bez 
twórczego wkładu pozostałych 
członków zespołu: Piotra Grzy-
ba, Grzegorza Bojanowskiego  
i Waldka Maruszaka. Jest płytą, 
której pojawienie się nie przej-
dzie bez echa...

uściskaj Bydgoszczaka

Nie dalej niż dwa miesiące temu 
pisałem w felietonie dla Toron-
to, że u nas przedświąteczne 
zakupy, a w Bydgoszczy wielkie 
zbieranie podpisów pod petycją 
o odłączenie Collegium Medi- 
cum od UMK i utworzeniem sa-
modzielnej Akademii Medycz-
nej. Wszyscy zignorowali mój 
tekst, co najwyżej uznali za 
jakiś wybryk umysłu uszkodzo-
nego świątecznym szałem. Aż 
nadszedł ten tydzień. I proszę 

starówka do tuningu

Po pierwsze wspaniała archi-
tektura. Przedmiot zaintereso- 
wania turystów z całej Europy, 
wpisana na Światową Listę Dzie- 
dzictwa UNESCO, nasza duma. 
Po drugie miejsce wielu wy-
darzeń kulturalnych, plenero-

Jego ergo

Występował na takich festi-
walach jak Jarocin Festiwal, 
Przystanek Woodstock czy Cie- 
szanów Rock Festiwal. Swoje  
kompozycje wykonywał w cza- 
sie wspólnych występów sce-
nicznych z wirtuozami gitary, 
m.in. Leszkiem Winderem czy 
Leszkiem Cichońskim. Brał u- 
dział w projekcie muzycznym 
legendy polskiego undergro-
undu Pawła Gumoli, wspólnie 
z takimi muzykami jak Tomasz 
„Titus” Pukacki czy Darek Male-
jonek... Tych kilka zdań brzmi jak 

Piszę go więc dla Państwa 
na gorąco, po wspania-
łym sukcesie „ręcznych” 
z Francją. Wiem, że mam 
pisać o mieście, bizne-
sie i gospodarce, ale dziś 
– wybaczcie – napiszę  
o mojej pasji, o sporcie. Do-
brze nam się ten rok zaczął; 
siatkarze zakwalifikowali 
się do kolejnego turnie-
ju, pokonując po horrorze 
Niemców w Berlinie... a to 
zawsze smakuje wybornie. 
Tokio powinno być  formal-
nością i czekamy na mecze  
o medale w Rio. Dzisiaj „Szmal 
Show” i wspaniałe zwy-
cięstwo piłkarzy ręcznych  
z najlepszą drużyną świata.  
A to dopiero półmetek 
turnieju! Myślę, że medal  
i wyjazd do Rio jest „w za-
sięgu”. Piłkarze stali się 
powoli z europejskiego kop-
ciuszka – czarnym koniem 
Euro, i kto wie, co „Lewy”, 

„Krycha” i spółka we Fran-
cji „zmalują”. Świetnie ro-
kują lekkoatleci, tyczkarze  
i biegacze,  pamiętajmy o na- 
szych miotaczach wszyst-
kim, co lata: młotami, dys-
kami i kulami. Pływacy też 
coś dorzucą, może kolarze 
na szosie i na torze? „Isia” 
Radwańska wraca do wiel-
kiej formy, no i woda... ka-
jakarze i wioślarze. Tu liczę 
na dwójkę i czwórkę kobiet, 
może lekką dwójkę i czwór-
kę panów? Wygląda na to, 
że może to być dla polskie-
go sportu doskonały rok,  
z drużynami i workiem me-
dali na igrzyskach. Oby 
właśnie sport złagodził 
podziały na „różne sorty” 
pomiędzy nami. Bo nic nie 
powinno nas tak łączyć, jak 
Biało-Czerwona i Mazurek, 
prawda?

– Rektor UMK ostro protestu- 
je przeciwko pomysłowi ode-
brania Collegium Medicum to-
ruńskiej uczelni! Powszechne 
wzburzenie tym pomysłem o- 
panowuje Toruń. A przecież wy-
starczyło czytać głupie felieto-
ny... Wojna toruńsko-bydgoska 
ma korzenie w średniowieczu. 
Wtedy to Kazimierz Wielki uczy- 
nił, istniejącą od ponad 300 lat  
Bydgoszcz, ważnym miastem, 
mającym równoważyć potęgę  
krzyżackiego Torunia. I tak już 
zostało. Ironia historii była na 
tyle wielka, że w dwudziesto-
leciu międzywojennym Toruń 
był... ostoją polskości, a Byd- 
goszcz nazywano „małym 
Berlinem” z racji berlińskiej  
w stylu architektury i największej  
w II RP mniejszości niemieckiej.
Od lat boli mnie każda kolejna 
odsłona naszego regionalnego 
piekła. W świecie, w którym 
tylko duże, silne, ludne ośrodki 
miejskie mają szansę na suk-
ces, my sami sobie strzelamy 
w stopę. Jest wiele spraw do 

naprawienia, ale da się to zro-
bić, przy odrobinie dobrej woli. 
Bydgoszczanie podnoszą wciąż 
nierówny podział środków unij-
nych. Co tu dużo mówić, Toruń 
zyskał na unijnych programach 
nieporównanie więcej i Byd-
goszcz ma prawo czuć żal. Ale 
podstawą relacji między mia-
stami są ludzie. Przecież gdyby 
nie było ludzi, miasta same by 
ze sobą nie walczyły. Kamienice 
na Bocianowie miałyby obrazić 
się na kamienice na Bydgoskim 
(nomen omen) Przedmieściu? 
Torunianie, rozmawiajcie z Byd- 
goszczanami. Poznawajcie się, 
współpracujcie. Odkryjecie wspa- 
niałych ludzi, takich samych jak 
my. Ani brzydszych, ani wyż-
szych, ani niższych. To nasz 
region i tylko my możemy go 
rozwalić. Ale także tylko my 
możemy zbudować jego siłę. Ja 
jestem za siłą.
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. 
Doświadczenie zdobył, 
pracując dla dzienników 
regionalnych oraz współ-
pracując z agencjami 
reklamowymi przy wielu 
różnorodnych projektach.
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Przez sześć lat pracy 
rzecznika wydarzyło się 
dużo. Były i historie za-
bawne, i te mniej przy-
jemne. są takie, które 
będzie Pani wspominać 
najczęściej?
– W pierwszym roku swojej 
pracy postanowiłam, że nie 
możemy poprzestać tylko 
na oficjalnych konferencjach 
z dziennikarzami w urzędzie. 
Zależało mi na stworzeniu 
spotkań mniej formalnych, 
żeby lepiej się z wami poznać 
i zbudować relacje do wspól-
nej pracy w różnych również 
kryzysowych – sytuacjach. 
Zorganizowałam więc Dzień 
Kobiet dla dziennikarek. Żeby 
nawiązać do ich pracy, wy-
myśliłam, żeby kupić wszyst-
kim paniom w prezencie duże 
różowe okulary. Zażartowa-
łam przy tym, że może będzie 
mniej sprostowań w mediach, 
kiedy panie przez te okulary 
łaskawie spojrzą. Bardzo miło 
odebrano i okulary, i całe 
spotkanie, a okolicznościowe 
konferencje z dziennikarza-
mi, na przykład świąteczne 
czy noworoczne, na stałe 
zagościły w kalendarzu pre-
zydenta. Z przyjemnością 
wspominam też uczestnictwo 
w organizowaniu koncertów 
José Carrerasa i Roda Stewar-
da, bo to były pierwsze takie 
duże wydarzenia muzyczne 
na toruńskiej Motoarenie. 
Po koncercie hiszpańskiego 
tenora zdarzyła się niespo-
dziewana sytuacja. Maestro 
zaskoczył wszystkich, bo nie 
zaśpiewał ostatniego zapla-
nowanego utworu, do dziś 
pamiętam, że na finał miało 
być Amigos Para Siempre,  
i pojechał na bankiet przed 
prezydentem i wszystkimi 
gośćmi. Kiedy wszedł na salę, 
nikogo nie było oprócz mnie  
i mojej współpracowniczki 
Sylwii. I wtedy stanęłyśmy 
przed nie lada wyzwaniem. 
Musiałyśmy przekonać oso-
bistego ochroniarza Carre-
rasa, jego menedżerkę Rosi 
i samego maestro, żeby zo-
stali i poczekali, aż dotrą 
inni. Dla gwiazdy światowej 
sławy było to niestandardo-

we zjawisko – oczekiwanie 
na gospodarzy i gości. A dla 
nas niezły stres Zdarzyło się 
też w pierwszym dniu mojego 
powrotu z urlopu macierzyń-
skiego, że czekaliśmy z pre- 
zydentem i panią skarbnik  
na dziennikarzy w sali kon-
ferencyjnej i... nikt nie przy-
szedł. Wszystko dlatego,  
że dzień wcześniej, zamiast 
wysłać zaproszenie do me-
diów, wysłałam tylko do sie- 
bie. Ale i z tej sytuacji znala-
zło się wyjście. Cały zespół 
prasowy obdzwaniał dzien-
nikarzy, błagając, żeby przy-
szli. I przyszli, a konferencja,  
z poślizgiem wprawdzie, ale się  
odbyła.

Jak bardzo zmieni się 
teraz zakres Pani pracy? 
na co postawimy, budu-
jąc dalej markę toruń-
skiej starówki?
– Pełnienie przez prawie 
sześć lat funkcji rzecznika 
prasowego w niemal dwu-
stutysięcznym mieście mogę 
śmiało nazwać niesamowitą 
przygodą. Musiałam wykazać 
się wiedzą o mechanizmach 
funkcjonowania samorzą-
du, jego wielowątkowych 
zadaniach. Jednak po kilku 
latach pracy i poznawaniu 
całego organizmu, jakim jest 
miasto, chętnie skupię się 
na sercu… Od 1 lutego moje 
działania skoncentrują się 
na obszarze Zespołu Staro-
miejskiego. Idea town centre 
management, czyli koncepcja 
zarządzania centrami miast, 
 z powodzeniem funkcjonuje  
w wielu europejskich mia-
stach. Biuro Toruńskiego Cen- 
trum Miasta to właśnie jed-
nostka mająca skupiać się 
na działaniach wspierają-
cych integrację i współpracę 
wszystkich środowisk funk-
cjonujących na obszarze Sta-
rówki. Są to i przedsiębiorcy, 
i mieszkańcy, i organizacje 
pozarządowe, i turyści. Po-
godzenie interesów wszyst-
kich tych grup z pewnością 
łatwe nie jest, ale wierzę, 
że TCM to nie żadna utopij-
na koncepcja zarządzania, 
lecz konieczność. Uważam, 

że pomimo trudności we wdra- 
żaniu TCM, nie należy rezy-
gnować, ale umacniać i u- 
doskonalać to narzędzie. 
Trzeba tylko porzucić para-
liżujące „nie-da-się”, bo jak 
pokazują przykłady wielu 
europejskich miast – DA SIĘ!  

I ja w to wierzę. Wcześniej 
pracowałam w różnych miej-
scach, zajmowałam się w fir-
mach marketingiem i public 
relations, przez prawie dzie-
sięć lat prowadziłam własną 
działalność gospodarczą. 
W każdym z poprzednich 

miejsc pracy byłam motorem 
zmian i z zapałem realizowa-
łam odważne rozwiązania.

Lubi Pani starówkę? 
Jest w niej potencjał, 
który można jeszcze 
bardziej rozwinąć?
– Starówka jest moim uko-
chanym miejscem od dzieciń-
stwa. Fascynacją i miłością 
do niej zaraziła mnie babcia, 
która przez połowę życia tam 
pracowała – najpierw w ban-
ku, później w drogerii. Zawsze 
zabierała mnie na spacery  
i zakupy do centrum. Do dziś 
na Starówce jem, mam swo-
ich ulubionych rzemieślni-
ków – najlepszego na świecie 
szewca i ulubioną krawco-
wą, tu lubię robić zakupy 
i tu umawiam się na kawę  
ze znajomymi. Tę tradycję 
przekazuję dzieciom. Regu-
larnie chodzę z nimi na sta-
rówkowe spacery i na drobne 
zakupy. Mieszkamy na obrze- 
żach Starego Miasta, ale w pla- 
nach mam przeniesienie się 
jeszcze bliżej, bo zawsze 
chciałam mieszkać w ka-
mienicy w ścisłym centrum.  
Po prostu lubię tu być! A wra-

cając do pytania o poten-
cjał – największy potencjał  
to ludzie. Siła każdego ob-
szaru tkwi w ich integracji 
i aktywizacji. Bo mając za sobą 
ludzi, można zrobić wszystko, 
bez nich – nic się nie uda.

od 1 lutego przejmie 
Pani obowiązki dyrektor- 
skie, teraz czas na krót- 
ki urlop. Jak będzie się 
relaksować Pani dyrek-
tor w tym tygodniu?
– Fascynuje mnie wschodnia 
ściana Polski, jadę więc na Po- 
lesie Lubelskie. Będę blisko 
granicy białoruskiej i ukraiń- 
skiej w starym siedlisku nad Bu- 
giem. Spędzę trochę czasu  
z moją mamą i dziećmi. 

czego możemy Pani ży-
czyć oprócz wielu suk-
cesów i świetnych po-
mysłów?
– Niegasnącego optymizmu,  
energii i życzliwości współpra-
cowników. Determinacji i za- 
pału mi nie brakuje. Zawsze 
chciało mi się żyć i pracować, 
więc oby tak dalej!

Rozm. Agnieszka Chmielewska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

ALeKsAnDRA 
iŻYcKA

nowa dyrektor BTcm ma 37 lat 
i dwójkę dzieci: syna oraz córkę. 
Jest magistrem filologii polskiej, 
a podyplomowo skończyła studia 

dziennikarskie i menedżerskie. 
Wcześniej pracowała w szkole 
jako nauczyciel angielskiego, 

była koordynatorem ds. public 
relations w Torfarmie i kierow-

nikiem marketingu w spółce 
Planika w Brzozie pod Toruniem. 
ostatnio, od 2010 roku, pełniła 
funkcję rzecznika prezydenta 

Torunia.
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noWA szefoWA sTARóWKi:
DA się! i JA W To WieRzę.

MIASTO

BęDzie DBAć o WYgLąD sTARóWKi i zADoWoLenie TuRYsTóW. noWA DYReKToR BiuRA 
ToRuńsKiego cenTRum miAsTA – ALeKsAnDRA iŻYcKA zosTAnie DYReKToRem sTARego 
miAsTA oD LuTego. Po sześciu LATAch zmieniA sTAnoWisKo z RzeczniKA PRezYDenTA 
i PRzYznAJe, Że To nie LADA WYzWAnie.

Fot. Mateusz Patalon



Neuca – jedna z największych 
firm w Toruniu i krajowy lider  
w dystrybucji leków – ma 
obecnie trzy nowoczesne, 
zautomatyzowane magazy-
ny centralne – w Ołtarzewie 
pod Warszawą, Gądkach pod 
Poznaniem i Katowicach. Ko-
lejny punkt będzie budowany 
w naszym mieście. – Wybór 
lokalizacji magazynu cen-
tralnego zawsze poprzedza 
szczegółowa analiza. Podob- 
nie było w tym wypadku. 
Toruń został uznany jako 
najbardziej optymalny przy 
istniejącej strukturze logi-
stycznej grupy. Dodatkowo, 
lokalizacja w granicach To-
runia – przy wylocie na Ły- 
somice – gwarantuje do-
brą komunikację zarówno  
dla pracowników, jak i trans-
portu towarów – informuje 
Beata Korzeniewska, rzecznik 
prasowy grupy Neuca. W to-
ruńskiej centrali wprawdzie 
znajduje się magazyn, ale ma 
on charakter bardzo lokalny. 

Firma zakupiła działki od mia-
sta jesienią ubiegłego roku. 
Dogodny teren pod budowę 
obejmujący 5,6 ha znalazła  

Konsultacje, mające na celu 
między innymi zdiagnozowanie  
potrzeb różnych grup społecz-
nych, budowanie świadomości, 
wpływu na swoje życie i najbliż-
szej społeczności, organizował 
toruński Instytut Rozwoju i Ini-
cjatyw Społecznych (IRIS). Lo-
kalne Strategie Rozwoju do tej 
pory realizowano na terenach 
wiejskich. Dopiero w nowej per-
spektywie finansowej UE taką 
możliwość mają również miasta.

Spotkania gospodarzy konsul- 
tacji i moderatorów odbywały 
się w styczniu przez dwa ty-
godnie w 17 jednostkach urba-
nistycznych Torunia. Uczestni- 
czyli w nich również strażni-
cy miejscy, którzy pomagali 
naświetlić problemy danego 
obszaru miasta. Wybór rejo- 
nów uzależniony był m.in.  
od liczby bezrobotnych, osób 
objętych pomocą społeczną, 
wyroków eksmisyjnych czy za- 
rejestrowanych podmiotów gos- 
podarczych. – Nasze spotkania  
były adresowane do wszyst-
kich mieszkańców, ale rozma- 
wialiśmy na temat osób do-

na terenach po byłej Jedno-
stce Armii Radzieckiej przy  
ul. Grudziądzkiej. Beata Ko-
rzeniewska: – Prace zaplano-
waliśmy tak, aby najwcześniej  
w 2018 r. zakończyć budo-
wę centrum logistycznego. 
To złożony i wieloetapowy  
projekt. Wiele wysiłku trze- 
ba włożyć, zanim zaczniemy 
budowę. O terminie jej roz-
poczęcia na pewno poinfor-
mujemy. 
Neuca zatrudnia w centrali 
ok. 1000 osób, poza nią 3000. 
W toruńskim magazynie do-
celowo ma znaleźć zatrud-
nienie ok. 400 pracowników.
Firma oprócz dystrybucji le-
ków, oferuje również własne 
marki. Obecnie w jej portfolio 
znajduje się 400 produktów, 
są to wyroby medyczne, su-
plementy diety, dermoko-
smetyki, leki OTC oraz leki 
refundowane wydawane na 
receptę. – Naszą intencją 
jest, żeby leki pomagały w 
leczeniu we wszystkich naj-
bardziej rozpowszechnionych 
kategoriach terapeutycznych 
– mówi rzeczniczka praso-
wa. Neuca zaczęła działać  
w obszarze badań klinicz-

tkniętych i zagrożonych wyklu-
czeniem społeczno-zawodo-
wym i ubóstwem, czyli między 
innymi trwale bezrobotnych, 
bezdomnych, osób niepełno-
sprawnych, rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, ro-
dzin wielodzietnych, seniorów  
czy dzieci i młodzieży. Spisa-

liśmy problemy i potrzeby,  
z którymi się z nami dzielo-
no. Kolejnym etapem naszych 
działań będzie przygotowanie 
strategii, która będzie określała 
działania na rzecz aktywizacji 
tych osób – mówi Anna Florczyk,  
która wraz z Ewą Dębicką odpo-
wiada za przygotowanie LSR-u.

Jakie potrzeby zgłaszali miesz-
kańcy? Co ciekawe, nie domi-
nował problem rynku pracy  
i zatrudnienia. Najczęściej po-
jawiającym się problemem był 
brak miejsc w obszarach poza 
centrum miasta, a w pobliżu 
miejsca zamieszkania, w któ-
rych można atrakcyjnie spędzić 
czas wolny. Wprawdzie w mie-
ście działa sporo świetlic, ale 
nie zawsze repertuar zajęć jest 
dla uczestników interesujący.  
– Najbardziej aktywni okazali 
się seniorzy – zgłaszali zainte-
resowanie zajęciami z decoupa-
ge’u, warsztatów wokalnych, 
spotkań poetyckich...  Zależy 
nam, żeby mieszkańcy sami 
formułowali swoje potrzeby. 
Nie chcemy niczego narzucać.  
To oni mają powiedzieć, na czym 
im zależy, co jest dla nich waż-
ne i atrakcyjne. A niestety nie 
zawsze potrafią to sprecyzować 
– dodaje Ewa Dębicka. – Rzad-
ko przychodziły na spotkania 
dzieci czy młodzież. Widać bra-
kuje im wiary, że mają wpływ  
na swoje życie i na zmiany. 
Niepełnosprawni wyszli z po-
trzebą organizowania integra-

cyjnych zajęć z mieszkańcami. 
Rodzice samotnie wychowujący 
dzieci potrzebują więcej miejsc, 
w których w czasie, kiedy chcą 
zająć się jakąś aktywnością,  
w tym samym miejscu mogą 
zostawić pociechę pod fachową 
opieką. Zgłaszano także chęć 
tworzenie punktów poradnic-
twa prawnego, które byłyby 
bardziej profesjonalne i działały 
skuteczniej. Najliczniej z kon-
sultacji skorzystali mieszkańcy 
Starego Miasta, Bydgoskiego 
Przedmieścia, ale także Stawek 
czy Podgórza.

Co dalej? – Po zebraniu i prze- 
analizowaniu potrzeb, będzie- 
my działać w kierunku ich  
realizacji. W związku z LSR-em  
pod koniec ubiegłego roku 
powstała Lokalna Grupa 
Działania „Dla Miasta Toru-
nia”, obejmująca 93 podmioty  
z czterech sektorów: mieszkań-
ców, przedsiębiorców, orga-
nizacji pozarządowych i wła- 
dzy publicznej. Jej zadanie: 
wspieranie konkretnych inicja-
tyw – wyjaśnia Anna Florczyk. 
Strategia rozwoju będzie reali-

zowana do 2023 roku. Do dyspo-
zycji jest około miliona złotych 
rocznie. 

iRis zachęca wszys- 
tkich mieszkańców  
do wypełnienia an-
kiety dotyczącej ba- 
dania problemów spo- 
łecznych mieszkań-
ców naszego miasta. 
część z nich dotarła 
do nas pocztą trady-
cyjną (na stronie iRis 
dostępna jest wersja 
elektroniczna). 
nie wyrzucajmy jej 
do kosza! Wypełnie-
nie ankiety zajmie 
zaledwie 5 minut,  
a da nam poczucie 
wpływu na nasze mia- 
sto i współodpowie-
dzialności na gruncie 
lokalnym!                  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

nych. W zeszłym roku prze-
jęła trzy firmy: Clinport  
z Katowic, Bioscience (po-
siadające ośrodek badań kli-
nicznych w Osielsku) oraz 
warszawską Medica Pro Fa-
milia, która posiada ośrodki  
w trzech miastach. Oprócz sto-
licy znajdują się one w Krako-
wie oraz Gdyni.

Nowe miejsca pracy cieszą. – 
Oczywiście każda nowa inwe-
stycja w Toruniu czy okolicy, 
a wiemy, że nie są one zbyt 
liczne, wpływa korzystnie  
na rynek pracy. Do 2018 roku 
ma również powstać, na tere-
nach Elany, zakład przetwór-
stwa tworzyw sztucznych Bo-
ryszew, więc zapowiadają się 

kolejne miejsca pracy. Informa- 
cje o tego typu inwestycjach  
są bardzo cenne dla nas czy U-  
rzędu Pracy, bo już teraz mo- 
żemy planować organizowanie 
kursów nastawionych na zdo-
bycie kwalifikacji przydatnych 
w nowych firmach – mówi Ma-
rek Przepióra, dyrektor Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego.

W naszym mieście mamy 
obecnie 7-procentową sto-
pę bezrobocia. na  pewno  
bardzo ważne dla Torunia 
jest przyciąganie nowych 
inwestorów. To klucz do 
rozwoju miasta i zatrzy-
mywania w nim zdolnych  
i młodych ludzi.  
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Toruńska Neuca zaTrudNi 400 osób

koNsulTowali problemy mieszkańców 

MIASTO

Do 2018 RoKu PoWinnA zosTAć zAKończonA  BuDoWA  cenTRum LogisTYczno-fARmAceuTYcznego, 
W KTóRYm zATRuDnienie znAJDzie oKoło 400 osóB. neucA KuPiłA TeRenY PRzY uLicY gRuDziąDzKieJ,
Na tereNach Jar-u.

mogLi sAmi PRzYJść i zgłosić sWoJe PoTRzeBY oRAz PRoBLemY – DLA mieszKAńcóW ToRuniA zoRgAnizoWAno 
KonsuLTAcJe sPołeczne, W RAmAch sTWoRzeniA DoKumenTu – LoKALneJ sTRATegii RozWoJu. To szAnsA  
nA PoPRAWę sYTuAcJi ToRuniAn W RóŻnYch ReJonAch miAsTA. 

Na zdjęciu magazyn firmy Neuca w Ołtarzewie pod Warszawą                                                                                                                                         Fot. Nadesłane

Strategia rozwoju będzie realizowana do 2023 roku. Do dyspozycji jest 
około miliona złotych rocznie.                               
                                                                                 Fot. Anna Wojciulewicz

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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mieszkanie dla młodych to rządowy projekt wsparcia dla rodzin lub osób samotnych kupujących nieruchomość. W przeciwieństwie do pomocy, 
która była udzielana kiedyś, w tym programie możemy kupić także na rynku wtórnym. Warunki bezwzględne: wiek do 35 lat i brak posiadania 
innej nieruchomości.
Program MDM polega na dofi-
nansowaniu wkładu własnego. 
Podstawowa wysokość dofinan- 
sowania wynosi 10 procent war- 
tości nieruchomości –  jeśli jes- 
teś singlem albo jesteście mał- 
żeństwem, ale nie macie dzieci.  
Wysokość wsparcia może wy- 
nieść 15 procent wartości nie- 
ruchomości – w  przypadku wy-
chowywania jednego dziecka 
(własnego lub przysposobione-
go), 20 procent – jeśli wychowu-
jesz dwoje dzieci lub 30 procent  
– jeżeli wychowujesz przynaj-
mniej troje dzieci. 
Żeby skorzystać z pomocy pań- 
stwowej, należy wybrać bank, 
który posiada umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego.  
Najlepiej nie stosować tej opcji  
jako jedynego kryterium. Prze- 
liczmy miesięczne raty w kilku 
wariantach, skalkulujmy propo- 
zycję z dofinansowaniem  i naj-
tańszej placówce, która go nie 
udziela.
Kredyt może być zaciągnięty 
tylko w złotówkach,  na co naj-
mniej 50 procent ceny mieszka-
nia lub domu, na czas nie krót-
szy niż piętnaście lat. Jednym 
z kolejnych warunków 
jest to, że  wnio-
s k o -

dawca, który ubiega się o dofi-
nansowanie wkładu własnego,  
nie może być właścicielem żad- 
nej innej nieruchomości. Odstą- 
pieniem od tego warunku jest 
fakt posiadania minimum trójki 
dzieci. – Problemu nie stano-
wi również sytuacja, w której 
wnioskodawca otrzymuje miesz- 
kanie lub dom w spadku – tłu-
maczy Michał Łukaszewski  
z Biura Pośrednictwa LCM Nie-
ruchomości.
Kolejnymi warunkami do sko-
rzystania z programu MDM jest 
również znalezienie mieszkania 
lub domu o odpowiednim me-
trażu. – W przypadku mieszkań 
metraż musi wynosić do 75 m², 
natomiast dom jednorodzinny 
do 100 m². Wyjątkiem jest sy-
tuacja, kiedy rodzina posiada 
co najmniej trójkę dzieci, wtedy 
powierzchnia obiektu miesz-
kalnego może wynosić maksy-
malnie 85 m², a domu do 110 m² 
 – dodaje Michał Łukaszewski. 
Kolejnym kryterium skorzy-
stania z programu 
MDM jest ce- 
n a 

metra kwadratowego. Limity 
cenowe są aktualizowane 
na początku każdego kwar-
tału. Na toruńskim rynku 
ceny metra kwadratowego 
mieszkań spełniających wa-
runki MDM przedstawiają się 
następująco: rynek wtórny 
3857,40 zł/m2 i rynek pierwot-
ny 4714,60 zł/m2. 
– Limit metra kwadratowego  
w Toruniu jest skalkulowany 
właściwie. Ekonomiczne miesz- 
kania „rodzinne” mieszczą się 
idealnie w tych parame- 
trach i spełniają normy 
programu MDM. Większy prob- 
lem mają osoby chcące za-
kupić mieszkanie do 50 m2 
w bloku czteropiętrowym  
i w bardziej cenionych lokali-
zacjach. Rzadko ceny na ryn- 
ku pozwalają na zakup ich 
w programie MDM. O kawa- 
lerkach lepiej nawet nie wspo- 
minać. Program ten w głów-
nej mierze skierowany jest     

  do rodzin z dzieć-

mi – mówi Paweł Da-
widowicz z biura Alfa 
Investment.
Dofinansowanie dosta- 
niesz jako ostatnią 
transzę należności wo-
bec dewelopera – jeśli  
kupujesz mieszkanie albo  
dom, które nie zo-
stały jeszcze 
oddane do u- 
żytkowania.  
Jeżeli ku-
p u j e s z 
mieszka-
nie albo 
d o m , 
które zo-
stały już 
o d d a n e 
do użyt-
kowania, 
dofinan-
sowanie 
zostanie 
p r z e -
kazane 
na ra-
chunek 

sprzedającego jako ostatnia część należności wobec 
niego.

Jedną z ważniejszych zasad jest to, że mieszka-
nia lub domu zakupionego w tym programie nie 
można sprzedać, wynająć czy użyczyć w termi-
nie pięciu lat od dat zakupu. Program zakończy 

się 30 września 2018 – to ostateczna data, do 
której można składać wnioski w ramach 

„Mieszkania dla Młodych”. Na 
każdy rok obowiązywania pro-
gramu zostają przeznaczone 
ściśle określone środki finan-
sowe. Moc ma zasada: „kto 
pierwszy, ten lepszy”. Jeśli 
planujemy zakup mieszkania 
i będziemy chcieli skorzy-
stać w 2016 roku z progra-
mu MDM, warto to zrobić 
jak najszybciej. W trzecim 
i czwartym kwartale mo-
żemy się spotkać z sytu-
acją, gdzie środki na ten 

rok zostaną już wykorzysta-
ne. Na koniec dodamy jeszcze, 

że w tym roku bardzo dużo wnio-
sków przeszło z końcówki 2015, kie-
dy puli już zabrakło. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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mieszkaNie dla młodych? warTo się pospieszyć 

michał łukaszewski z firmy Lcm nieruchomości 
Fot. Anna Wojciulewicz
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ToruNiaNka podpowiada, jak być 
świadomym koNsumeNTem 
czy na pewno potrzebujemy kolejnej torebki, T-shirta czy telefonu, skoro stare są jeszcze całkiem… nowe? 
czy nie możemy choć trochę ograniczyć kupowania kolejnych rzeczy? Jak wybierać produkty i towary  
bardziej świadomie? o tym rozmawiamy z martą Karwacką zajmującą się doradztwem, promowaniem  
odpowiedzialności i etyki w biznesie, dr socjologii, od niedawna blogerką, konsumentką od zawsze.

W czym tkwi sedno od-
powiedzialności i etyki  
w biznesie? nurtuje Pa-
nią ten temat od 11 lat. 
– Społeczną odpowiedzial-
nością biznesu zaczęłam się 
interesować podczas pisania 
prac magisterskich. Studio-
wałam zarządzanie oraz 
socjologię i choć ten temat  
w Polsce dopiero się wy-
kluwał, od razu pochłonął 
mnie bez reszty. Przeczyta-
łam wiele książek i tekstów,  
od lat pracuję na rynku i mogę 
powiedzieć, że tak napraw-
dę wszystko sprowadza się  
do szacunku – wobec pra- 
cowników, środowiska natu- 
ralnego, dostawców, spo- 
łeczności lokalnych i kon- 
sumentów. W biznesie przez  
wiele lat godziliśmy się  
na nadużycia, czas to zmie- 
nić, bo oczekują tego m.in kon- 
sumenci. 

Jak firma może zdobyć 
zaufanie klientów?
– Współczesny konsument 
jest bardziej czujny niż kie-
dyś, nie wierzy już w przeka-
zy marketingowe, sprawdza, 
analizuje, a potem dzieli się 
informacją w Internecie. Ba-
danie Millward Brown, sprzed 
pół roku, wyraźnie poka-
zuje, że na reputację marki  
w głównej mierze wpływa 
to, czy firma jest uczciwa 
wobec konsumentów. Dzia-
łania przedsiębiorców mu-
szą być spójne. Nie mogą na 
przykład z jednej strony mó-
wić o ochronie środowiska,  
a z drugiej nie płacić do-
stawcom czy tolerować mo- 
bbing wobec pracowników. 
Nie mogą nas również oszu-
kiwać, co zrobił niedawno 
Volkswagen. Społeczna od- 
powiedzialność to sposób 
prowadzenia biznesu ge-
nerowanie wartości z pod-
miotami z otoczenia, a nie 
bezmyślne wydawanie pie-
niędzy na przypadkowe, 
„wizerunkowe” akcje spo-
łeczne. Zainteresowanie zrów- 
noważonym biznesem wy-
kazują także inwestorzy na 
giełdach – światowe indek-
sy spółek odpowiedzialnych 
społecznie rosną w siłę.   

ciekawi mnie, jaka jest 
nasza świadomość. co 

kupujemy i od kogo?
– Stajemy się coraz bar-
dziej świadomymi klientami.  
Te zmiany najbardziej wi-
doczne są w przypadku 
jedzenia. Coraz częściej 
czytamy etykiety i skład 
produktów. Nie chcemy ku-
pować dzieciom słodyczy, 
słodkich napojów, wędlin  
z konserwantami, „świeżego” 
pieczywa, które w marketach 
pieczone jest z kilkumie-
sięcznego głęboko mrożo-
nego ciasta naszpikowanego 
konserwantami. Zmienia się 
też społeczna świadomość. 
Jeszcze 20 lat temu wegeta-
rianin był postrzegany jako 
freak. Dziś knajpy dla ta-
kich klientów prześcigają się  
w ofercie. 
W Warszawie powstaje co-
raz więcej bazarów ze świe-
żymi produktami od lokal-
nych wytwórców i rolników.  
W Toruniu mamy cyklicz-
nie organizowany Wolny 
Jarmark Toruński. Dużą po-
pularnością cieszy się też 
inicjatywa RWS – Rolnictwo 
Wspierane przez Społeczeń-
stwo – grupa kilkudziesięciu 
rodzin zawiera umowę z rol-
nikiem, a ten w sezonie przy-
wozi nam co tydzień świeże, 
ekologiczne warzywa, owoce 
i zioła. 

A co z innymi produk- 
ktami, na przykład ubra- 
niami – niemal wszys- 
tko szyte jest w Azji,  
a wiemy, że w produkcji 
wyzyskuje się pracowni-
ków?
– Niby wiemy, ale tak napra- 
wdę nie mamy świadomości,  
jak brutalnie czasem wygląda 
produkcja ubrań. Od dawna 
interesuję się modą i ob- 
serwuję, jak przemysł modo- 
wy wpędza nas w machi- 
nę kupowania. Globalnym 
markom zależy, na tym, 

żebyśmy myśleli, że będzie-
my wyjątkowi, kiedy kupimy 
kolejną sukienkę czy bluzkę. 
My kupujemy mnóstwo sto-
sunkowo tanich ubrań bar- 
dzo słabej jakości, a mar-
kom zależy na tym, że- 

byśmy wymieniali garderobę 
co klika miesięcy. Płacimy 
właścicielom marek, a nie so-
bom, które produkują nasze 
ubrania.     
Wiele firm odzieżowych nie 
zauważa dokonujących się 
zmian w postawach konsumen 
tów albo wierzy, że to nie-
groźne zjawisko. Są jednak 
takie, które już dziś reagu-
ją na te zmiany, na przykład 
Marks & Spencer. 

Jaką mamy alternaty-
wę w Polsce? 
– Trudno mówić o jednej, bo dla 
każdego odpowiedzialność  
w modzie może oznaczać coś 
innego. Dla jednych to będzie 
ograniczenie kupowania, dla 
innych kupowanie od lokal-
nych wytwórców, albo ta- 
kich, którzy część dochodu 
przekazują na cel społecz-
ny, dla jeszcze innych wy- 
bieranie produktów przy-
jaznych środowisku, zwie- 
rzętom. 
W naszym kraju powsta-
ją firmy, które wpisują się  
w nurt odpowiedzialnego ku- 
powania. Właścicielka Oak  
Bags szyje torby z korka,  
bez dodatków odzwierzęcych, 
co ważne – korzysta z usług 
krawca, którego godziwie 
wynagradza. Many Mornings 
produkuje kolorowe skarpety  
– kupując jedną parę, druga 
jest przekazywana potrze-
bującym. Koszulki Plan Pla-
neta w 100% wytwarzane są 
z materiałów organicznych, 
w dodatku niedrogo. Toruń- 
ska marka Elade Street Wear, 
która produkuje z polskich 
materiałów, oficjalnie wspar-
ła kampanię Stowarzyszenia 
Otwarte Klatki, co oznacza 
że w swoich kolekcjach nie bę- 
dzie używać materiałów odzwie- 
rzęcych. Pojawia się coraz 
więcej pracowni krawieckich 
Chcemy znowu korzystać  

z usług rzemieślników – w To- 
runiu możemy się szczycić 
niemal 70-letnią pracownią 
kapeluszy Ireny Benowskiej. 
Wielu z nas wraca do polskich 
produktów. To wszystko przy-
ciąga świadomych klientów. 

Teraz o tym wszystkim 
będziemy mogli poczy-
tać na blogu: 
howtowearfair.com
– Myślałam o nim od kilku lat. 
W końcu zaczęłam pisać. Moim 
celem jest poszukanie swojego 
sposobu na uważne ubieranie 
się, a przy tym promowanie 
rzemieślników, ludzi z pasją, 
zamieszczanie ciekawych roz-
mów z nimi, ale też publikowa-
nie swoich refleksji na temat  
(nie)odpowiedzialności w bran- 
ży odzieżowej. Blog powstał, 
ponieważ uznałam, że skoro 
doradzam firmom, jak być odpo-
wiedzialnymi, muszę też przyj-
rzeć się sobie jako konsument-
ce – by zachować tę spójność,  
o której wspominałam wcze-
śniej. Sama szukam sposobów 
na uważne ubieranie się, może 
znajdzie się ktoś, kogo te moje 
odkrycia zainteresują.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

W naszym kraju powstają firmy, które wpisują się  
w nurt odpowiedzialnego kupowania.

REKLAMA TRN 2016012205G

Marta Karwacka zaprasza na swojego bloga:
„How to wear fair”                           Fot. Anna Wojciulewicz
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maciej stuhr, sonia 
Bohosiewicz, Wojciech 
Pszoniak, natalia Ry-
bicka to twarze filmu 
„excentrycy, czyli po 

słonecznej stronie 
ulicy”.  zdjęcia do filmu 

powstawały między 
innymi w Toruniu 
oraz ciechocinku.

film, w którym oglądać 
możemy sceny kręco-
ne w Toruniu, już trafił  
do kin. W zeszłym tygodniu 
odbyła się jego regionalna pre-
miera. Za reżyserię odpowiada 
Janusz Majewski, znany z ta-
kich produkcji jak „Mała matura 
1947”, „Złoto dezerterów” czy 
„Królowa Bona”. – Zdjęcia do fil-
mu powstawały w Toruniu,  
głównie w Dworze Artusa. Sta-
raliśmy się wykorzystać poten-
cjał waszego miasta.  To perła  
architektury gotyku, zespół 
miejski unikalny w skali Europy. 
Dla filmowców to duże moż-
liwości, bo praktycznie każda 
ulica jest fotogeniczna – opo-
wiada reżyser Janusz Majewski.
W postać głównego bohatera 
wciela się Maciej Stuhr. Aktor 
podkreśla, że współpraca z re-
żyserem układała się wzorowo. 
To ma swoje odbicie w efekcie 
końcowym.  – Odkryliśmy z pa-

nem Januszem, że mamy bar-
dzo wiele punktów wspólnych. 
Kończyliśmy to samo liceum, 
mieszkaliśmy bardzo blisko 
siebie. Nasze historie się gdzieś 
łączą, zazębiają, mimo sporej 
różnicy wieku. Ogromne po-
czucie humoru i klasa reżysera 
sprawiają, że praca w tym fil-
mie była czystą przyjemnością  
– zdradza Maciej Stuhr.
maciej stuhr: 
ujęła mnie ta historia
Aby sprawdzić, jak film wy- 
pada na ekranie, koniecznie 

trzeba odwiedzić kino. Póki 
co recenzje są sprzyjające. 
Film jest charakterystyczny, 
bo przenosi widza w cza-
sie. Aby uzyskać odpowied-
ni efekt i porwać odbiorcę, 
trzeba włożyć odpowiednio 
dużo pracy. Akcja toczy się  
w latach pięćdziesiątych.  
Do kraju z Anglii wraca Fabian, 
emigrant wojenny, puzonista 
jazzowy i doskonały tancerz. 
W tę rolę wcielił się właśnie 
Maciej Stuhr. Aktor nawet na 
potrzeby filmu nauczył się 

grać na instrumencie! – Uję-
ła mnie historia, która jest  
za mgłą, która jest niedzisiej-
sza. Ma w sobie dużo uroku 
i klasy, której dzisiaj często  
brakuje. Mój bohater ma w so- 
bie taki dżentelmeński sznyt, 
to było to, co mnie najbar-
dziej ujęło w scenariuszu 
 – opowiada Stuhr. 
Główny bohater wraz z gru-
pą miejscowych dziwaków  
i muzyków amatorów, zakła-
da swingowy big-band. Już 
po pierwszym występie zain-

teresowanie zespołem przeras- 
ta wszelkie oczekiwania. Fabian  
poznaje intrygującą Modestę 
(w tej roli Natalia Rybicka), 
która wkrótce zaśpiewa z jego 
orkiestrą. Zostają kochankami 
i prowadzą życie podziwianej 
pary. Stają się prawdziwymi 
królami swinga i wiodą barw-
ne życie… Dopóki Modesta  
nie znika. 
z dbałością o każdy detal
W filmach historycznych wielką 
wagę przywiązuje się do odtwo-
rzenia realiów epoki. Nie inaczej 
było w przypadku „Excentry-
ków”, gdzie zamierzano ideal-
nie wpasować się w charakter 
czasów tej historii. A były to 
czasy, w których dziewczyny 
szyły sukienki same, nierzadko 
z firan. Farbowało się te-
nisówki. Ale nie brakowało  
też elegancji. 
– Kiedy jestem ubrany w te 
kostiumy, czuję się, jakbym 
dziadkowi dwadzieścia lat temu 
do szafy zaglądał – śmieje się 
Maciej Stuhr. Jest to film histo-
ryczny, ale zawarte są w nim 
tematy uniwersalne. Jest mi-
łość i pewien rodzaj zdrady, jest 
wiara, nadzieja, czyli tematy, 
które od bardzo dawnych cza-
sów są aktualne. 
W filmie bardzo ważnym ele-

mentem jest muzyka. Wprowa-
dza ona widza w świat tam-
tych czasów, ale i na muzyce 
oparta została fabuła. Muzyka 
stanowiła wówczas element, 
dzięki któremu świat wydawał 
się lepszy. Jest to opowieść  
o ludziach, którzy chcą prze-
zwyciężyć trudności i prze-
szkody właśnie poprzez muzy-
kę. – Oczywiście w przypadku 
muzyki filmowej praca wygląda 
nieco inaczej. Zaczyna się od a- 
ranżacji i nagrywania w studio 
z profesjonalnymi muzykami. 
Później aktorzy uczą się wy-
branych sekwencji, które grają 
na planie. – W „Excentrykach” 
obsada robiła to tak perfekcyj-
nie, że uwierzyłem w ich auten-
tyczność i umiejętności. Maciej 
Stuhr miał podwójne zadanie, 
bo jednocześnie był aktorem 
i odgrywał rolę profesjonalnego 
muzyka – zdradza Wojciech Ka-
rolak, autor muzyki. – I okazało 
się, że sam reżyser, Janusz Ma-
jewski, ma ogromne wyczucie 
muzyki jazzowej. Ufałem mu  
w każdym aspekcie, nasze gu-
sta były zbieżne, mieliśmy bar-
dzo podobny pomysł na war-
stwę muzyczną – dodaje.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

eXceNTrycy i Toruń już w kiNach

AUTOPROMOCJA

ZapreZentuj 
swoją firmę 

na łamach 

sPecjalnego 
wydania 

naszego magazynu 

zaPraszamy 
do wsPółPracy: 

reklama@toronto-magazyn.pl

tel: 789 191 070,
tel: 789 216 119, 
tel: 789 223 013,
tel: 789 223 339

Maciej Stuhr, odtwórca roli głównej                                                                             Fot. Nadesłane
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ubrani na cebulę,  
z marznącymi dłońmi  
i zimnymi nosami, prze-
mykając szybko ulicami, 
psioczymy na zimę. czy 
tak musi być? czy moż-
na odmienić niechcia-
ny los zimy? Pozwólmy 
sobie na jakąś ekstra-
przyjemność i ekstrawa-
gancję, na którą często 
wiosną czy latem nie 
mamy czasu! 

Relaksacyjny masaż

Okazuje się, że sezon zimowy 
to dobra pora na różne aktyw-
ności, nadrobienie zaległości 
w dbaniu o swoje ciało, po-
świecenie czasu na siebie  
podczas długich wieczorów. – 
Masaże są naprawdę zbawien-
ne, żeby się zrelaksować po 

zabieganym, stresującym dniu. 
Taki recover dla ciała właśnie 
teraz – wieczorową porą, przy-
nosi dobre efekty! Na pewno 
dobrym pomysłem na zimę 
jest masaż z użyciem gorących 
kamieni – rozgrzewa i relaksu-
je – zachęca Marzena Dobra-
czyńska, specjalistka masażu. 
Można również wybrać się 
na masaż z innymi dodatko-
wymi atrakcjami: muszlami, 
szklanymi kulami czy bańka-
mi chińskimi. A dla pań przed 
zbliżającym się sezonem na 
szorty i spódniczki mini – an-
tycellulitowy (ewentualnie 
domowy sposób: ciepły – zim-
ny prysznic), poprawiający 
sylwetkę: liftingujący czy 
modelujący (dla panów rów-
nież). Olejki używane podczas 
masaży – ze słodkich migda-
łów, oliwy z oliwek czy masła 

shea – odżywią naszą skórę, 
wygładzą, usuną zrogowaciały 
naskórek. Poza tym masaż po-
prawi nasze ukrwienie.

zabiegi regenerujące 
i odżywiające

Warto odwiedzić salon urody 
i pomóc narażonej na chłód 
skórze. – Gros osób szuka po-
mocy z popękaną skórą, nie 
radzą sobie z jej odżywieniem 
i pielęgnacją. W okresie zimo-
wym warto wybrać się na za-
biegi odżywcze, regenerujące, 
blokujące parowanie wilgoci  
z naskórka.  Natomiast na pe- 
wno nie zaleca się wykonywa-
nia o tej porze roku zabiegów 
złuszczających naskórek z u- 
życiem kwasów. Mróz im zde-
cydowanie nie sprzyja. Najle-
piej poczekać z nimi na wiosnę 

– doradza kosmetolog Iwona 
Bereziak.

Ruch pobudza endorfiny

Żeby nie marznąć, trzeba się 
ruszać. To nie tylko urozma-
ici nam oczekiwanie na ciepłe 
miesiące, ale przede wszystkim 
pobudzi krążenie i co najważ-
niejsze – uaktywni endorfiny! 
A bez nich nie mamy szans 
na polubienie zimy. Co pole-
cają specjaliści? – Dobre są 
ćwiczenia aerobowe na bieżni, 
wyciszające, joga, ćwiczenia 
wzmacniające stawy. Okres 
jesienno-zimowy jest dla nas 
dosyć depresyjny. Jakakolwiek 
aktywność fizyczna poprawi 
nasze samopoczucie! – zachę-
ca trener personalny Sandra 
Pietras.

sauna dotleni i zahar-
tuje

A po wysiłku – najlepiej na 
saunę: łagodniejszą na pod-
czerwień  czy aromochroma-
tyczną – pachnącą lawendą, 
mirrą i eukaliptusem – do 60 
stopni, czy dla hardcorowców 
na fińską – do 100 stopni. Ale 
pamiętajmy: nie dłużej niż 15, a 
dla początkujących 5-7 minut. 
To sposób na dotlenienie or-
ganizmu. W czasie sauny tra-
cimy wodę i elektrolity, więc 
musimy robić przerwy i je uzu-
pełniać. Potem zimny prysznic 
lodowy lub z tzw.  deszczówki, 
drzemka na podgrzewanych 

leżakach i tym samym zrobili-
śmy kilka idealnych kroków ku 
poprawie odporności.
I co Wy na to? Zima to całkiem 

przyjemna pora roku na harto-
wanie ciała, a przy okazji rów-
nież ducha. A jeśli jeszcze ktoś 
nie czuje się przekonany, to 

dodać należy, że krioterapia 
od dawna ma właściwości 
lecznicze. Niektórzy nawet 
twierdzą, że chłód wpływa 

na długowieczność!     

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

chłóD i BRAK słońcA PoWoDu-
Ją, Że osoBom ciePłoLuBnYm  
z zimą TRuDno się zAPRzYJAź-
nić. ALe nie JesT To niemoŻLiWe! 
W oczeKiWAniu nA Wiosenne 
ciePło, moŻemY nA KiLKA sPoso-
BóW umiLić soBie zimoWY czAs. 
JAK? oDWieDzić gABineT Kosme-
TYcznY, sAunę czY fiTness. 
oTo nAsze PomYsłY nA zimoWY 
czAsoumiLAcz!    

F e r i e

umil sobie 
zimowy 
czas 

Hania sprawdza, jak skutecznie zrelaksować się zimą                                                                                              Fot. Mateusz Patalon
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Całe szczęście w tym roku 
mamy iście zimową aurę. 
Niezależnie, czy pojedziemy 
na południe, czy wybierze-
my się gdzieś bliżej, możemy 
liczyć na udany wypoczynek. 
Jeżeli nie możecie skorzystać 
z zimowego urlopu, spróbuj-
cie odpocząć, nie oddalając 
się zbytnio od Torunia.  Za-
kładając, że do dyspozycji 
mamy weekend lub prze-
dłużony weekend, możemy 
skorzystać z wielu możli-
wości. Jak można uatrakcyj-
nić tych kilka dni? Relaks, 
zwiedzanie, a może gdzieś  
w otoczeniu przyrody? Wy-
ruszamy w znane i nieznane! 

Relaksująco
Nie musimy wybierać się da-
leko, żeby wypocząć. Sporo 
osób korzysta z pobliskiego 
Ciechocinka. Taki wypoczy-
nek nie musi wcale zaburzyć 
naszego budżetu. Można 
wykupić sobie jeden czy 
dwa noclegi w pensjonacie 
i korzystać z szerokiego wa-
chlarza atrakcji. Spacery przy 
tężniach solankowych, sko-
rzystanie z zabiegów leczni-
czych, odnowy biologicznej 
czy spa – to z pewnością zre-
generuje nas fizycznie i psy-
chicznie. Dotlenieni, wygrzani 
w basenach oraz porządnie 
wymasowani z nowymi siłami 
i pomysłami wrócimy do pra-
cy. Jeżeli nie, to znaczy, że je-
den weekend nie wystarczył! 
W Brzoziu na Pojezierzu Brod- 
nickim odpoczniemy na pew-
no w jedynym w Polsce spa 
całkowicie poświęconym roz- 
koszom wina. Zabiegi pielę-
gnacyjne ciała są oparte wy-
łącznie na… winoterapii. Sko-
rzystamy z kąpieli winnych, 

peelingów z zastosowaniem 
pestek winogron czy okła-
dów z winogronowych masek. 
Można na chwilę wskoczyć 
do łaźni kwiatowej czy torfo-
wo-błotnej. 

historycznie – ze zwie-
dzaniem
Dlaczego nie wybrać się do 
Chełmna? I to niekoniecz-
nie w walentynki (choć te 
również polecamy!) W tym 
Polskim Carcassonne, Kra-
kowie Północy czy Mieście 
Zakochanych oprócz pełne-
go miłości weekendu, można 
spędzić interesujący histo-
rycznie czas. Najstarsze mia-
sto w północnej Polsce ota-
czają prawie kompletne mury 
z połowy XII wieku. Gotyckie 
kościoły, w tym kościół far-
ny z relikwiami św. Walente-
go, ratusz, ładna panorama  
z wieży – na pewno można  
w Chełmnie odpocząć wę-
drując spokojnymi uliczkami.  
W drodze powrotnej można 
odwiedzić zamek w Grudziądzu 
– mieście spichrzy i cytadeli. 
Lubimy wypady do Trójmiasta 
– Gdańsk, Sopot i Gdynia, któ-
re atrakcyjnością bronią się 
same. W Gdańsku warto zo-
baczyć oprócz ścisłego cen-
trum, Katedrę Oliwską (naj-
większą ceglaną świątynię na 
świecie), piękny Park Oliwski 
czy Muzeum Narodowe. Nie 
tylko molo, ale również przy-
stań rybacka czy hipodrom 
– tor wyścigów konnych 
ze stuletnią historią – tymi 
miejscami nęci nas Sopot.  
Z wartych zobaczenia miejsc 
w Gdyni można polecić Cen-
trum Nauki Experyment czy 
wodne zoo. Dla miłujących ci-
szę polecamy rejon kociewski 

z mostami wiślanymi w Tcze-
wie, starym miastem w Staro-
gardzie Gdańskim, opactwem 
cysterskim w Pelplinie i zam-
kiem krzyżackim w Gniewie. 
A może weekend w Poznaniu?

Blisko natury
Miłośnicy przyrody mogą 
wyruszyć w kierunku Borów 
Tucholskich. Możemy mieć 
szczęście i zobaczyć tam orła 
bielika, głuszca czy wydrę. 
Bory to także bagna i tor-
fowiska. Rezerwat przyrody 
Cisy Staropolskie, Kamienne 
Kręgi w Odrach, akwedukt 
w Fojutowie jako najdłuż-
szy w Polsce, a nawiązujący  

do idei rzymskich budow-
li – na pewno nie będziemy 
żałować spędzonego w tym 

rejonie weekendowego czasu.  
Perełka przyrodnicza, o któ-
rej na pewno niewielu to-
runian słyszało – Gościąż 
leżący na terenie Gostyniń-
sko-Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego. To nieduże 
jezioro skrywa tajemnicę na 
skalę światowych rzadkości. 
Jego dno pozostało nieza-
burzone ani przez czynni-
ki naturalne, ani w wyniku 
działalności człowieka przez 
ok. 13 tysięcy lat. Na dnie je-
ziora każdego roku gromadzą 
się warstwy osadów podob-
ne do słojów drzewa. Ina-
czej wygląda – podobnie jak  
w drewnie – osad letni, ina-

czej zimowy. Nie można za-
burzać w jeziorze wody, ale 
podziwiać z brzegu jak naj-

bardziej, również zimą. Lasy 
i bagna otaczające Gościąż 
 i inne jeziora są bardzo urokliwe. 

i trochę dalej
A jeśli postanowicie jednak wy-
brać się w góry, pamiętajcie, 
że warto sprawdzić wcześniej 
ofertę noclegową. Ferie zimowe 
to intensywny czas na połu-
dniu. Sprzyjająca pogoda to do-
skonały argument, by właśnie 
ten kierunek wybrać na zimowy 
podbój. Przed wyjazdem ko-
niecznie sprawdźcie stoki i wy-
ciągi. W niektórych miejscach 
mogą być prawdziwe tłumy. 
Ze względu na duże obłożenie 
turystów warto zwrócić uwagę 

na ceny, mała liczba wolnych 
noclegów równa się brak raba-
tów. To może jednak argument 

ku temu, by zostać w okolicach.
Na koniec pamiętajcie o bezpie-
czeństwie. Stosujcie odpowied-
nie kremy, bo mróz na razie nie 
planuje odpuścić. Korzystając 
z zimowych sportów, koniecznie 
zakładajcie kaski. Pamiętajcie  
o dobrych butach i ciepłej odzieży.
Zimowy pomysł na weekend to 
także wypad na pobliskie stoki. 
Unisław, Myślęcinek i ten naj-
nowszy Kurza Góra w Kurzęt-
niku koło Brodnicy - najwięk-
szy stok w naszym regionie.  
Jest bardzo oblegany, więc je-
śli wybierać się tam bez swo-
jego sprzętu, to tylko rano. 
Bez zarezerwowanego wcze-
śniej noclegu nie polecamy. 

I cieszcie się zimą. W końcu jest!
Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl

Jesteśmy na półmetku ferii zimowych.
nie każdy może sobie pozwolić na dłuższy

wyjazd. gdzie jechać, by odpocząć,
wykorzystując przedłużony weekend?

oto nasze propozycje na krótki wypad. 

nie mAsz czAsu JechAć W góRY?
PoszuKAJ ALTeRnATYWY! 

Jeżeli nie macie czasu na wyjazd w góry, spróbujcie zorganizować weekend w okolicach Torunia                                                                                                                                          Fot. Mateusz Patalon
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ku temu, by zostać w okolicach.
Na koniec pamiętajcie o bezpie-
czeństwie. Stosujcie odpowied-
nie kremy, bo mróz na razie nie 
planuje odpuścić. Korzystając 
z zimowych sportów, koniecznie 
zakładajcie kaski. Pamiętajcie  
o dobrych butach i ciepłej odzieży.
Zimowy pomysł na weekend to 
także wypad na pobliskie stoki. 
Unisław, Myślęcinek i ten naj-
nowszy Kurza Góra w Kurzęt-
niku koło Brodnicy - najwięk-
szy stok w naszym regionie.  
Jest bardzo oblegany, więc je-
śli wybierać się tam bez swo-
jego sprzętu, to tylko rano. 
Bez zarezerwowanego wcze-
śniej noclegu nie polecamy. 

I cieszcie się zimą. W końcu jest!
Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl
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Koncert
cliff stevens/BVRs

Wystawa 
układ otwarty

Koncert 
sztywny Pal Azji

Kino
steve Jobs

25.01.2016, 
godz. 19:00

hard Rock Pub„Pamela”,  
ul. Legionów 36

25.01.2016, godz. 19:00, bilety 10/12 zł
Kino niebieski Kocyk, od nowa, ul. gagarina 36a

04.02.2016, 
godz. 20:00, 
bilety 40/50zł

Lizard King, 
ul. Kopernika 3

W najbliższy poniedziałek w klubie wystąpią: polski duet 
BVRS oraz kanadyjska grupa Cliff Stevens Band. Są to 
dwa projekty oferujące granie na najwyższym świato-
wym poziomie, inspirowane amerykańskim folkiem, indie 
rockiem oraz claptonowskim bluesem, czyli tymi trendami 
korzennej muzyki, które od osiemnastu lat są wizytówką 
Hard Rock Pubu „Pamela” Klub wchodząc w pełnoletność, 
oprócz tradycyjnych poniedziałkowych koncertów, ma 
również do zaoferowania fanom gitary warsztaty mu-
zyczne, które od kilku lat w tym miejscu prowadzi wirtuoz 
tego instrumentu - Krzysztof Toczko. Tym razem gościem 
specjalnym zajęć Partyzanta będzie Cliff Stevens. Wspa-
niały, pochodzący z Montrealu gitarzysta, który dzięki 
wrodzonemu talentowi oraz wielkiemu doświadczeniu, 
tworząc niezwykłego bluesa pozostawia po każdym swo-
im koncercie niezatarte wrażenia. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 19:00, zaś poprzedzające go warsztaty gitaro-
we o godzinie 17:00. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

„Steve Jobs” to nie typowa biografia, 
która podąża za standardowym sche-
matem, a film fabularny, koncentru-
jący się jedynie na kilku momentach 
z życia i kariery twórcy Apple. Scena-
rzysta Aaron Sorkin rozpisał historię 
Jobsa na trzy wyraźne części, rozgry-
wające się na przestrzeni kilkunastu 
lat. Aby jeszcze lepiej oddać klimat 
poszczególnych czasów, każdy akt 
został nakręcony inną kamerą. Film 
zabierze nas w miejsca, w których 
tworzyły się podwaliny dzisiejszej 
elektroniki i technologii nowej ge-
neracji. Zobaczymy walkę z czasem, 
który Jobs musiał wyprzedzić, aby-

śmy dziś korzystali z rozwiniętej techno-
logii komputerowej oraz intymny portret 
geniusza, ojca rewolucji technologicznej.  
Na ekranie pojawi się Michael Fassbender  
w roli tytułowej oraz laureatka Oscara Kate 
Winslet, a także Seth Rogen i Jeff Daniel

05.02.2016, 
godz. 19:00

centrum sztuki Współ-
czesnej, Wały. gen 

sikorskiego

Układ otwarty w toruńskim CSW stanowi plat-
formę spotkania rzeźbiarek różnych generacji, 
urodzonych pomiędzy 1898 a 1981 rokiem, po-
chodzących z Polski i Berlina. Tak jak gwiazdy na 
niebie, można połączyć je w pewne konstelacje. 
Układy, które wówczas się pojawiają, zależą jed-
nak od obranej perspektywy.
inge mahn, ulrike mohr, natalia stachon 
i iza Tarasewicz zostały zaproszone do przy-
gotowania instalacji przestrzennych w poszcze-
gólnych salach wystawowych pierwszego piętra 
CSW. Prace współczesnych artystek są zesta-
wione z twórczością XX-wiecznej awangardowej 
rzeźbiarki Katarzyny Kobro (1898–1951).

Sztywny Pal Azji wraca do 
Torunia w swoim oryginal-
nym, historycznym skła- 
dzie. Rok 2016 to rok jubile-
uszu trzydziestolecia dzia-
łalności zespołu. - Bądźcie 
z artystami, świętujcie z ni- 
mi śpiewając wraz z nimi 
niezapomniane przeboje- 
zapraszam menager klubu 
Michał Powsinoga Gajewski. 
Początki działalności ze-
społu sięgają końca 1985 
roku, kiedy to grupa przy- 
jaciół postanowiła wspól-

nie spędzić wakacje, grając 
własne piosenki na depta- 
kach Trójmiasta. Wtedy to 
powstały pierwsze utwory 
zespołu, m.in. Rock’and’rol-
lowy robak”, „Europa i Az- 
ja”, czy „Wieża radości, 

wieża samotności”. Publicznie 
zespół zadebiutował w mar-
cu 1986 roku w Nowohuckim 
Centrum Kultury w składzie: 
Jarosław Kisiński, Leszek No-
wak, Paweł Nazimek, Janusz 
Deda oraz Andrzej Turek.
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Koncertowy poniedziałeK
w HRP Pamela
18 STyCZNIA ODByŁA SIĘ PREMIERA DŁUGO OCZEKIWANEGO, DRUGIEGO ALBUMU GRUPy 
ERGO, NOSZąCEGO TyTUŁ “ANABAZA”. NA SCENIE TEGO WIECZORU WySTąPIŁA 
TEŻ LEGENDA POLSKIEGO UNDERGROUNDU LAT 80. GRUPA IVO PARTIZAN. Fot. Mateusz Patalon

OPTOMETRIA KARCZEWSKI  Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 25; tel. 56/621-12-50   optometriakarczewski.pl

REKLAMA TRN 2016012207G
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BOWLING, CZyLI PO PROSTU NAJPOPULARNIEJSZA ODMIANA GRy W KRĘGLE. NIE TRZEBA MIEć NIEZWyKŁyCH UMIEJĘTNOŚCI I SWOJEGO 
SPRZĘTU. ŻEBy ZACZąć, WySTARCZy ZEBRAć ZNAJOMyCH I WyBRAć SIĘ DO KRĘGIELNI. ALE JEŚLI ZŁAPIEMy BAKCyLA, MOŻEMy PRZySTąPIć 
NAWET DO ROZGRyWEK LIGOWyCH. WEDŁUG NAS IDEALNy POMySŁ NA FERIE. TO JAK? PRóBUJECIE?

SPORT

REKLAMA TRN 2016012208G

BoWLing: eKsTRARozRYWKA, zDRoWA RYWALizAcJA

Kolebką bowlingu są Stany 
Zjednoczone, na naszym konty-
nencie korzenie tej gry oparte 
są na bardziej klasycznej wersji. 
Porównując się do innych kra-
jów, raczej nie będziemy nigdy 
liderem w tej grze. Ale uwaga! 
Nasze miasto to jeden z prężniej 
działających ośrodków bowlin-
gowych w kraju. Mamy mocną 
ligę i zaangażowanych zawod-
ników. Zdobywamy mistrzostwa 
kraju zarówno drużynowe, jak  
i indywidualne. 
– Pamiętam początki naszej 
toruńskiej ligi, zostałem pierw-
szym mistrzem Torunia – wspo- 
mina Jakub Janiszewski. – Póź- 
niej jakoś się rozeszło, bra-
kowało czasu. Po dziesięciu  
latach wróciłem do gry. W dru- 
żynę zaangażowałem też młod- 
szego brata. Jak w każdym spor- 
cie, żeby osiągać wyniki, trzeba 
poświęcać na treningi odpo-
wiednią ilość czasu. Z tym bywa 
różnie, bo każdy z nas pracuje  
i musi go dzielić między obo-
wiązki a rozrywkę. Jeżeli zdecy-
dujemy się na profesjonalną grę, 
trzeba odpowiednio się przy-
gotować. Najważniejsze jest 
dobranie kuli – zdradza.
Kula na miarę
Kule do bowlingu są seryjnie 

nawiercane. Możemy zacząć 
od najniższych wag, takich dla 
dzieci – 6-8 funtów, do najcięż-
szych o wadze 14-16 funtów. 
Zasada generalna jest jedna. Im 
cięższa kula, tym większe otwo-

ry na palce. Wybór kuli będzie 
prawidłowy, jeśli nie jest ona 
ani za lekka, ani za ciężka. Czę-
sto gracze dla ułatwienia wy-
bierają zbyt lekką. To błąd. Źle 
dobraną trzyma się wówczas 

końcówkami palców, a w efek-
cie ląduje ona w rynnie. Kula 
powinna stawiać lekki opór 
przy wyrzucie, powinno się ją 
czuć. Aby ją odpowiednio do-
brać, należy wykonać proste 
ćwiczenie. – Trzeba wybrać kulę 
i położyć ją sobie na dłoni, a na-
stępnie wyciągnąć rękę, trzy-
mając cały czas kulę na dłoni, 
palce mogą być włożone do 
kuli. Odpowiedni ciężar, to taki, 
który po około 10-15 sekundach 
sprawi, że ręka zaczyna drżeć 
ze zmęczenia. Jeśli możemy w 
tej pozycji trzymać kulę przez  
30 sekund, oznacza to, że jest  
za lekka, jeśli nie potrafimy  
w ogóle wyciągnąć z nią ręki   
– jest za ciężka – zdradza Prze-
mysław Kantecki, twórca toruń-
skiej ligi bowlingowej.
Jeżeli chcecie rozpocząć swoją 
przygodę z tą grą, najprościej 
będzie udać się do kręgielni 
i wykonać przytoczone zadanie. 
To pierwszy stopień wtajemni-
czenia to sportowego świata 
bowlingu. Później poprzeczka 
zostaje zawieszona nieco wyżej. 
Przy profesjonalnej grze stosuje 
się kule sportowe. Mają one we-
wnątrz metalowy rdzeń, który 
dzięki odpowiedniej technice 
sprawi, że kula będzie rotować 

po elipsie w kierunku kręgli 
i tym samym  będzie skutecz-
niejsza w ich rozbijaniu. Zasady 
fizyki mówią, że rozbicie ukła-
du wszystkich dziesięciu kręgli 
ustawionych w trójkącie po 
jednym rzucie jest dużo bar-
dziej prawdopodobne, gdy kula 
uderza w kręgiel numer jeden, 
czyli ten najbardziej wysunięty  
do przodu, pod pewnym kątem, 
niż gdy kula uderza w linii pro-
stej.
Trening to podstawa
Niestety, bez opanowania od-
powiednich technik nic z tego. 
Sama profesjonalna kula nie 
sprawi, że staniemy się mi-
strzem. Musimy uważać rów-
nież na nasze ruchy. Bowling, 
jak każda inna dyscyplina spor-
tu, może doprowadzić do kon-
tuzji. Normą są otarcia naskórka 
na dłoni, nadwyrężenia ścięgien 
ręki czy urazy stawów łokcio-
wych oraz kolanowych. O te 
najłatwiej na początku. Wtedy 
popełnia się najwięcej błędów 
technicznych, do których w pier- 
wszym szeregu zalicza się wy-
bór zbyt ciężkiej kuli, uchodzą-
cej za skuteczniejszą. – Ja na 
początku grałem houseballami, 
czyli kulami, które są na każdej 
kręgielni. Na nich osiągałem 

najlepsze wyniki – mówi Ja-
kub Janiszewski. 
Jeżeli decydujemy się na re-
gularne treningi, powinniśmy 
zaopatrzyć się w sportowe 
buty bowlingowe, nawet jeśli 
dopiero zaczynamy. Posiada-
ją one podeszwę ślizgową, 
która niweluje obciążenie. 
Niestety standardowe buty, 
które są na wyposażeniu 
kręgielni, takich podeszw nie 
mają. 
I na koniec pytanie, gdzie 
na kręgle się wybrać. Toruń-
ska liga swój początek miała 
jeszcze w kręgielni Grakula, 
która mieściła się w Atrium 
Copernicus. Teraz rozgrywki 
przeniosły się do Centrum 
Handlowego Plaza, gdzie  
w klubie Lucky Star mamy 
jedną z najlepszych kręgiel-
ni w kraju.  Tam znajdzie-
my dwanaście torów do gry  
i profesjonalną maszynę do 
ich smarowania. Dobre wa-
runki, w których również 
można grać na poziomie 
sportowym, znajdziemy na 
kręgielni hotelu Copernicus.  

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Na zdjęciu Przemysław Kantecki, twórca toruńskiej ligi  
bowlingowej                               Fot. Sławomir Jędrzejewski
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LeKKoATLeTYczne gWiAzDY PonoWnie 
WYsTąPią W ToRuniu
Arena Toruń kolejny raz będzie gościć najlepszych polskich i zagranicznych lekkoatletów. 
12 lutego w naszym mieście odbędzie się druga edycja Copernicus Cup.
Zeszłoroczna edycja przycią-
gnęła na hale przy ulicy Bema 
wielu sympatyków „królowej 
sportu”. Sam mityng zdobył 
wiele pochlebnych recenzji 
i znalazł się w czołowej dzie-
siątce halowych imprez świa-
ta w prestiżowym rankingu 
węgierskiego portalu staty-
stycznego all-athletics.com.
– Zdecydowaliśmy się na dru-
gą edycję Copernicus Cup 
zmotywowani bardzo dobry-
mi oceanami - mówi Zbigniew 
Fiderewicz, zastępca prezy-
denta Torunia. - Zrobiliśmy 
wszystko, aby w tegorocznej 
imprezie wzięli udział lekko-
atleci z polskiej i zagranicznej 
czołówki. Ponieważ jest to 
rok olimpijski, po cichu liczę, 
że w Toruniu padną rekordy 
życiowe, a może nawet euro-
pejskie czy światowe.

Paweł Wojciechowski, Adam 
Kszczot czy Tomasz Majew- 
ski to plejada polskich gwiazd, 
które zobaczą kibice w Arenie 
Toruń. Najciekawiej zapowia-
da się bieg na 800 metrów 

z udziałem Kszczota i wielo-
krotnego mistrza świata, Etiop-
czyka Mohammeda Amana. 
– Takiego biegu w Polsce jesz-
cze nie było. Liczę na najlepszy 

w tym roku wynik na świe- 
cie - zapewnia Krzysztof Wol- 
sztyński, prezes Kujawsko-Po- 
morskiego Związku Lekkiej 
Atletyki.

Imprezę otwierać będzie kon-
kurs pchnięcia kulą, w którym 
rywalizować będą dwukrotny 
mistrz olimpijski Tomasz Ma-
jewski oraz rekordzista świa-

ta juniorów Konrad Bukowiecki. 
– Będzie to starcie mistrza 
i ucznia – mówi Wolsztyń-
ski. – Tomek jest już bliski 
zakończenia swojej sporto-

wej kariery, ale ma godnego 
zastępcę. Mamy nadzieję, że 
konkurs będzie wyjątkowo 
atrakcyjny dla publiczności.
Toruński mityng transmito-
wany będzie nie tylko przez 
TVP Sport, ale sygnał z Gro-
du Kopernika dotrze do wielu 
krajów w Europie i świecie.
Warto zaznaczyć, że Toruń 
ubiega się o organizację Ha-
lowych Mistrzostw Europy 
w 2019 roku. Wśród naszych 
potencjalnych kontrkandy-
datów wymieniane są m.in. 
stolica Białorusi Mińsk oraz 
bułgarski kurort Burgas. Wie-
rzymy, że udana organizacja 
mityngu będzie doskonałą 
promocją miasta na arenie 
międzynarodowej. 

Cały czas w sprzedaży do-
stępne są wejściówki. Ceny 
biletów na imprezę zaczyna-
ją się od 15 złotych i można 
je nabyć za pośrednictwem 
strony internetowej eBilet.pl. 

Łukasz Urbański
redakcja@toronto-magazyn.pl

Druga edycja Copernicus Cup odbędzie się w hali sportowej przy ul. Bema

tu znajdziesz Bądź 
na Bieżąco! 

w każdy piątek, bezpłatnie w Toruniu oraz na www.toronto-magazyn.pl

Plac Rapackiego, Plac Teatralny,  
Plac Św. Katarzyny, Odrodzenia,  

“Manhattan”, Szosa Lubicka, 
Żółkiewskiego / Kościuszki, 

Równinna, Grudziadzka / Kościuszki,
Wrzosy / Kwiatowa, Starówka 

Centrum Handlowe Atrium Copernicus, 
ul. Żółkiewskiego 15, Centrum Handlowe 
Plaza, ul. Broniewskiego 90, Intermarche, 

ul. Ugory, Intermarche, ul. Niesiołowskiego,
Biblioteka Główna UMK, 

Klub ,,Lizard King”, ul. Kopernika 3 
Klub Od Nowa, ul. Gagarina 36 

Restauracja „U Flisaka”, ul. Żeglarska 25 
Klub „Lucky Star”, ul. Broniewskiego 90 
Praktyka stomatologiczna „BellaStoma”, 

ul. Szosa Chełmińska 84/86 
Myjnia Gajdus, ul. Broniewskiego 23 

Hard Rock Pub Pamela, ul. Legionów 36 
Kawiarnia Parter w CSW, 

Wały gen. Sikorskiego
Kawiarnia Ahoj, ul. Łazienna 9

Restauracja Jan Olbracht, ul. Szczytna 15
Moose Cafe, Rynek Nowomiejski 4
Byczy Burger, ul. Żółkiewskiego 5 

Hanza Cafe, Piekary 28 
Akademia Nauki, Świętej Katarzyny 4 

Cukiernia Lenkiewicz ul. Małe Garbary 
Hotel Filmar, ul Grudziądzka 45

Urząd Miasta, Wały gen. Sikorskiego
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śnieg i mRóz im nie sTRAsznY. ToRuńscY BiegAcze JuŻ 
PRzYgoToWuJą się Do Run ToRuń

W pierwszym tygodniu 
stycznia ruszyły przy-
gotowania do kwietnio- 
wego „Run Toruń – zwie-
dzaj ze zdrowiem! 2016”. 
Pokonanie 5 i 10 km pod-
czas finałowego biegu 
wymaga pracy. Dla jed-
nych mniejsze, dla in-
nych to duże wyzwanie 
– dla wszystkich: dobrze 
i zdrowo spędzony
wspólnie czas! 
Osoby przygotowujące swoją 
kondycję do Run Toruń 2016, 
który odbędzie się za 112 dni, 
30 kwietnia, już teraz spoty-
kają się w poniedziałkowe 
wieczory na treningach przed 
Areną. Treningi połączone są 
z inicjatywą Biegam Bo Lu-
bię Nocą. Wspólne bieganie  
przyciąga co tydzień kilkuna-
stu amatorów ruchu na rześ-
kim powietrzu. Mróz i śnieg 
im niestraszne, bo nawet na 
pierwsze spotkanie, mimo 
16-stopniowego mrozu, przy-
szło 12 osób. 
Trenują zarówno zaprawie-
ni, wieloletni biegacze, jak 
i początkujący. – Zacząłem 
bieganie od półmaratonu 
Świętych Mikołajów w ubie-
głym roku. Potem wziąłem 
udział w trzech maratonach 
i dziesięciu półmaratonach. 
Chciałbym się przygotować 
do ultramaratonu, czyli 65 km  
i pobiec w Dolnośląskim Festi-
walu Biegów Górskich – mówi 
Marek Zieliński z Łubianki, 
który sport najpierw apliko-
wał jako lekarstwo na pro-
blemy sercowe, a z czasem 
bieganie stało się pasją. Dla 
Magdaleny Grabarskiej mo-
tywacją do biegu była chęć 
poprawienia kondycji i dba-

nie o zdrowie. Biega od roku, 
dwa-trzy razy tygodniowo, 
ma już za sobą półmaraton.  
W Run Toruń wystartuje po 
raz drugi – 10 km przebie-
ga bez problemu. – Zawsze 
biegam indywidualnie, więc 
ciekawa jestem, jak będzie  
w grupie – dodaje torunianka. 
Biegacze przyznają jednogło-
śnie, że aktywność nastraja 
ich optymistycznie do życia, 
dodaje energii i siły w poko-
nywaniu problemów, wzmac-
nia odporność, uzależnia 
i najzwyczajniej cieszy!
Wieczorne toruńskie tre-

ningi to do pokonania tra-
sa ok. 5-6 km. Instruktorka 
Agnieszka Adamczyk, która 
wraz z Bartoszem Wiligalskim 
przygotowuje biegaczy: – Te-
raz głównie pracujemy nad 
wzmocnieniem siły biegowej, 
ale również nad szybkością. 
Zaczynamy od rozciągania 
się, truchtu, ćwiczeń dyna-
micznych w truchcie, potem 
czas na bieg. Pod górkę wy-
konujemy skipy, wieloskoki – 
to poprawia siłę. Jakie są za-
lety grupowych treningów? 
– Przychodziły do nas osoby, 
które nie potrafiły przebiec 

nawet 400 m, a w grupie się 
motywowały i zaczynały 
wierzyć w siebie. Te treningi 
to również integracja środo-
wiska uprawiającego tę dys-
cyplinę. Uczestnicy zawią-
zują przyjaźnie, wielokrotnie 
później razem wyjeżdżają na 
zawody. Albo nagle okazuje 
się, że sąsiad z klatki rów-
nież biega i zaczynają robić 
to wspólnie – mówi Andżelika 
Dzięgiel, wieloletnia biegacz-
ka, trenerka i koordynatorka 
akcji Biegam Bo Lubię, orga-
nizująca również Run Toruń 
i inne imprezy biegowe. 

Zima jest świetną porą roku 
na doskonalenie siły biego-
wej, wzmacniania zarówno 
mięśni stóp, jak i innych, które 
na śniegu są zmuszane do in-
tensywniejszej pracy. Jak zo- 
ptymalizować trening zimowy?  
– Jeżeli ktoś biega tylko w cie-
płych miesiącach, a chciałby 
kontynuować również zimą, 
powinien to robić małymi kro-
kami. Najlepiej początkowo 
nastawić się na marszobiegi. 
Stopniowo zaczynać biegać 
bez odpoczynku. Jeśli latem 
przebiegaliśmy 6-7 km, teraz 
należałoby zacząć od 3-4  km 
– radzi Andżelika Dzięgiel. Rada 
dla wytrwanych biegaczy: je-
żeli chcą poprawić swoje czasy 
w zawodach, najlepiej trenować 
cztery razy w tygodniu. To po- 
tencjalnie gwarantuje pro-
gres. Dla hardcorowców – zi- 
mą można budować siłę 
mięśni przez bieganie z cią- 
gniętą za sobą przywiązaną na 
lince oponą. 
Wiele osób z przerażeniem pa-
trzy na zimowy jogging, który 
bynajmniej nie odbywa się  
w kurtkach puchowych. Jak się 
ubrać, żeby nie z(a)marznąć? 
Zaleca się dwie pary ocie-
planych legginsów, koszulkę 
termoaktywną, na to bluzę  
i windstopper. Żeby się nie 
przeziębiać, warto zasłaniać 
usta kominiarką czy chustą 
typu buff.
Najczęstszą motywacją do bie- 
gania jest zwykle poprawa syl-
wetki – u pań, a u mężczyzn – 

względy kondycyjne i ry-
walizacja, za którą kry-
je się ulepszanie czasów. 
Czasami sport ten staje się 
jednym z punktów nowo-
rocznych postanowień jako 
całkiem nowa aktywność, 
a dla zaawansowanych 
biegaczy początek roku 
może być momentem wy-
znaczenia sobie kolejnych 
wyzwań – udziału w mara-
tonie lub półmaratonie. 
Biegać każdy może – naj-
starsi uczestnicy Run To-
ruń mają powyżej 70 lat. 
Jak do tej pory na kwiet-
niowy bieg zapisało się 
niemal 700 osób na 10 km  
i 100 na dystans 5 km. Dzie-
ci będzie można zapisywać
od 1 lutego. 

W tym roku organiza-
torzy spodziewają się  
ok. 3000 biegaczy, w tym 
300 najmłodszych. Rok 
temu frekwencja wyniosła 
2300 osób. A 29 maja odbę-
dzie się Run Toruń Bussines 
Relay – pierwsza sztafeta 
dla firm w województwie 
kujawsko-pomorskim – pięć 
osób z każdej drużyny bę-
dzie musiało pokonać dy-
stans 5 km. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@magazyn-toronto.pl

Biegacze już przygotowują się do kolejnej edycji Run Toruń. Poniedziałkowe treningi są otwarte i każdy chętny może dołączyć                                  Fot. Mateusz Patalon
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