
Miasto, s. 4
Budżet partycypacyjny - mieszkańcy kolejny raz 
rozdysponują miejskie pieniądze.

ForuM s. 7-12
Welconomy Forum in Toruń, czyli o losach naszego 
kraju ponad podziałami politycznymi.

Od działki pO dOm, s. 14-19
Targi budowlane już w ten weekend, 
zapraszamy do Centrum Targowego „Park”.

Fotorelacja, s. 20
Kobiety Torunia, poznaliśmy laureatki 
w czterech kategoriach.
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niezwykłe wydarzenie 
na niezwykłej ziemi 

Wyobraźcie sobie Pań-
stwo, że w Toruniu,  
w naszym województwie 
kujawsko-pomorskim, co 
roku w marcu gromadzą 
się najważniejsi przed-
stawiciele świata poli-
tyki, gospodarki i nauki. 
Powiem Państwu więcej, 

proszę spróbować pójść 
jeszcze dalej i pomyśleć, 
że te osoby mogą podej-
mować się trudu znalezie-
nia odpowiedzi na ważne 
pytania, mające wpływ 
na życie każdego z nas. 
Wszystko brzmi dość abs-
trakcyjnie, prawda? 

Najdziwniejsze jednak jest 
w tym wszystkim to, że to 
prawda. Welconomy Fo-
rum in Toruń to konferen-
cja z ponad dwudziesto-
letnią tradycją, podczas 
której rozwiązywane są 
problemy oraz wskazywa-
ne kierunki rozwoju wielu 
sektorów życia. Począw-
szy od spraw istotnych 
dla wąskich grup ludzi, 
skończywszy na tema-
tach ważnych dla całego 
społeczeństwa. W tym 
roku zastanowimy się nad 
przyszłością globalnej go-
spodarki, w obliczu zmian 

w UE, przechodząc płyn-
nie w tematy społeczne, 
jak np. próba określenia 
archetypu współczesnego 
mężczyzny. 
Chciałbym, żeby wszyscy 
mieszkańcy naszego re-
gionu wiedzieli, że Welco-
nomy jest także dla nich. 
Przyjdźcie, posłuchajcie, 
zapytajcie. Poświęcicie 
Państwo tylko czas, mo-
gąc jednocześnie wycią-
gnąć z tych spotkań dużo, 
dużo więcej. Razem włącz-
my się w misję budowania 
lepszego świata i jakkol-
wiek to górnolotnie brzmi, 
taka właśnie jest prawda. 
Dlatego zapraszam do 
Hotelu Copernicus 13 i 14 
marca, nie może tam Pań-
stwa zabraknąć. 

dr jacek janiszewski
welconomy Forum 

in toruń

serdeczny rekord!!!
Są takie dni jak dziś, kiedy je-
stem wyjątkowo dumny z moich 
rodaków. Mimo że przez ostatni 
rok, nierzadko przecierałem 
oczy, rozglądając się wokół 
siebie, próbując wytłumaczyć 
sobie, co się z nami dzieje. Nie 
mogłem zrozumieć, skąd ta 
fala nienawiści i jakim cudem 
zamiast się pięknie różnić, Po-
lacy podzielili się na dwa tak 

skłócone obozy. Przecież na-
wet dziecko wie, że tam, gdzie 
dwóch się bije – trzeci korzysta. 
No, a skoro ten trzeci siedzi 
na Kremlu, to sprawa staje się 
wyjątkowo paskudna. Im gorzej 
w Polsce, im bardziej dzieli się 
Europa, im więcej w niej kon-
fliktów, tym groźniej pomrukuje 
rosyjski niedźwiedź. A ten po-
mruk od setek lat niósł tylko złe 
rzeczy dla Polski. Tym bardziej 
cieszy więc w tych trudnych 
czasach podziałów ogromny 
sukces Orkiestry Jurka Owsia-
ka. Polacy wspólnie, bez maru-
dzenia, bez podziałów (a może 
właśnie wbrew nim?) zebrali 
dla dzieciaków ponad 105 mi-
lionów złotych! Dla wszystkich 
dzieciaków! Tych ze wschodniej 
i zachodniej Polski, tych z wiel-
kich miast i maleńkich wiosek, 
dla wszystkich! Bo Polska jest 
tylko jedna, nasza wspólna, 
silna ciepłem naszych serc, sil-
na naszą jednością, silna naszą 
mądrością. Mimo że zabrakło w 

akcjach WOŚP wojskowej gro-
chówki i pokazu sprzętu dla 
zawsze ciekawych „czołgów” 
maluchów. Mimo że straż po-
żarna już nie podnosiła nikogo 
koszami ku gwiazdom, żeby 
posłać im „Światełko do Nieba”. 
Mimo że Telewizja Polska (ta 
utrzymywana z naszych abo-
namentów i podatków) nawet 
nie zająknęła się o tym wielkim 
sukcesie. Wbrew ohydnym ata-
kom maluczkich, wbrew histerii 
frustratów, pomimo wyrzucania 
zmarzniętych dzieci z puszkami 
ze stacji Orlenu (nie zatankuję 
tam już nigdy za ten numer), 
Polacy znowu „Dali Radę”! Bo 
mądrzy Polacy wiedzą, że: „Co-
kolwiek uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. I w taki 
właśnie dzień, widząc znowu 
solidarnych rodaków, powraca 
do nas także „Wiara, Nadzieja i 
Miłość”. Oby już na stałe...

witamy w toruniu

Ludzi decydujących na co 
dzień o naszej gospodar-
ce, nauce, rozwoju kraju. 
To właśnie Toruń staje się 
na dwa dni stolicą biznesu 
i innowacji. To właśnie w 

naszym mieście będą to-
czyć się rozmowy, może nie 
z dala od codziennych pro-
blemów, ale z dala od gabi-
netów i grafików. Pod kra-
watem, ale pewnie nieco lżej 
zawiązanym niż na co dzień. 
Tym razem nie w stolicy, a 
w mieście, które jak udo-
wadniają ostatnie rankingi, 
sprzyja rozwojowi biznesu. 
Tu zetrą się poglądy poli-
tyczne, spotkają się ludzie 
różnych środowisk i ugru-
powań. Nie po to, by wyta-
czać działa, a argumenty.  
By szukać kompromisu i roz-
wiązań dobrych dla wszyst-
kich. By walczyć o lepsze 
jutro dla Polski. Może to 
brzmi jak często wypowia-
dane frazesy, ale podczas 
forum gospodarczego fak-
tycznie tak się dzieje. Tu 
padają wiążące słowa i de-
klaracje, podpisywane są 
umowy partnerskie. To się 

dzieje. 
Gratuluję Jackowi Jani-
szewskiemu, że po tylu 
latach wciąż mu się chce. 
Że nie poddaje się i łączy 
rożne środowiska, właśnie 
tu w Toruniu. Że daje szan-
se wypowiedzi prelegen-
tom z rozmaitych dziedzin, 
tak istotnych dla nasze-
go codziennego życia. Że 
idzie do przodu i zawsze 
z duchem teraźniejszości, 
porusza tematy ważne i 
potrafi przyciągnąć do To-
runia prawdziwe autoryte-
ty. Ja podobnie jak co roku 
obowiązkowo melduję się 
na Welconomy Forum in 
Toruń. Zapraszam również 
i Państwa już w najbliższy 
poniedziałek do Hotelu 
Copernicus. Warto być i 
warto tworzyć to wydarze-
nie. 

LUDZIE TORONTO

maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Tim Austin Mitchell i Nicolas Zdankie-
wicz – dwaj cenieni gitarzyści w jed-
nym zespole – formacji Tim Mitchell 
Band. Urodzeni odpowiednio w 1955 i 
1981 r. Dzieli ich wiele pokoleń, ale łą-
czy miłość do bluesa i relacja mistrz – 
uczeń. Nicolas Zdankiewicz opisuje to 
w następujący sposób: „Tim Mitchell 
to cudowny artysta. Jestem dumny z 
tego, że mogę z nim współpracować. 
To dla mnie szansa. Wciąż czerpię 
wiedzę z jego doświadczenia”. Obaj 
muzycy przebyli drogę artystyczną 
trudną do opisania w ramach tego 
felietonu. Muzyczna historia Tima 
rozpoczęła się około 1958 r., kiedy to 
jego mama i zarazem basistka grająca 
również na instrumentach klawiszo-
wych w zespole gospel The Famous 
Musical Mitchells, zaczęła go uczyć 

gry na gitarze. W trzyletnim synku 
obudziła pasję, która zaowocowała 
tym, że w wieku 14 lat grał już z lokal-
nymi zespołami w klubach. Następnie 
przeniósł się do Filadelfii, gdzie zało-
żył swój własny zespół Sound Check. 
W 1982 r. dołączył do grupy Stylistics, 
w której grał na basie. Miał też swój 
wkład w repertuar tego zespołu. Jako 
gitarzysta, basista i klawiszowiec od 
1992 r. grał z The Drifters, w którym to 
zespole rozwinął również swój talent 
wokalny. W 2003 r. Tim Mitchell po-
znał Javiera Vargasa. Ich współpraca 
w ramach formacji The Vargas Blues 
Band trwa do dziś. Nie przeszkadza to 
oczywiście w działalności autorskiego 
projektu artysty noszącego nazwę 
Tim Mitchell Band. I tu w tej opowieści 
trafiamy na Nicolasa Zdankiewicza, 
francuskiego gitarzystę i wokalistę, 
którego rodzinne korzenie tkwią w 
naszym kraju. Tak się złożyło, że wła-
śnie blues spowodował, iż ten chary-
zmatyczny muzyk odwiedził Polskę 
prawie po stu latach od czasu emigra-
cji jego przodków. Pytany o wrażenia, 
tak opowiedział o tym doświadcze-

niu: „Próbowałem wyobrazić sobie, 
jak Polska wyglądała, zanim tu przy-
jechałem. W młodości dorastałem 
z mnóstwem dzieciaków z różnych 
krajów – Turcji, Algierii, Maroka i Pol-
ski. Zazdrościłem im tej podwójnej 
kultury. Urodziłem się w Paryżu. Do-
rastałem jako Francuz, a teraz cieszę 
się, że odkryłem swoją polską stro-
nę”. Nicolasa toruńska publiczność 
zna z występów jego grupy Nico’ZZ 
Band w Hard Rock Pubie Pamela, a 
szczególnie z bardzo udanego kon-
certu w czasie HRPP Festival 2016. 
Podbił serca fanów bluesa nie tylko 
talentem i umiejętnościami, lecz 
również swoją otwartością. Już nie-
długo będziecie go Państwo mogli 
zobaczyć i usłyszeć w nowej roli, co 
sam anonsuje: „Jestem niezwykle 
szczęśliwy, że przyjeżdżam z Timem 
Mitchellem do Polski w ramach na-
szej trzeciej, wspólnej trasy koncer-
towej. Zagramy w Pameli jako Tim 
Mitchell Band już w poniedziałek 13 
marca. Zapraszam”. 
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

darek kowalski
Hrp pamela

Żaneta lipińska-patalon
redaktor naczelna
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To niepowtarzalna okazja, kiedy 
mieszkańcy sami mogą wybrać, 
co nowego pojawi się w mieście. 
Taką szansę od pięciu lat daje 
budżet partycypacyjny, w ra-
mach którego zainteresowani 
składają wnioski. Projekty reali-
zowane są do wyczerpania puli 
pieniędzy.

W ostatnim pięcioleciu miesz-
kańcy najczęściej wnioskowali 
między innymi o nowe place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, 
boiska, murale, nowe odcinki 
chodników, remonty nawierzch-
ni, oświetlenie czy parkingi. 
W ciągu kilku lat z miejskich 
pieniędzy odnowiono m.in. 
Piernikowe Miasteczko, dosto-
sowano Ogród Zoobotaniczny 
dla osób niewidomych, w Hospi-
cjum „Światło” z przyznanych 
środków wyremontowano salę 
rehabilitacyjną wraz ze świe-
tlicą, spożytkowano środki na 

poprawę warunków czworono-
gów w toruńskim schronisku, a 
w Czerniewicach fundusze z bu-
dżetu wydano na prowadzenie 
Osiedlowego Ośrodka Integracji 

Dzieci, Młodzieży i Seniorów. – 
Czekamy na kolejne ciekawe 
inicjatywy mieszkańców. To nie 
muszą być tylko propozycje 
związane z infrastrukturą, jak 
place zabaw czy remonty, ale 

również projekty miękkie. Mile 
widziane będą zajęcia dla naj-
młodszych i seniorów, koncerty 
czy integracyjne festyny – mówi 
Magdalena Kamińska z Wydzia-

łu Komunikacji Społecznej i In-
formacji Urzędu Miasta Torunia. 
– Składne projekty dają nam 
wskazówki, czego brakuje toru-
nianom, jakie są ich potrzeby. To 
dla nas bardzo cenne informacje.

kto może złożyć wnio-
sek, gdzie i do kiedy?

Co roku do budżetu partycypa-
cyjnego wnioski z propozycją 

projektu mogą zgłaszać osoby 
powyżej 16. roku życia, miesz-
kańcy miasta lub osoby zwią-
zane z życiem Torunia przez 
ponad 183 dni w roku (pracą, 
prowadzeniem działalności czy 

studiami). Na stronie Urzędu 
Miasta trzeba pobrać formu-
larz, w którym ciekawie, ale 
jednocześnie zwięźle trzeba 
opisać swój pomysł. Po wypeł-
nieniu składamy go osobiście w 
punktach informacyjnych Urzę-
du Miasta lub w dowolny inny 
sposób dostarczamy do urzędu 
do 31 marca. Mieszkaniec może 
zgłosić dwa projekty do puli 
lokalnej oraz jedną propozycję 
do puli ogólnomiejskiej. Szcze-
gółowe zasady opisane są na 
stronie: www.torun.pl/bp.  
Do końca marca składanie pro-
jektów. Jakie są dalsze proce-
dury? Kwiecień i maj to weryfi-
kacja wniosków pod względem 
formalno-prawnym i racjonal-
ności wydatku publicznego. 5 
czerwca zostaną ogłoszone 
te projekty, na które będzie 
można zagłosować od 17 do 26 
czerwca. Głosowanie odbędzie 
się w formie papierowej i przez 
internet. Zwycięskie projekty 
poznamy do 25 lipca. 

Żeby uniknąć błędów

O czym warto pamiętać, skła-
dając wniosek? – Nie wszyscy 

pamiętają o tym, że do wnio-
sku musimy dołączyć listę 15 
podpisów osób popierających 
pomysł. Na liście poparcia nie 
może znaleźć się podpis sa-
mego wnioskodawcy – zwraca 

uwagę Magdalena Kamińska. – 
Drugim ważnym elementem jest 
załącznik będący zgodą właści-
ciela lub zarządcy nieruchomo-
ści, na której mieszkańcy chcieli-
by zrealizować jakąś inwestycję. 
Osoby zainteresowane złoże-
niem wniosku zapraszamy 11 
marca, czyli jutro, na spotkanie 
informacyjne dotyczące pisania 
projektów w ramach budżetu 
partycypacyjnego.  
Łączna kwota, czyli 7 050 000 zł, 
stanowi co roku sześć procent 
podatku od nieruchomości. Jest 
podzielona na pulę ogólnomiej-
ską, do której trafia 30 procent 
środków budżetu partycypa-
cyjnego – w tym roku to 2 115 
000 zł, oraz pulę lokalną z po-
działem na okręgi – 4 935 000 zł. 
Wysokość kwoty przypadającej 
na każdy z trzynastu obszarów 
naszego miasta wylicza się, 
biorąc pod uwagę liczbę miesz-
kańców i powierzchnię danego 
okręgu.
Na stronie www.torun.pl/bp 
znajdziemy informacje doty-
czące orientacyjnych kwot wy-
konania niektórych inwestycji. I 
tak koszt budowy 1 m2 chodni-
ka wynosi ok. 120 zł, w plac za-
baw z bezpieczną nawierzchnią 
trzeba zainwestować ok. 150 
tys. zł, a w siłownię zewnętrz-
na 30 tys. Magdalena Kamiń-
ska: - Wnioskodawcy mogą, ale 
nie muszą wypełniać we wnio-
sku pozycji dotyczącej kwoty 
przedsięwzięcia. Zajmą się tym 
urzędnicy.
Jeszcze trzy tygodnie na kre-
atywną burzę mózgów i naro-
dziny pomysłu, jak dobrze wy-
korzystać pieniądze z miejskiej 
kasy. Taka okazja pojawia się 
tylko raz w roku! Warto za-
walczyć o środki na realizację 
ciekawej inicjatywy, z której 
skorzystają torunianie. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

7 050 000 zł – taka kwota jest do rozdysponowania w tegorocznym budżecie partycypacyjnym. rok temu spośród 
131 pomysłów mieszkańców przeszło 48. składanie wniosków potrwa do 31 marca. czas na kreatywność torunian!

sam zdecyduj, na cO wydać miejskie pieniądze

Kompleks lekkoatletyczny w ZS nr 8 wykonany w ramach budżetu partycypacyjnego 2016. Na zdjęciu dyrektor szkoły Grzegorz Bortnowski,
wuefistka Elżbieta Bieżuńska z uczennicami                                                                                                                                  Fot. Joanna Wojno-Wolska
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Przez ostatnie tygodnie na 
łamach Toronto przybliżyli-
śmy sylwetki dwunastu wy-
jątkowych kobiet. Zjawiskowe 
i błyskotliwe - choć na co 
dzień pochodzą z czterech 
różnych światów: sportu, 
biznesu, pomocy, kultury i 
promocji, to wspólnie dbają 
o markę Torunia i działają na 
rzecz lokalnej społeczności. 
3 marca, podczas finałowej 
gali, przyszedł czas, żeby 
dowiedzieć się, kto otrzyma 
statuetki w poszczególnych 
kategoriach. - Absolutnie nie 
spodziewałam się takiego 
wyróżnienia – mówi Sylwia 
Kowalska, laureatka w kate-
gorii pomoc. – W Toruniu jest 
naprawdę wiele kobiet, które 
bardzo aktywnie działają na 
rzecz miasta, zarówno zawo-
dowo, jak i społecznie. Takie 
spotkania udowadniają, że 
jest nas naprawdę wiele. Gala 
podsumowująca plebiscyt to 
dobra okazja, żeby porozma-
wiać  z wieloma, niezwykłymi 
osobami i wymienić się różny-
mi punktami widzenia. Z nie-
którymi paniami do tej pory 
miałam jedynie kontakt te-
lefoniczny, dlatego tym bar-

dziej cieszę się, że mogłam je 
w końcu osobiście poznać. W 
codziennym życiu, skupiając 
się na swoich obowiązkach, 
często możemy nie dostrzec, 
jak wiele inspirujących osób 
nas otacza. Takie wydarzenia 
pozwalają poznać „od kuch-
ni”, kto czym się zajmuje - to 
bezcenna wymiana doświad-
czeń. Od wszystkich kobiet 
biorących udział w plebiscy-
cie płyną ogromne pokłady 
pozytywnej energii. Rozmowy 
z tak wieloma, niezwykłymi 
osobami motywują do dalsze-
go działania na rzecz nasze-
go miasta. 
Najwięcej głosów i nagrodę 
główną otrzymała Katarzy-
na Maksel-Żytko, trenerka w 
szkółce koszykarskiej Baske-
tboom i w klubie Twarde Pier-
niki. Choć udział w plebiscy-
cie nie był typem rywalizacji 
sportowej, to pani Katarzyna 
zapewnia, że emocji nie za-
brakło. - Udział 
w plebiscycie był dla mnie 
ogromnym wyróżnieniem 
– podsumowuje Katarzyna 
Maksel-Żytko. – To naprawdę 
niezwykłe uczucie być doce-
nionym za swoją pracę. Takie 

wydarzenia są ogromną daw-
ką motywacji i ładują nas po-
zytywnie. Cieszę się, że moja 
praca z dziećmi i młodzieżą 
została dostrzeżona. Dzię-
kuję serdecznie wszystkim, 
którzy oddali na mnie gło-
sy. Przy okazji zachęcam raz 
jeszcze do uprawniania moje-
go ukochanego sportu – ko-
szykówki. 

pasja kluczem do sukcesu
Wszystkie kandydatki zgod-
nie przyznają, że kluczem do 
sukcesu jest pasja. Kobiety 
Torunia udowadniają, że za-
angażowanie i determinacja 
do podejmowania codzien-
nych wyzwań pozwalają 
zdziałać naprawdę wiele. - 
Takie wydarzenia pokazują, 
że warto robić to, co się kocha 
– mówi Sara Pach, laureatka 
w kategorii: kultura i promo-
cja. – To piękne uczucie być 
docenionym. Cieszę się, że 
dzięki plebiscytowi mogłam 
poznać tak wiele wyjątko-
wych osób. Przeogromnie się 
cieszę zarówno z nominacji, 
jak i z wyróżnienia w swojej 
kategorii. Jestem dopiero na 
początku swojego rozwoju 

zawodowego, dlatego też 
takie chwile jeszcze bardziej 
cieszą i dodają pozytywnego 
kopa – dodaje. 
- Sama możliwość wzięcia 
udziału w tym plebiscycie 
była już dla mnie ogrom-
nym zaskoczeniem, a jeszcze 
większym okazało się wy-
różnienie w kategorii biznes 
– komentuje Ewelina Korno-
wicz, laureata w kategorii 
biznes. – Do swojej pracy nie 

podchodzę stricte biznesowo, 
przede wszystkim liczy się 
pasja. W głowie mam wiele 
pomysłów, na których reali-
zację często nie wystarcza 
mi czasu. Takie wyróżnienia 
pokazują, że warto działać. 
Z niektórymi paniami, które 
brały udział w gali, znamy 
się bardzo dobrze. Cieszę się 
jednak, że dzięki plebiscytowi 
mogłam poznać nowe, inspi-
rujące osoby. 

Redakcja również gratuluje 
wszystkim Paniom i dziękuje 
oddającym głosy w plebiscy-
cie. Wasze zaangażowanie 
przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Z niecierpliwo-
ścią odliczamy do kolejnej 
edycji plebiscytu Kobiety 
Torunia magazynu Toronto, 
która już za rok! 
>>> Fotorelacja na s. 20 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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kwintesencja kobiecości i klasa sama w sobie - piękne, inspirujące i kreatywne. po raz kolejny 
wybraliśmy kobiety torunia. choć wszystkie panie zaskarbiły sympatię wielu osób, to szczególne 
wyróżnienie otrzymała nominowana w kategorii sport: katarzyna maksel-Żytko! 

nasi czytelnicy wybrali kObiety tOrunia
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To była druga edycja plebiscytu Kobiety Torunia                                                                                                         Fot.  Redakcja
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Forum gospodarcze ma 
już ponad 20-letnią tra-
dycję – czy to już dobry 
moment na podsumowa-
nie tego, co do tej pory 
udało się wypracować? 

– Myślę, że na takie całościowe 
podsumowanie przyjdzie czas w 
przyszłym roku, na okoliczność 
25-lecia Forum. Jednak to praw-
da, że powoli można się już do 
tego przymierzać. Polska przez 
ten czas bardzo się zmieniła. 
Z perspektywy czasu dopie-
ro dostrzegam, że gdy po raz 
pierwszy  przygotowywaliśmy 
Forum, zupełnie nie mieliśmy 
świadomości i wyobrażenia,  
w jakim miejscu znajdziemy się 
w przyszłości. Rzeczy, które 
dzisiaj są powszechne i zupeł-
nie normalne, niegdyś wyda-
wały się abstrakcyjne i nieosią- 

galne. Upłynęły zaledwie 24 
lata – to pokazuje, jak dy-
namicznie rozwija się świat 
i Polska. 

podczas pierwszego dnia 
spotkań w ramach Forum 
już tradycyjnie porusza-
ne będą tematy z zakresu 
gospodarki, z kolei drugi 
dzień koncentrować się 
będzie na sprawach spo-
łecznych – przedyskuto-
wanie jakich kwestii bę-
dzie szczególnie ważne?
 
– Zgadza się. Zasadniczo naszą 
konferencję dzielimy na dwie czę-
ści i jest to już pewnego rodzaju 
tradycja. Klamrą owych dwóch dni 
jest integracja i współpraca – taki 
jest nasz cel, przesłanie i misja. 
Pierwszego dnia będziemy mówili 
przede wszystkim o Brexicie. Bę- 

dzie to jednak tylko pretekst do 
dyskusji, jak to wygląda z punktu 
widzenia Unii Europejskiej i tego, 
jak może się ona w niedalekiej 
przyszłości zmienić. W związ-
ku z tym premier i ministrowie 
będą rysować pewnego rodzaju  
scenariusze, a przedsiębiorcy 
mówić, jak przygotowywać się 
do różnego rodzaju zmian i jak 
mogą one wpłynąć na dane 
przedsiębiorstwo. Z kolei jeśli 
chodzi o drugi dzień wydarzenia, 
to zgadza się – jest on zawsze 
trochę bardziej społeczny, huma-
nistyczny i nosi hasło: innowacyj-
ność społeczna. Jest to bardzo 

nowe i dość topowe zagadnienie, 
zarówno w Unii, jak i na świe- 
cie. Wszystkie nauki, w tym 
socjologia, nie są w stanie  
do końca poradzić sobie ze 
zrozumieniem współczesnych 
społeczeństw. W naszej struk- 
turze podejmowania decyzji 
pojawiło się coś nowego, cze-
go nauka jeszcze nie rozumie. 
Dlatego też chcemy inspirować 
siebie wzajemnie, żeby znaleźć 
się coraz bliżej tego zagadnienia.

podczas welconomy Fo- 
rum spotykają się przeds- 
tawiciele wielu środowisk 

politycznych, często o  
skrajnie różnych poglą- 
dach – czy wypracowa-
nie przez nich wspólnych 
rozwiązań jest w ogóle 
możliwe? 

– Jedna z misji naszego przedsię-
wzięcia zakłada, żeby zapraszać 
osoby, które teoretyczne mają 
bardzo rożne zdanie na temat 
uprawiania polityki i ewolucji 
gospodarki. Welconomy od wie-
lu lat udowadnia, że ludzie naj-
pierw muszą się spotkać, żeby 
tak naprawdę zrozumieć, jak da-
lece się różnią. Sądzę, że nasze 
spotkania pomagają uświadomić 
dużej części osób, że w istocie  
mają one ze sobą wiele wspólne-
go. Łączą je podobne cele i tak 
samo perspektywicznie myślą o 
Polsce. Czasami różni ich tylko 
wybór drogi w dojściu do tego 
celu. 

stwierdził pan  kiedyś, 
że innowacyjność to nie 
moda, ale konieczność. 

– Innowacyjność pełni obecnie 
zdecydowanie bardzo istotną 
rolę. Widać wyraźnie, jak świat 
znacząco  zmienia się w ciągu 

zaledwie kilku lat. Jeszcze nie 
tak dawno coś takiego jak Face-
book mogło być tylko elemen-
tem abstrakcyjnego myślenia, 
tymczasem dzisiaj korzysta z 
niego znacząca część społe-
czeństwa. Wszystko się nie-
ustannie zmienia. Wydaje się, że 
innowacyjność jest podstawo-
wym elementem funkcjonowa-
nia w dzisiejszej przestrzeni spo-
łecznej i gospodarczej. Jeśli ktoś 
zdoła wymyślić coś nadzwyczaj-
nego i kreatywnego – w jednej 
chwili bardzo szybko zarabia 
i powiększa swoje możliwości 
penetrowania świata. Myślę, że 
innowacyjność będzie nieustan-
nie w XXI wieku najistotniejszym 
mechanizmem rozwoju. Jeste-
śmy bardzo dumni z tego, że 
popularność Welconomy rośnie 
i tworzymy obecnie jedną z 
trzech największych konferencji 
w Polsce o charakterze multite-
matycznym. Przez ponad 20 lat 
wpisaliśmy się w pewną struk-
turę kalendarzową firm i polity-
ków. Na tym z całą pewnością 
korzysta Toruń i mieszkańcy 
regionu kujawsko-pomorskiego. 

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

welcOnOmy FOrum in tOruń: pO pierwsze – innOwacyjnOść
mimo że Forum gospodarcze organizuje już po raz dwudziesty czwarty, 
to przyznaje, że za każdym razem to ogromne wyzwanie. 
O roli innowacyjności społecznej, obecnych trendach i nadrzędnych 
tematach podczas tegorocznego welconomy Forum in toruń 
rozmawiamy z 
dr. jackiem janiszewskim
przewodniczącym rady programowej 
stowarzyszenia „integracja i współpraca”. 

Fot. Joanna Wojno-Wolska
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- Patrząc na ostatnią dekadę, 
wykonaliśmy skok cywilizacyjny 
jeśli chodzi o rozwój bazy sporto-
wej – opowiada Marcin Drogorób, 
dyrektor Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego. – Na Kujawach i 
Pomorzu w tym okresie powstało 
213 orlików, 89 hal sportowych, 
9 krytych pływalni, 10 stadionów 
sportowych, kilkanaście obiektów 
lekkoatletycznych. W każdej gmi-
nie jest pełnowymiarowa sala gim-
nastyczna, a w 20 z 23 powiatów 
znajduje się kryty basen. Jednym 
słowem: w sposób znaczący po-
prawił się dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury sportowej. To uru-
chomiło niesamowity popyt na 
aktywność fizyczną na nowych 
obiektach. Okazało się, że na przy-
kład  23 orliki w Bydgoszczy to 
za mało, żeby  zmieścić w grafiku 
wszystkich chętnych do gry w pił-
kę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
W Polsce w ostatnim czasie wy-
raźnie można zauważyć trend w 
kierunku prowadzenia aktywnego 
trybu życia. Jednak nie wszyst-
kie inwestycje w tym zakresie 
mają szansę na realizacje. – Nie 
wszędzie właściciel lub zarządca 
obiektu ma pomysł na jego oży-

wienie – zauważa Marcin Drogo-
rób. – Znam boiska w terenie, na 
których wisi kłódka. Zanim wy-
damy publiczną złotówkę na bu-
dowę stadionu, boiska czy bieżni, 
warto się zastanowić, czy będzie 
nas stać na jego utrzymanie. To 
jest kolejny problem i wyzwanie 
dla właścicieli obiektów, a są 
nimi głównie samorządy gmin-
ne. Od 2017 roku zmianie ulega 
system finansowania bazy spor-
towej ze środków z Totalizatora 
Sportowego. To już nie samorząd 
województwa, a bezpośrednio 
ministerstwo będzie przydzie-
lać dofinansowanie w ramach 
konkursów. Dla miast i gmin z ku-
jawsko-pomorskiego oznacza to 
rywalizację o granty na poziomie 
ogólnopolskim, a nie wojewódz-
kim. Szansy na rozwój należy upa-
trywać w partnerstwie publiczno
-prywatnym. Biznes coraz częściej 
inwestuje w obiekty sportowe ale 
głównie są to centra fitness, hale 
tenisowe. W Niemczech  80% bazy 
sportowej jest w rękach prywat-
nych, a nie publicznych. W takim 
kierunku powinniśmy podążać.

potencjał torunia
To, że w Toruniu stawia się na 
sport, możemy zauważyć gołym 

okiem. Regularnie wiele dzielnic 
naszego miasta, zaopatrywanych 
jest w siłownie czy ogólnodo-
stępne boiska. – Potencjał bazy 
sportowej w Toruniu jest znako-
mity – podsumowuje Marcin Dro-
gorób. – 24 orliki, 3 pełnowymia-
rowe płyty piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią, stadion lekkoatle-

tyczny, trzy kryte lodowiska - w 
tym dwa pełnowymiarowe, dwie 
hale tenisowe plus korty otwar-
te, żużlowa Motoarena i wreszcie 
wisienka na torcie w postaci Areny 
Toruń. Ten ostatni obiekt jest loko-
motywą napędową do organizacji 
dużych imprez rangi światowej. 
Jaki potencjał drzemie w tym 

obiekcie, pokazał dobitnie mityng 
lekkoatletyczny Copernicus Cup 
zaliczany do elitarnego cyklu IAAF 
World Indoor Tour. Toruń w jednej 
chwili znalazł się w takim towa-
rzystwie, jak Boston, Stuttgart, 
Karlsruhe i Birmingham. Relację 
z zawodów oglądało ponad 70 
milionów ludzi na całym świecie! 

Takiej promocji Grodu Kopernika 
jeszcze nie było.  W prelekcji „Co z 
tą bazą? Infrastruktura sportowa, 
stan posiadania, zagrożenia i per-
spektywy rozwoju”  będzie można 
wziąć udział 14 marca do Hotelu 
Copernicus.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

co roku podczas welconomy Forum poruszanych jest wiele tematów, które związane są z naszym najbliższym otoczeniem. nie inaczej będzie tym razem. Odbędzie 
się spotkanie i dyskusja dotycząca infrastruktury sportowej – jej stanu posiadania, zagrożeń i perspektyw rozwoju. sprawdzamy, jak na tym tle wypada toruń.

w regiOnie rOśnie apetyt na spOrt

Na zdjęciu Marcin Drogorób                                                                                                                       Fot. Joanna Wojno-Wolska

dObry szeF pOtraFi pOcHylić się nad pracOwnikiem

Wielu prezesów czy dyrektorów 
firm ma dylemat, jak zarządzać 
swoim zespołem, jak lepiej się 
komunikować z pracownikami, 
jak motywować. Zdarza się, że 
takiej refleksji w ogóle nie ma  i 
powodem jej braku bynajmniej nie 
jest fakt, że szef sięgnął ideału. 
Może warto czasami zapytać sa-
mych siebie: jak stać się lepszym 
zwierzchnikiem, jak być lepszym 
pracownikiem. 

indywidualne podejście
Zmieniają się czasy, a wraz z nimi 
metody zarządzania i oczekiwa-
nia pracowników. Co staje się dziś 
najistotniejsze w relacjach szef – 
podwładny? – Przede wszystkim 
odchodzi się od wszelkich sta-
tystyk na rzecz indywidualnego 
podejścia do pracownika. Albo 
pochylimy się nad naszym pra-
cownikiem, albo on sam pochyli się 
nad sobą i zacznie szukać nowej 
pracy. Dobry manager musi umieć 
zdiagnozować potrzeby swoich 
pracowników – mówi dr Joanna 
Rajang, psycholog biznesu, coach, 
właścicielka firmy „Personel Sys-
tem”. Psycholog zaznacza, że 
wielu managerów rzadko wiąże 
umiejętności pracownika z efek-
tywnością jego pracy. Potrafią 
jedynie obniżyć premię za brak 
produktywności. A czasem zwy-

czajnie brakuje ważnego elementu 
współpracy – dialogu. Rozmowa z 
pracownikiem i zapytanie go, z 
czego wynika niższa efektywność 
jego pracy, może być kluczowa dla 
poprawy jakości pracy i osiągania 
zadowalających wyników. Joanna 
Rajang: - Często to kwestia bardzo 
trywialnych elementów, które 
można usprawnić w pracy. Pa-
miętajmy, że umiejętności są dużo 
bardziej uniwersalne niż wynik 
jednego miesiąca. Podczas warsz-
tatów z managerami tworzymy 
często mapowanie umiejętności 
pracownika, które są potrzebne, 
żeby osiągnąć oczekiwane cele. I 
proszę mi wierzyć, że dla niektó-
rych uczestników szkoleń zagad-
nienie umiejętności wcale nie jest 
takie oczywiste. 
Które cechy wpływają niekorzyst-
nie na rozwój pracowników? Po-
stawa szefa typu „wiem lepiej” bez 
wątpienia hamuje kreatywność 
zespołu, wpływa na brak jego sa-
modzielności. Jeśli nasz zwierzch-
nik uważa, że „potrafi lepiej”, nie 
będzie delegował zadań, czyli 
dzielił się obowiązkami, podwładni 
nie będą się rozwijać. To jedno z 
najważniejszych narzędzi mana-
gerów. Nieumiejętne jego wyko-
rzystywanie prowadzi do spadku 
efektywności całego zespołu, a 
przede wszystkim zmusza jego 

samego do obciążenia nadmiarem 
pracy. Możemy mieć również do 
czynienia z postawą, kiedy prezes, 
dyrektor czy właściciel przedsię-
biorstwa nie uważają swoich pra-
cowników za godnych partnerów, 
nie biorą pod uwagę ich rozwiązań 
i pomysłów. 
Dialog, delegowanie zadań, rozwi-
janie ludzi i umiejętność słuchania 
– są podstawą dobrych relacji w 
firmie. – Szef, który ma wiarę we 
własne kompetencje, nie będzie 
również obawiał się zatrudniać 
ludzi mądrzejszych od siebie, któ-
rzy mogą przyczynić się do sukce-
sów firmy – dodaje pani Joanna i 
nadmienia, że wielu managerów, 

którzy usprawnili pracę i poprawili 
relacje w firmie, z sukcesem za-
czynają porządkować swoje życie 
prywatne wielokrotnie zaniedba-
ne przez nadmiar obowiązków. 

mądry szef wymaga rów-
nież od siebie
Socjolog Filip Gołębiewski z Funda-
cji Stabilo podkreśla również umie-
jętność jasnego precyzowania 
zakresu obowiązków pracownika 
oraz konsekwencję – jeśli praco-
dawca coś obiecuje pracownikowi, 
zarówno gratyfikację, jak i sankcje 
za niewykonanie zadania, to musi 
dotrzymać słowa. – Ważna jest 
także zasada niestosowania po-

dwójnych standardów. Dobry szef 
to taki, który wymaga od innych, 
ale również od siebie, sam swoim 
postępowaniem daje przykład. 
Nasz zwierzchnik powinien być 
dla nas autorytetem, potrafić in-
spirować do pracy i rozwoju. Musi 
posiadać wiedzę, ale nie tylko tę 
książkową, fachową. Powinna go 
również charakteryzować mą-
drość życiowa. Sam miałem szczę-
ście do takich zwierzchników – ich 
zapał powodował, że chciało się 
pracować – uważa Filip Gołębiew-
ski. 
Część przedsiębiorców tnie koszty 
pracy, chcąc jak najszybciej osią-
gnąć zysk, zatrudnia na „śmie-

ciówki”, umowy o dzieło czy na 
czarno. To bardzo niekorzystne dla 
pracowników. Czy mimo wielu nie-
domagań systemu, w firmach za-
chodzą pozytywne zmiany? – Po-
woli, między innymi w niektórych 
korporacjach, zmienia się podejście 
do pracowników. Szczególnie tam, 
gdzie tak zwany CSR, czyli Corpo-
rate Social Responsibility – spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, 
jest traktowany na poważnie, a 
nie jako fikcja. W takich firmach 
odchodzi się od ciągłego naciska-
nia na pracownika, presji, mob-
bingu czy nastawienia wyłącznie 
na wynik – bo efektem jest nie-
wyobrażalny stres, a ostatecznie 
wypalenie zawodowe. Zadowolo-
ny pracownik to lepszy pracownik 
– taki powinien być priorytet – a 
będzie zadowolony wtedy, jeśli za 
dobrze wykonaną pracę usłyszy 
pochwałę od szefa lub otrzyma 
gratyfikację finansową. Ponadto 
bardzo ważne jest to, żeby miał 
poczucie, że jest częścią zespołu, 
na który może liczyć i który się 
wzajemnie wspiera, a nie jedynie 
rywalizuje. Wówczas rośnie jego 
motywacja, zaangażowanie, chęć 
poświęcania firmie czasu i energii. 
To obopólna korzyść – stwierdza 
Filip Gołębiewski.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

każdy pracownik marzy o bliskim ideału szefie, a szef o takim pracowniku. trudne do osiągnięcia? zależy od otwarcia na zmiany i motywacji do rozwo-
ju. refleksja nad tym, żeby stawać się coraz lepszym managerem czy częścią zespołu, poszukiwanie coraz lepszych metod współdziałania w grupie, 
szukanie porad fachowców mogą być kluczem do sukcesu firmy, a na pewno większej satysfakcji z pracy. 

Socjolog Filip Gołębiewieski wymienia cechy dobrego szefa                   Fot. Joanna Wojno-Wolska
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Grupa AxFlow jest częścią 
Axel Johnson AB i ma swoje oddziały
 w 21 krajach. AxFlow to lider na rynku 
europejskim w zakresie dostarczania 
pomp i rozwiązań systemowych.
Oferujemy pompy m.in. krzywkowe,
zębate, śrubowe, perystaltyczne,
tłokowe i próżniowe oraz inne 
urządzania dostosowane do różnych 
aplikacji, także nietypowych 
i trudnych,wsparcie inżynieryjne,  
serwis i części zamienne 
- dla wszystkich gałęzi 
przemysłu.

AxFlow Sp. z o. o., ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa
tel.: +48 22 460 56 00; fax: +48 22 460 56 09; 

Kontakt regionalny dla woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko- mazurskiego: 
tel. kom.  665 63 63 65

e-mail: biuro@axflow.pl   www.axflow.pl

ZAdZWOń luB nAPiSZ, tySiące ZAdOWOlOnych KlientóW
tO nASZA reKOmendAcJA! Z AxFlOW mOżeSZ tylKO ZySKAć!

#selFie – czyli instagram jakO narzędzie prOmOcji 

Post-prawda w mediach i 
internecie to jeden z paneli 
tematycznych podczas naj-
bliższego Welconomy Forum. 
W ramach niego Katarzyna 
Drewnowska-Toczko opowie o 
znaczeniu aplikacji Instagram 
we współczesnym świecie, z 
naciskiem na świat polityki i 
biznesu. – Instagram to apli-

kacja mobilna, która dyna-
micznie podbija świat – mówi 
specjalistka. – Świadczy o 
tym liczba przeszło 600 mln 
osób, które zamieszczają  tą 
drogą swoje zdjęcia i krótkie 
filmy.  Największą popular-
nością cieszą się wciąż selfie 
celebrytów i sportowców, 
wyidealizowane kadry uda-

jące codzienność typu „oto 
moja kawa” i zapierające dech 
w piersiach fotografie egzo-
tycznych krajobrazów, ale 
coraz większe zaangażowanie 
budzą także posty pokazujące 
rzeczywistość #bezfiltra.
Ideą Instagrama jest ukazy-
wanie wybranej części życia w 
formie zdjęć i krótkich filmów. 

Polubienie i przycisk obserwo-
wania to podstawowa waluta 
w instagramowym świecie. 
I choć Instagram wydaje się 
być umilaczem czasu, to jak 
każdego medium należy uży-
wać go umiejętnie i z rozwagą. 
– Instagram to tylko kolejna 
aplikacja – zauważa pani Ka-
tarzyna. – Bez oryginalnej 

koncepcji i strategii działania 
jest jak akwarium, w którym 
hodujemy własną próżność. 
Używany strategicznie do ce-
lów innych niż publikowanie 
kolejnego selfie, może stać 
się bardzo wdzięcznym narzę-
dziem promocji.

pies Obamy 
Instagram czy Twitter to apli-
kacje, które zyskują coraz 
większą popularność również 
w świecie sceny politycznej. 
Narzędzia te w prosty spo-
sób pozwalają politycznym 
graczom zaprezentować się 
od strony prywatnej. – Jeśli 
tylko znamy reguły gry, In-
stagram możemy wykorzy-
stać jako doskonałe narzędzie 
do stworzenia pozytywnego 
wizerunku – zauważa Kata-
rzyna Drewnowska-Toczko. 
– Zmęczeni agresywnym to-
nem debaty politycznej użyt-
kownicy Twittera i Facebooka 
właśnie na Instagramie szuka-
ją ucieczki. Jednym z nielicz-
nych polityków, który już parę 
lat temu dostrzegł potencjał 
tej aplikacji w kontekście per-
sonal branding i docierania z 
pozytywnym komunikatem do 
odbiorców oraz wyborców, jest 

właśnie Barack Obama. Jego 
sprawnie zarządzany kanał 
prezentował postać byłego 
prezydenta USA, zarówno w 
sytuacjach oficjalnych – w roli 
przywódcy światowego mo-
carstwa, jak i zupełnie prywat-
nych – w otoczeniu rodziny, 
z ulubionym psem i na meczu 
koszykówki. Każda decyzja, 
którą podejmujemy w świecie 
mediów społecznościowych, 
ma znaczenie w kontekście 
budowania wizerunku – wie o 
tym najlepiej obecny prezy-
dent Stanów Zjednoczonych, 
ofiara własnych kompulsyw-
nych tweetów. Na Instagramie 
Donald Trump radzi sobie coraz 
lepiej, głównie dzięki córce, 
która dobrze zna zasady gry.
Aktywne korzystanie z aplikacji 
mobilnych jest również obecne 
w polskiej polityce. Z Instagra-
ma korzystają już, m.in. Janusz 
Palikot czy Ryszard Kalisz. Na 
prelekcję Katarzyny  Drew-
nowskiej-Toczko pt. „Jak się 
nazywa pies Obamy, czyli o 
personal branding na Instagra-
mie” zapraszamy 14 marca do 
Hotelu Copernicus.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Facebook, instagram czy snapchat – przegląd portali społecznościowych to już nasz codzienny rytuał. w sieci nie ma miejsca na zastój informacyjny – to 
dynamiczny biznes, który sami po części nakręcamy. katarzyna  drewnowska-toczko  podczas najbliższego welconomy Forum opowie, jak aplikacje mo-
bilne mogą wpływać na kreowanie naszego wizerunku. 

Katarzyna Drewnowska-Toczko jest ekspertem w dziedzinie nowych mediów                                                                Fot. Archiwum
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wielki pOwrót pOdtOruńskiej japOnii?

Podczas mojego półrocznego 
pobytu w Japonii, potęgę go-
spodarczą tego kraju widać 
było niemal na każdym kroku. 
Pomimo „japońskiej straconej 
dekady”, czyli kryzysu, który 
dotknął ten kraj w latach 90, 
Japonia jest dziś trzecim naj-
bogatszym państwem świata 
pod względem PKB. Swoją 
pozycję na rynku międzyna-
rodowym zawdzięcza głów-
nie dzięki rozwojowi wielkich 
koncernów, których produkty 
zdominowały rynek motoryza-
cyjny czy elektroniczny zarów-
no w krajach Azji, Europy, czy 
USA. Firmy Japońskie posta-
nowiły zainwestować również 
pod Toruniem, w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej (PSEE) w Ostaszewie, gdzie 
w 2006 r. rozpoczęto budować 
zakłady japońskich koncer-
nów elektronicznych- Oriona 
i Sharpa. Obecnie w obrębie 
Crystal Parku działa wiele firm 
z branży blue-chip (stabilne 
finansowo firmy z dużym kapi-
tałem) i high-tech. -Aktualnie 
w Podstrefie Łysomice prowa-
dzi działalność gospodarczą 
16 inwestorów, w tym: Poland 
Tokai Okaya Manufacturing, 
Sohbi Craft Poland - podaje Jo-
anna Gasek, kierownik projektu 
z biura inwestycji toruńskie-
go oddziału PSSE.  Większość 
firm w podstrefie to polskie i 
niemieckie zakłady, jednak nie 
można zapominać o tym, że 
ówczesne japońskie inwesty-
cje miały ogromny wpływ na 
rozwój regionu i pobudzenie 
lokalnej gospodarki. 

„druga japonia” 
pod toruniem
Specjalne strefy ekonomiczne 

zostały utworzone w celu po-
prawy stanu gospodarczego 
danych regionów i stworze-
nia nowych miejsc pracy. W 
całym kujawsko-pomorskim 
z biegiem lat liczba stref po-
większała się a dziś jest ich 
już 23 w całym województwie. 
Strefa w Ostaszewie przycią-
gnęła japońskich inwestorów 
możliwością zwolnienia z po-
datku dochodowego w zamian 
za docelowe stworzenie 3 tys. 
nowych miejsc pracy. Za przy-
kładem Sharpa poszły również 
inne japońskie firmy. W 2007 r. 
w Crystal Parku zaczęto budo-
wać zakłady Sumika Electronic 
Materiale Poland, Poland Tokai 
Okaya, Kimoto Poland, Sohbi i 
Tensho- podała Gmina Łysomi-
ce w raporcie na temat PSSE. 
Dzięki japońskim inwestycjom, 
region zyskał nie tylko nowe 
miejsca pracy, ale dał również 
nowe możliwości dla lokalnych 
przedsiębiorców. W budowę 
nowych japońskich zakładów 
zostały zaangażowane toruń-
skie firmy budowlane, a także 
rozwinięto sieć komunikacyjną, 
co przyczyniło się do lepszego 
funkcjonowania transportu w 
całym regionie. Rozwój Crystal 
Parku przyśpieszył również bu-
dowę autostrady A1. W ramach 
współpracy z japońskimi kon-
trahentami, nowe zamówienia 
zyskali lokalni poddostawcy 
oraz kooperatorzy. Dzięki Stre-
fie, rozwinął się także dział 
usług i handlu, powstały 
nowe hotele i restauracje. 

strefa zdominowana 
przez polaków
W szczytowym momencie 
przypadającym na rok 2011 
liczba zatrudnionych w Shar-

pie wynosiła 2,1 tys. osób, 
jednak wskutek spadku liczby 
zamówień na terenie całej Eu-
ropy, firma zaczęła zwalniać 
pracowników. Sharp nie był w 
stanie sprostać wymaganiom 
dot. liczby zatrudnionych i 
w 2012 r. Ministerstwo Go-
spodarki cofnęło zezwolenie 
na obiecane ulgi podatkowe. 
Największa fala zwolnień (po-
nad 200 osób) przypadła na 
rok 2013. Pod koniec 2012 r. o 
zwolnieniach poinformowała 
również firma Sumika, skąd 
odejść musiała większość 
pracowników (156 osób), jak i 
Orion, który stopniowo wyga-
szał produkcję w Ostaszewie i 
zwolnił prawie wszystkich ze 
177 pracowników. Japońskie 
inwestycje okazały się poraż-
ką i większość firm wycofała 

się ze strefy w Ostaszewie 
lub też sprzedała większość 
swoich udziałów polskim lub 
zagranicznym inwestorom. 
W 2014 r. firma Katarzynki 
Akcesoria Meblowe stała się 
właścicielem zakładów daw-
nej Sumiki, a firma Boryszew 
kupiła większość udziałów 
w zakładzie Tensho i zajmu-
je się m.in. produkcją części 
motoryzacyjnych. Natomiast 
na miejsce japońskiej spółki 
Kimoto weszła firma Vital z 
Małej Nieszawki. Część po-
wierzchni, którą zajmował 
Orion, wydzierżawił Kreis 
Pack- polski producent po-
jemników na żywność. Jednak 
symbolem zmian w Crystal 
Parku stał się Sharp, którego 
niespodziewanie przejął sło-
wacki inwestor. 

Historia zatacza koło
W 2014 roku zakład Sharpa 
stał się własnością słowackiej 
firmy Universal Media Corpo-
ration Slovakia (UMC), która 
nadal jednak produkowała 
telewizory m.in. pod znakiem 
marki Sharp. UMC dynamicznie 
ruszyło z produkcją i zwięk-
szyło liczbę zatrudnionych. 
Po dwóch latach działalności 
UMC, Sharp jednak wraca do 
Torunia, co ogłosił w grudniu 
2016 roku. Okazuje się, że ja-
poński gigant wraca na polski 
rynek dzięki nowemu inwe-
storowi. Tajwański producent 
elektroniki Hon Hai w sierpniu 
został nowym właścicielem 
Sharpa i przeforsował pomysł 
odbudowania pozycji na eu-
ropejskim rynku. 56,7 proc. 
akcji cypryjskiej spółki Skytec 

UMC powędrowała do Sharpa. 
„Połączenie innowacyjności i 
rozpoznawalności marki Sharp 
z naszą znajomością europej-
skiego runku oraz doskona-
łymi kontaktami z klientami 
otworzy drogę do powstania 
jednego z największych gra-
czy branży audio- video w 
Europie” - powiedział prezes 
Skytec UMC Ltd-  Asian Kha-
bliev. -Transakcja zawarta z 
UMC została sfinalizowana 22 
lutego, struktura firmy jed-
nak nie zmieni się, natomiast 
w przyszłości ma w planach 
zwiększenie produkcji oraz 
liczby zatrudnionych- po-
informował mnie dyrektor 
administracyjny UMC Paweł 
Janczak.

Weronika Golubska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Z a każdym razem, kiedy ktoś pyta, mnie co 
studiuję i odpowiadam „japonistykę”, to 

spotykam się z podobnymi rekcjami. Mieszanka 
podziwu, respektu i dystansu na twarzy roz-
mówcy oraz seria pytań „to ty piszesz tymi krza-

kami?”, „a chiński i japoński to prawie to samo, 
prawda?”, „a co ty będziesz po tym robić?!”. Je-
śli ktoś jest wyjątkowo wnikliwy i zaczynam na 
jego prośbę tłumaczyć na czym polega japoński 
system pisma, to dopiero zaczynają się schody! 
Trudno bowiem wytłumaczyć to komuś, w minu-
tę przy herbacie, a takiej odpowiedzi oczekuje 
zazwyczaj mój rozmówca. Podobne sytuacje po-
wtarzają się już kolejny rok, ale za każdym razem 
rozczulają mnie tak samo. Japoński to bowiem 
język jak każdy inny i nie trzeba mieć wybitnych 
zdolności, aby móc nauczyć się „czytać krzaki”. 
Po trzech latach studiowania japonistyki na UMK 
postanowiłam spróbować swoich sił i wyjechać 
na praktyki studenckiej organizacji AIESEC, do 
czego zachęciła mnie starsza koleżanka, która 
wróciła z podobnego wyjazdu bardzo zadowolo-
na. Po wielu formalnościach i przejściu rekrutacji 

nadeszła decyzja- przyjęli mnie, jadę do Japonii 
na pół roku! Szok, niedowierzanie, a przede 
wszystkim strach. Od lipca do stycznia br. pra-
cowałam w japońskiej firmie jako reporterka. 
Praca była wręcz wymarzona! Jeździłam na 
jednodniowe wycieczki turystyczne i brałam 
udział w festiwalach, pokazach oraz różnych 
eventach. Odwiedziłam dziesiątki muzeów, 
świątyń i zabytków. Oglądałam przepiękną 
japońską przyrodę, nadmorskie malownicze 
miejscowości, krajobrazy spowite w jesienne li-
ście i widoki ze szczytów gór. Z każdej wyciecz-
ki przygotowywałam reportaż na turystyczny 
portal internetowy w wersji po japońsku i po 
angielsku. Po realizacji jednego materiału, 
znów mogłam jechać w kolejne miejsce. Oprócz 
wielu lekcji, jakie wyniosłam z moich wycie-
czek, niemal codziennie mogłam obserwować, 

jak funkcjonuje japońska „kaisha”, czyli fir-
ma. Nie był to wielki konglomerat finansowy, 
z jakimi często kojarzymy japońską potęgę 
gospodarczą, ale mała kilkuosobowa firma. 
Jednak nawet tam można było zaobserwo-
wać osławione japońskie podejście do pracy, 
chociaż wciąż trudno mi ocenić, czy jest lep-
sze, czy gorsze od zachodniego, więc zosta-
nę przy słowie „inne”. Po powrocie z Japonii 
zajęłam się japońskimi firmami na naszym 
lokalnym toruńskim podwórku i przeanalizo-
wałam ich historię w PSSE.

Weronika Golubska
redakcja@toronto-magazyn.pl

w zdominowanej niegdyś przez japończyków psse w Ostaszewie (gm. łysomice) działa dzisiaj 16 inwestorów, w tym już tylko dwie firmy japońskie. jed-
nak dzięki wykupieniu przez sharpa 56,7% udziałów w spółce skytec umc zlokalizowanej w podstrefie łysomice, japoński potentat elektroniczny znów 
zamierza wkroczyć na europejski rynek.

Na zdjęciu: Katsumi Otsuka -  wicedyrektor  i Kiichiro Asano  -  dyrektor administracyjny z Sohbi Craft Poland          Fot. J. Wojno-Wolska

tak, czytam krzaki. 
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-  Przewidując przyszłość uczelni 
niepublicznych, należy uwzględ-
nić prawdopodobne zmiany, ja-
kie zajdą niebawem w „Prawie o 
szkolnictwie wyższym” – mówi 
prof. dr hab. Marek Jacek Stan-
kiewicz, rektor Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu. – Przyszłość 
tę należy rozpatrywać w dwóch 
przekrojach:  uczelnie niepu-
bliczne jako podmioty wyłącznie 

rynku edukacyjnego i uczelnie 
niepubliczne ze statusem lub co 
najmniej aspiracjami do statusu 
akademickiego, którego wyróżni-
kiem jest posiadanie uprawnień 
do nadawania stopni naukowych. 
– Istnienie szkolnictwa prywat-
nego ma niezwykle istotne zna-
czenie z punktu widzenia finan-
sowania szkolnictwa wyższego 
– przyznaje dr Marek Waszko-

wiak, rektor Wyższej Szkoły Kadr 
Menedżerskich  w Koninie. – Z 
drugiej strony uważam, że jest to 
po prostu znakomite uzupełnienie 
szkolnictwa wyższego – uniwer-
syteckiego. Uczelnie niepubliczne 
są bardzo często rozproszone i 
występują w małych ośródkach, 
tam, gdzie nie ma państwowych 
uniwersytetów, dlatego też sek-
tory te tworzą pewnego rodzaju 
symbiozę. 
Obecnie w Polsce zapowiadana 
jest reforma szkolnictwa śred-
niego, która ma zwiększyć nacisk 
na kształcenie zawodowe. Jak 
się okazuje, zmiany te mogą być 
kluczowe z perspektywy uczelni 
wyższych. – Zwiększenie licz-
by techników rodzi nadzieję, że 
na rynku edukacji wyższej, na 
którym funkcjonują uczelnie nie-
publiczne, pojawi się relatywnie 
większe zainteresowanie ofertą 
przedstawianą przez te uczelnie, 
a co za tym idzie liczebniejszy 
„narybek” kandydatów – za-
znacza prof. dr hab. Marek Jacek 
Stankiewicz. – Równocześnie 
rozwiązania dotyczące sektora 
uczelni wyższych przewidywane 
w przyszłym „Prawie o szkolnic-
twie wyższym” i częściowo już 
wprowadzone w Polskich Ramach 
Kwalifikacyjnych teoretycznie 
zmniejszają, a przynajmniej ogra-

niczają konkurencję „o studenta” 
kreowaną przez uczelnie publicz-
ne. Okoliczności te w znacznym 
stopniu będą determinowały 
przyszłość uczelni niepublicz-
nych jako instytucji edukacji na 
poziomie licencjackim i magister-
skim, a w pewnym zakresie rów-
nież inżynierskim. 
Od wielu lat uczelnie niepubliczne 
mają aspiracje do ubiegania się o 
status akademicki. W najbliższej 
perspektywie będzie to jednak 
bardzo trudne do osiągnięcia. – 
W tym zakresie przyszłość szkol-
nictwa niepublicznego widzę 
mniej optymistycznie – przyznaje 
prof. dr hab. Marek Jacek Stan-
kiewicz. –Uczelnie niepubliczne 
swoją działalność opierają głów-
nie na przychodach z czesnego, 
które mogą być przeznaczane 
wyłącznie na cele związane z 
kształceniem płacących czesne 
studentów. Zatem w zasadzie 
nie mogą  być przeznaczane na 
podejmowanie i rozwijanie badań, 
których wyniki nie przekładają 
się na treści prowadzonych zajęć. 
Tymczasem status akademicki 
buduje się przede wszystkim w 
oparciu o badania i wyniki badań 
podstawowych, których wyniki 
mogą być przydatne do rozwo-
ju nauki i praktyki często nawet 
dopiero w odległej przyszłości. 

Stąd uczelniom niepublicznym 
trudno jest spełniać kryteria aka-
demickości, bo dysponują niepo-
równanie mniejszymi od uczelni 
publicznych zasobami finanso-
wymi, jakie można przeznaczyć 
na badania naukowe. Wprawdzie 
główni gestorzy centralnych fun-
duszy na naukę – NCN i NCBiR 
– formalnie mogą finansować 
projekty badawcze zgłaszane 
przez uczelnie niepubliczne, ale 
w praktyce dzieje się to relatyw-
nie bardzo rzadko.  
Problem niżu demograficznego
Już od kilku lat mówi się, że niż 
demograficzny to poważne nie-
bezpieczeństwo. Zjawisko to już 
wkrótce znacząco może wpłynąć 
na ukształtowanie się sektora 
szkół niepublicznych. – Niż de-
mograficzny obserwujemy od 
kilku lat i już wyraźnie wpłynął 
on na warunki funkcjonowania 
uczelni wyższych, zwłaszcza 
niepublicznych – zauważa rektor 
WSB. – Wpływ ten przejawia się 
przede wszystkim w znaczącym 
wzroście konkurencji na rynku 
edukacyjnym. Ja osobiście oce-
niam to korzystnie. Konkurencja 
zawsze wymusza doskonalenie 
oferty, dostosowywanie jej do 
potrzeb potencjalnego klienta. 
W naszym przypadku sprowadza 
się to do ustawicznego podnosze-

nia jakości kształcenia, ciągłe-
go aktualizowania programów 
kształcenia. Szkoły, które tego 
nie robią, zakładane jako wspo-
mniane wcześniej przedsięwzię-
cie biznesowe, będą znikały z 
sektora szkolnictwa wyższego, 
nastąpi oczyszczenie tego rynku, 
zostaną tylko najlepsi. Będzie to 
korzystne dla ostatecznych efek-
tów kształcenia, czyli wzrostu 
poziomu wiedzy, umiejętności i 
szeroko rozumianych kompeten-
cji absolwentów uczelni. 
– Obecnie zarówno szkoły pu-
bliczne, jak i niepubliczne odczu-
wają niż demograficzny – mówi 
dr Marek Waszkowiak. –Na rynku 
uczelni niepublicznych  można 
zauważyć jednak dużą mobil-
ność. W miejsce mało popular-
nych kierunków pojawiają się 
nowe, dostosowane do potrzeb 
obecnych pracodawców. Dodat-
kowo pojawiają się inne, bardziej 
atrakcyjne formy kształcenia. 
Uważam, że w tym sensie jest to 
pozytywne – że uczelnie niepu-
bliczne nie trzymają się sztywno 
wyznaczonych ram. Prelekcji 
„Przyszłość szkół niepublicz-
nych w Polsce” będzie można 
wysłuchać już 14 marca w Hotelu 
Copernicus.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

jaka przyszłość czeka szkoły niepubliczne w polsce i jakie będą one miały perspektywy rozwoju? czy niż demograficzny 
może zaburzyć rytm pracy zaplecza edukacyjnego w naszym kraju? O tym już podczas najbliższego welconomy Forum.

perspektywy i zagrOŻenia rOzwOju szkół niepublicznycH w pOlsce

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. Marek Jacek Stankiewicz        Fot. J. Wojno-Wolska
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25. edycja Klamry odbędzie 
się 18-25 marca. To dobry mo-
ment na pierwsze podsumo-
wania – jak przebiegały po-
czątki festiwalu i co przez ten 
czas udało się osiągnąć. – 25 
lat to już szmat czasu, sporo 
osób studiujących na UMK jest 
w tej chwili dużo młodszych 
od Klamry, co świadczy tylko 
o dojrzałości tego wydarzenia 

– podsumowuje Maurycy Mę-
czekalski, dyrektor Akademic-
kiego Centrum Kultury i Sztuki 
„Od Nowa”. – Klamra w odróż-
nieniu od Festiwalu Jazzowe-
go powstała praktycznie od 
zera. Już na pierwszym Fe-
stiwalu Jazzowym pojawili się 
znani artyści, z kolei początki 
Klamry były bardzo skromne. 
Pamiętam, jak spośród czte-

rech zaproszonych teatrów 
przyjechały do nas tylko dwa. 
Nasza skuteczność sięgała 
więc wówczas 50 procent i 
nazwa „festiwal” w tym przy-
padku używana była nieco 
na wyrost. Pomijając trudne 
początki, Klamra dość szybko 
się rozwinęła i w 1995 roku, 
podczas trzeciej edycji Festi-
walu, mieliśmy już prawdziwe 

gwiazdy, czyli Teatr Ósmego 
Dnia czy Provisorium, które 
znane są na całym świecie.
Ideą Klamry od początku jej 
istnienia jest prezentowanie 
najnowszych i najciekaw-
szych spektakli  polskich te-
atrów niezależnych. Podczas 
wystawianych sztuk wyko-
rzystywane są techniki mul-
timedialne, monodramy czy 

performance. – Klamra jest w 
tej chwili jednym z ostatnich 
festiwali, który reprezentuje 
teatr alternatywny – zauwa-
ża Maurycy Męczekalski. – Te-
atr alternatywny w ostatnich 
latach dość mocno się zmienił. 
Obecnie spektakle, które poja-
wiają się w Teatrze im. Wilama 
Horzycy, mogłyby spokojnie 
pojawić się na Klamrze i od-
wrotnie. Jeszcze 25 lat temu 
było to nie do pomyślenia. 
Kiedy startowaliśmy z Klamrą, 
prezentowaliśmy teatr zwa-
riowany, awangardowy, za-
wierający alternatywne środki 
wyrazu wobec klasyki drama-
tu. Obecnie dość mocno już się 
to wymieszało.

poza schemat
W tym roku po raz pierwszy 
Festiwal Klamra przekroczy 
swoje tradycyjne ramy. Pod-
czas 25. edycji zobaczymy 
12 spektakli, wśród których 
pojawi się występ teatralny 
– plenerowy. – Będzie to jed-
norazowy spektakl, którego 
nie zobaczymy nigdzie poza 
Klamrą – przekonuje Maury-
cy Męczekalski. – Przygoto-
wuje go prof. Leszek  Mądzik, 
twórca legendarnej sceny 
plastycznej KUL. Będzie to 

etiuda „Symbioza” i zostanie 
zorganizowana przed dawnym 
wejściem do Od Nowy. Artyści 
wykorzystają naturalną sce-
nografię w postaci drzew. 
Ponadto w tym roku podczas 
Klamry zobaczymy wielu zna-
mienitych gości. – Tegorocz-
ny program zwiera występy 
teatrów, które wygrywały do 
tej pory Klamrę – opowiada 
dyrektor Od Nowy. – Festiwal 
ma charakter konkursowy, ale 
tylko w zakresie plebiscytu 
publiczności – to ona wybiera 
ulubiony spektakl w danym 
roku. Do tej pory wśród lau-
reatów Klamry znalazły się 
teatry:  Wierszalin, Kana,  Po-
rywacze Ciał, Usta Usta, Dada, 
Formy czy neTTheatre. Dodat-
kowo polecam zwrócić uwagę 
na Wrocławski Teatr Radioak-
tywny, gdzie spektakl prezen-
towany będzie w formie słu-
chowiska, z niemym udziałem 
aktorów. W tegorocznym pro-
gramie  Klamry nie zabraknie 
także akcentów muzycznych 
w postaci koncertów Janusza 
Zdunka czy Mai Kleszcz. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

alternatywne spotkania teatralne „klamra” to festiwal, który od wielu lat wpisuje się w harmonogram kulturalnych wydarzeń torunia. 
już w przyszłym tygodniu odbędzie się jego 25- lecie. Organizatorzy są zgodni – tegoroczna klamra ma najbogatszy program w historii! 
sprawdzamy, jakie nowości pojawią się w Od nowie. 

REKLAMA TRN 2017031011T

Przygotuj się na nadejście wiosny z toruń Plaza!
tuż po dniu Kobiet zapraszamy wszystkie Panie na “wsPaniały weekend” z bezpłatnymi  
zabiegami, specjalymi promocjami i możliwością wygrania atrakcyjnych nagród, w tym 
weekendowych pobytów w Baltic Plaza hotel**** medisPa & fit.

          dwa dni dla urody
Przyjdź do nas w weekend 11 i 12 marca, zmień fryzurę, skorzystaj z darmowego manikiuru, makijażu, zabiegów 
pielęgnacyjnych i masażu. Wizażyści z Perfumerii Douglas, manikiurzystki z Manicure Express, fryzjerzy ze Studia 
Fryzur Izabela & Marcin Górny oraz kosmetyczki z Laser Studio 4 dyżurować będą od godz. 14.00 do 18.00 na Placu 
Orzechowym.

          zadbaj o skórę na wiosnę
Zasięgnij porady specjalistów i dowiedz się, jak zadbać o skórę wiosną. Kosmetyczki z Laser Studio 4 podpowiedzą, 
jakie zabiegi pielęgnacyjne warto wykonywać, żeby nadać skórze zdrowy i promienny wygląd. Z kolei wizażystki z 
Perfumerii Douglas doradzą, po jakie kosmetyki najlepiej sięgnąć, żeby odżywić i nawilżyć skórę po zimie.

          Piękne włosy i modna fryzura
W trakcie “wSPAniałego weekendu” odbędą się pokazy fryzjerskie. Jeśli chcesz mieć najmodniejszą fryzurę, przyjdź 
na Plac Orzechowy i oddaj swoją głowę w ręce najlepszych stylistów ze Studia Fryzur Górny.

          nie zapomnij o paznokciach
Profesjonalnie wykonany manikiur daje zachwycający efekt. Przy kilku specjalnie przygotowanych stanowiskach 
kosmetycznych, nasze Klientki bezpłatnie będą mogły skorzystać z usług manikiurzystek z punktu Manicure Ex-
press. Nie przegap okazji na piękne paznokcie w najmodniejszych kolorach.

KonKursy z nagrodami
Perfumeria Douglas, drogeria Hebe, gabinet kosmetyczny Laser Studio 4 i Studio Fryzur Izabela & Marcin Górny 
ufundowali nagrody w konkursach. Weź udział, a szczęście na pewno się do Ciebie uśmiechnie.

raBaty i sPecjalne Promocje
“wSPAniały weekend” będzie też okazją do zrobienia zakupów w niższych cenach. Odbierz od hostessy ulotkę 
rabatową i ciesz się rabatami oferowanymi przez wybrane sklepy. 
listę sklepów biorących udział w akcji rabatowej opublikujemy 9 marca.

znajdź perłę i wygraj weekend w Baltic Plaza hotel**** medisPa & fit w Kołobrzegu
Każda z Pań, która w dniach 11 i 12 marca zrobi zakupy w naszym centrum za minimum 100 zł  
na jednym paragonie i podejdzie do specjalnie przygotowanej wyspy z perłami, będzie mogła  
wziąć udział w zabawie, w której nagrodami są ekskluzywne, dwuosobowe weekendy w Baltic Plaza  
hotel**** medisPa & fit w Kołobrzegu połączone z zabiegami sPa. 

na czym polega zabawa?
na wyspie z perłami, wśród kilkuset sztucznych znajdzie się 5 prawdziwych. te z Pań, 
które prawidłowo odgadną, która perła jest prawdziwa, otrzymają nagrodę. 

Życzymy powodzenia!
usługi oferowane w trakcie “wsPaniałego weekendu” są bezpłatne. zapraszamy!
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Wydarzenie, organizowane przez 
Targi Toruńskie, to największe 
tego typu targi w województwie 
kujawsko-pomorskim i jedne z 
większych w rejonie Polski pół-
nocnej. Spotkanie producentów 
i dystrybutorów materiałów bu-
dowlanych, wyposażenia wnętrz, 
firm wykonawczych, banków, de-
weloperów, agencji obrotu nieru-
chomościami to łącznie około 70 
wystawców ogólnopolskich. 
 
nowatorskie technologie

Targi to dobra okazja, żeby śledzić 
nowoczesne rozwiązania w bran-
ży budowlanej, nowatorskie po-
mysły związane z wyposażeniem, 
wystrojem wnętrz czy dowiedzieć 
się więcej o nowych inwestycjach 
planowanych nie tylko w naszym 
województwie. – W ciągu tych 12 
lat organizowania targów widać 
ogromny progres pod względem 
coraz bardziej zaawansowanych 
technologii. Z drugiej strony 
mamy wyraźny powrót do tra-
dycyjnych rozwiązań – chętnie 
wykorzystuje się cegłę czy drew-
no, coraz bardziej wyraźny jest w 

budownictwie trend ekologicz-
ny – mówi dyrektor ds. targów 
i kierownik Centrum Targowego 
„Park” Piotr Kempiński. Na targach 
będzie okazja, żeby zapoznać się 
m.in. z nowoczesnymi pompami 
ciepła, oczyszczalniami ścieków, 
rekuperatorami, ekologicznymi 
kotłami centralnego ogrzewania 
na paliwa stałe i możliwościa-
mi ich dofinansowania z urzędu 
gminy czy pozyskiwaniem energii 
odnawialnej. Co roku wystawie 
towarzyszy konkurs o Grand Prix 
na topowy produkt wystawy.

Od 10 lat targom budowlano-
-mieszkaniowym towarzyszy 
„Invest-Tor”, który – jak zazna-
cza dyrektor Piotr Kempiński 
– zrodził się z obserwacji po-
trzeb rynku. Dlatego też oprócz 
nowinek technologicznych 
wydarzenie będzie szansą na 
spotkanie się z deweloperami, 
którzy przedstawią swoje plany 
inwestycyjne, porozmawianie z 
przedstawicielami banków – do-
radzą wybrać najkorzystniejszy 
kredyt czy poradę u pośredni-
ków nieruchomości. 

mieszkanie plus
i budownictwo pasywne 

W pierwszym dniu wystawie 
towarzyszyć będzie konfe-
rencja. Zaplanowano dwa pa-
nele dyskusyjne: „Mieszkanie 
Plus” i „Budownictwo energo-
oszczędne i pasywne”. Podczas 
pierwszego z nich poruszone 
zostaną tematy związane z 
rządowym programem miesz-
kaniowym, czyli głównie z za-
sadami udziału w nim dewelo-
perów i firm budowlanych oraz 
sposobów jego finansowania. 
Drugi blok tematyczny skupi 
się na aktualnych rozwiąza-
niach i trendach w ekologicz-
nym budownictwie. – Forma 
panelu, żywej debaty wynik-
nęła z potrzeb deweloperów 
i przedstawicieli branży bu-
dowlanej. Interesują ich nowe 
tereny pod inwestycje, to, w 
jakich kierunkach zamierzają 
rozwijać się gminy. Dominuje 
zainteresowanie inwestycjami 
na terenach Bydgoszczy, To-
runia, Łubianki i Inowrocławia, 
stąd obecność na konferencji 

przedstawicieli samorządów, 
które zaprezentują swoją ofer-
tę terenów pod inwestycje – 
mówi Krzysztof Koman, dyrek-
tor Centrum Wsparcia Biznesu, 
które organizuje konferencję.   

Patronat honorowy nad wy-
stawą objęli wojewoda kujaw-
sko-pomorski Mikołaj Bogda-
nowicz, marszałek naszego 
województwa Piotr Całbecki i 
prezydent Torunia Michał Za-

leski. Targi dostępne są dla 
wszystkich zainteresowanych, 
wstęp jest bezpłatny.
Targi „Od działki po dom” i 
„Invest-Tor” od lat inaugurują 
sezon targowy. W ciągu roku 
targów jest około trzynastu. 
Już wkrótce, 1 i 2 kwietnia, 
warto pojawić się na Targach 
Turystycznych „Wypoczynek” 
i zadowolić podniebienie na 
Toruńskim Festiwalu Smaków. 
W trzeciej dekadzie kwietnia 

można wybrać się na Toruński 
Kiermasz Ogrodniczy, który je-
sienią odbywa się ponownie. W 
maju coś dla fanów gier i roz-
rywki, we wrześniu tematyka 
nieruchomości, w październiku 
odnajdą się miłośnicy motory-
zacji, a w listopadzie zaintere-
sowani modą ślubną. Grudzień 
to czas Jarmarku Katarzyń-
skiego.

Hanna Wojtkowska
redakcja@torotno-magazyn.pl   

„Od działki pO dOm” – tOruńskie targi budOwlanO-mieszkaniOwe
wraz z nadchodzącą wiosną rośnie apetyt na zmiany. pomysły na generalne czy też drobne remonty w mieszkaniach i domach zwykle odkładamy na cieplejsze 
miesiące. również kupno mieszkania czy budowę domu planujemy wraz z nadejściem bardziej sprzyjającą ku temu aurze. kto o tym myśli, może wybrać się na Xii 
targi budownictwa i targi mieszkaniowe „Od działki po dom” oraz towarzyszące im od l0 lat kujawsko-pomorskie targi inwestycyjne „invest-tor”, które odbędą 
się w sobotę i niedzielę 11 i 12 marca w centrum targowym „park” w toruniu. 

REKLAMA TRN 2017031012G
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wiOsenne inwestycje – gdzie kupić mieszkanie i dOm w tOruniu

W Toruniu na pewno nie można 
narzekać na zastój budowalny. 
Co chwilę tu i ówdzie pojawia 
się nowy budynek mieszkalny. 
Od kilku lat w krajobrazie Toru-
nia, ale również innych polskich 
miast, możemy podziwiać coraz 
ciekawszą i nowoczesną archi-
tekturę budynków, dbałość o 
jakość materiałów budowla-
nych i szczegóły wykończenia, 
uwzględnianie potrzeb klientów. 
Standardem obecnie są windy, 
balkony i parkingi podziemne, 
bardzo często również rolety w 
oknach. Coraz częściej pojawiają 
się tarasy – ogródki dedykowa-
ne mieszkaniom na parterach. 
Schludne i ładne klatki schodowe, 
place zabaw, zieleń – te wszyst-
kie elementy zapewniają komfort 
przyszłym lokatorom.   

kto, gdzie, kiedy
Apro Investment sfinalizowało 
Wozownię – Apartamenty Jaku-
ba, jednocześnie kontynuowana 
jest budowa czterech domków 
jednorodzinnych z malowniczym 
widokiem na jezioro Nagus. Trwa 
realizacja kolejnego etapu Osie-
dla Zielone 2, a przy ul. Kościuszki 
powstaje budynek wielorodzinny 
„Kościuszki 66” z częścią mieszkal-
ną oraz biurowo-usługową. Wie-

loletnia inwestycja, na najbliższe 
7-8 lat, już wkrótce rozpocznie się 
na terenie niezagospodarowane-
go od lat byłego Tormięsu. Willa 
Developer na 5 ha tego terenu 
wybuduje około 800 mieszkań o 
metrażach 26-140 m2. Na parte-
rach budynków od strony Szosy 
Lubickiej zaplanowano lokale 
usługowe, przed nimi – parkingi. 
W 2018 roku zostanie oddany do 
użytku ostatni blok Piernikowego 
Osiedla.
W kwietniu rozpocznie się bu-
dowa inwestycji Mozaika. To 33 
mieszkania dwu-, trzy- i cztero-
pokojowe od 35 do 75 m2. Wszyst-
kie mieszkania będą miały bal-
kony, a parterowe do dyspozycji 
ogrodzone ogródki wypoczynko-
we o powierzchni 40-50 m2. – Już 
na osiedlu Stawki Centrum przy 
Łódzkiej zadbaliśmy o ogródki 
towarzyszące mieszkaniom na 
parterach i właśnie te mieszkania 
sprzedają się w pierwszej kolejno-
ści. Ogródki dają namiastkę wol-
ności i przestrzeni przed oknami 
– opisuje nowe przedsięwzięcie 
Rafał Hinczewski z Tombudu. Fir-
ma obecnie kontynuuje budowę 
drugiego budynku wielorodzin-
nego, trzykondygnacyjnego na 
osiedlu Stawki Centrum. Na no-
wych mieszkańców czeka jeszcze 

kilka domów wolno stojących na 
osiedlu Leśna Kraina w malow-
niczym otoczeniu w Obrowie. W 
planach – budynek wielorodzinny 
przy ul. Kościuszki. Na co stawiają 
właściciele firmy? – W każdej z 
tych inwestycji zależy nam na 
pewnej spójności architektonicz-
nej, kolorystycznej, na motywie 
przewodnim. Domy w Obrowie, 
choć różniące się metrażem, mają 
identyczne elewacje. Mozaika bę-
dzie charakteryzowała się cieka-
wym mozaikowym elementem na 
ścianach zewnętrznych budynku. 
Mozaikowe akcenty znajdą się 
również na klatkach schodo-
wych i chodnikach – wyjaśnia 
Rafał Hinczewski. – Jeżeli chodzi 
o sam układ mieszkań zależy 
nam głównie na funkcjonalności. 
Wychodząc naprzeciw sugestiom 
klientów, mieszkania 50-metrowe 
są już zawsze trzy-, a nie dwupo-
kojowe. Dzięki dwuskrzydłowym 
drzwiom balkonowym schodzą-
cym aż do podłogi uzyskujemy 
solidnie doświetlony salon. Zale-
ży nam również na przestronnych 
klatkach schodowych.   
Jakich jeszcze budowlanych 
nowości możemy spodziewać 
się w tym roku? Dompol ruszy 
z budową przy ul. Grunwaldz-
kiej – powstanie tam budynek 

wielorodzinny z 50 mieszkaniami 
30-90 m2. Budlex ma jeszcze kilka 
niesprzedanych mieszkań w Stre-
fie Czasu i Wiśniowej Rezydencji, 
a Red Co. w Domu Harmonia na 
Stawkach. Na Wodociągowej i 
Pułaskiego realizuje inwestycję 
Marrow, który już wkrótce roz-
pocznie budowę przy ul. Podgór-
nej. Przedsiębiorstwo Budowlane 
Urbański aktualnie sprzedaje 
mieszkania przy Podgórnej, Szo-
sie Chełmińskiej, Małachowskiego 
i Wodociągowej.
Najpierw przy Świętopełka, 

a w przyszłym roku przy Cze-
cha wystartuje inwestycja SM 
Kopernik. Przy pierwszej z ulic 
powstaną dwa budynki miesz-
kalne wielorodzinne czterokon-
dygnacyjne. W przyszłym roku 
ruszy budowa bloku przy ul. Cze-
cha 20. Znajdzie się w nim sześć 
mieszkań o powierzchni 41-63 m2. 
Dodatkowo w ramach inwestycji 
wybudowane zostaną 34 miejsca 
parkingowe. Na JAR-ze powstanie 
Osiedle Arkadia – zespół dziewię-
ciu budynków wielorodzinnych z 
250 mieszkaniami. Zakończenie 

pierwszego z nich, przy ul. Gra-
sera, przewidywana jest w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Instabud zaplanował mieszkania 
30-120 m2, z balkonami i tarasami 
do 60 m. Rozpoczęła się już budo-
wa pierwszej w Toruniu inwesty-
cji firmy Fasterm z Głogowa. Na 
Bielawach przy ul. Tarnowskiej 
„urosną” budynki jednorodzinne 
w zabudowie szeregowej z prze-
stronnymi garażami i ogrodami.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl     

wiosna sprzyja planom budowlanym i zakupowi  nowych czterech ścian. w tym roku w krajobrazie torunia przybędą kolejne 
nowe budynki wielorodzinne i domy. sprawdziliśmy, gdzie pojawią się inwestycje.

Na rynku deweloperskim nie ma zastoju. - Mieszkania na parterach z ogródkami sprzedają się w pierwszej  
kolejności - mówi Rafał Hinczewski.                                                                                        Fot. Joanna Wojno-Wolska
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kredyt – szansą na nOwe mieszkanie 

Zanim wybierzemy się do 
banku, możemy skorzystać z 
istniejących online kalkulato-
rów kredytu, wkładu własne-
go i kalkulatora rat. Wstępnie 
będziemy mogli ocenić nasze 
możliwości spłaty zobowią-
zania. Kiedy już rozeznamy 
się w sytuacji, warto wybrać 
się do niezależnego doradcy 
finansowego, który naświetli 
nam naszą sytuację i możli-
wości otrzymania kredytu, a 
także przedstawi kilka najko-
rzystniejszych dla nas ofert 
banków. 

Wiek, dochody, zatrudnienie
Które informacje o nas są dla 
banków najważniejsze? – W 
pierwszej kolejności bank 
pyta nas o informacje, które 
przekładają się ostatecznie 
na naszą zdolność kredyto-
wą czy wstępną ocenę moż-
liwości procesowania danego 
wniosku w danej instytucji, 
czyli o wiek, stan cywilny, 
ilość osób na utrzymaniu, ro-
dzaj zatrudnienia, osiągane 
dochody czy zobowiązania, 
które obciążają miesięcz-
nie nasz dochód – wymienia 

Kamil Skierski, dyrektor od-
działu Expandera w Toruniu, 
starszy doradca finansowy. 
Jedną z ważniejszych kwestii 
dla banku jest bez wątpie-
nia nasze zatrudnienie. Jakie 

mamy szanse na kredyt, jeśli 
jesteśmy zatrudnieni na umo-
wę-zlecenie? – Zwykle banki 
traktują umowę-zlecenie jako 
umowę dodatkową. Na pewno 
nie może ona mieć jednorazo-

wego charakteru. Musi to być 
długotrwały, czyli powyżej 
roku, stabilny dochód – wyja-
śnia Dorota Grant, niezależny 
doradca finansowy z portalu 
Sprawdzony Doradca.  

Niska marża może nas zwieść
Na co starający się o kredyt 
mieszkaniowy powinni zwra-
cać uwagę? Kamil Skierski 
wymienia koszty, na które 
powinniśmy być przygoto-

wani kredytobiorcy. Należą 
do nich koszty początkowe 
– prowizje czy opłaty przy-
gotowawcze, ewentualne 
ubezpieczenia, koszty wy-
cen lub inspekcji nierucho-

mości, wydatki miesięczne, 
czyli spłacanie raty kredytu, 
ubezpieczenia na przykład 
na życie, na wypadek utraty 
pracy, koszt prowadzenia ra-
chunku. Czekają nas również 

opłaty okresowe – ubezpie-
czenia nieruchomości czy 
przykładowo roczny koszt 
karty kredytowej przypisanej 
do danej oferty. – Wszyst-
kie wymienione elementy 
składają się na ocenę oferty 
kredytowej danego banku. 
Dodając wszystkie składo-
we w odniesieniu do okresu 
kredytowania, jesteśmy w 
stanie określić ostateczny 
koszt zaciąganego zobowią-
zania, a to każdego klienta 
interesuje najbardziej. Na tej 
podstawie mamy możliwość 
porównywania ofert kredy-
towych i wyboru najlepszego 
rozwiązania z pespektywy 
kieszeni kredytobiorcy – tłu-
maczy Kamil Skierski. – Pa-
miętajmy również o tym, że 
nie zawsze niska marża jest 
wyznacznikiem dobrej oferty, 
a niestety u wielu przyszłych 
kredytobiorców panuje takie 
przekonanie.
Średni wiek zainteresowa-
nych kredytem mieszkanio-
wym waha się między 25. a 
35. rokiem życia. Przeciętna 
jego wysokość w Toruniu to 
120-200 tys. zł. Czas oczeki-

wania na kredyt? Do półtora 
miesiąca – w zależności od 
sprawnego skompletowania 
przez klienta niezbędnych 
dokumentów. Jakie są naj-
częstsze obawy klientów? 
– Klienci najczęściej boją się 
tego, że bank nie przyzna 
im kredytu. A jeśli już go 
dostają, to niepokój kredy-
tobiorców wiąże się z sytu-
acją rynkową – marża nie 
ulega zmianie, natomiast nie 
można mieć pewności co do 
wskaźników ekonomicznych. 
Dla biorących kredyt ważny 
jest WIBOR, stanowiący obok 
stałej marży bankowej drugą 
i jednocześnie zmienną część 
oprocentowania kredytu. 
Obawiają się również utra-
ty źródła dochodów – mówi 
Dorota Grant, a dyrektor 
Expandera dodaje, że w przy-
padku jakichkolwiek proble-
mów ze spłatą zobowiązania 
spowodowanych życiowymi 
sytuacjami powinniśmy jak 
najszybciej poinformować od 
tym nasz bank.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

ach, gdyby tak mieć gotówkę! wzięcie kredytu to niełatwa decyzja, ale często jedyna, żeby stać się szczę-
śliwymi posiadaczami własnego mieszkania czy domu. banków jest wiele i zanim podejmiemy ostateczną 

decyzję – warto porównać oferty kilku z nich. 

Niezależny doradca finansowy przedstawi kilka najkorzystniejszych dla nas ofert banków. Na zdjęciu 
Kamil Skierski                                                                                                  Fot. Joanna Wojno-Wolska
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targi budOwnictwa i targi mieszkaniOwe 
Xii targi budownictwa i targi mieszkaniowe „Od działki po dom” oraz X kujawsko-pomorskie targi inwestycyjne „invest-tor”, odbędą 
się w sobotę i niedzielę 11 i 12 marca w godz.  od 10.00 do 17.00  w centrum targowym „park” w toruniu przy ul. szosa bydgoska 3. 

Na targach swój udział 
zapowiedzieli producenci 
i dystrybutorzy wyrobów 
budowlanych, materia-
łów wykończeniowych i 
wyposażenia wnętrz, a 
także pracownie projek-
towe i firmy wykonawcze 
oferujące m. in. podłogi, 
okna, drzwi, bramy, ogro-
dzenia, rolety, kominki, 
meble, asortyment bu-
dowlany. Zaprezento-
wane zostaną produkty i 
rozwiązania z zakresu in-
stalacji sanitarnych, wen-
tylacyjnych i grzewczych. 
Bogatą ofertę zaprezen-
tują również dewelope-
rzy, banki oraz agencje 
obrotu nieruchomościami. 
Pierwszego dnia Targów 
odbędzie się konferencja 
towarzysząca targom: 
rządowy program „Miesz-
kanie Plus” i nowe tech-
nologie w budownictwie.

deweloperzy 
na targach

Atrakcją stoiska firmy 
expobud będzie po-
nadczasowy dom jed-
norodzinny z ciepłych 
ceramicznych ścian z 
keramzytu budowany 

na działce klienta w dwa 
miesiące.

willa developer zapre-
zentuje ciekawe rozkła-
dy mieszkań w ostatnim 
etapie w dogodniej lo-
kalizacji na Piernikowym 
Osiedlu. 

urząd miasta torunia 
zaprezentuje bogatą 
ofertę miejskich tere-
nów inwestycyjnych i 
działek przeznaczonych 
pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne. 
Na stoisku będzie moż-
na uzyskać informację o 
obowiązujących na tere-
nie Torunia zwolnieniach 
od podatku od nierucho-
mości dla przedsiębior-
ców oraz zapoznać się z 
kierunkami zagospoda-
rowania przestrzennego 
miasta.

pres – grupa dewe-
loperska premierowo 
przedstawi nową ofer-
tę kolejnego etapu  re-
alizacji wyjątkowego 
osiedla z terenem rekre-
acyjnym – Sosnowy Las 
przy ul. Strzałowej 17 w 
Toruniu.

Firma group Housing de-
velopment zaprezentuje 
parterowe domy wolno 
stojące zlokalizowane 
na dużych działkach w 
Łubiance pod Toruniem  
w atrakcyjnej cenie. 

Osiedle kasztanowe 
przedstawi najnowszą 
ofertę komfortowych 
mieszkań w Aleksandro-
wie Kujawskim w najniż-
szej cenie w regionie.

Firma instalbud zapre-
zentuje swoją najnowszą 
ofertę mieszkań – Osie-
dle Arkadia, powstające 
na JAR-ze w Toruniu, w 
otoczeniu malowniczego 
lasu w samym centrum 
zielonych płuc miasta. 
Na stoisku będzie można 
zapoznać się z układami 
mieszkań oraz uzyskać 
informacje na temat wa-
lorów użytkowych i archi-
tektonicznych budynków. 

renova developer  za-
prezentuje nowoczesne 
osiedle domów  Osada 
Amsterdam w zabudowie 
szeregowej oraz domy 
w zabudowie bliźniaczej 
Osada w Olszynach, któ-

re łączą tradycyjne bu-
downictwo z nowocze-
snością. Odwiedzający 
stoisko zostaną zapro-
szeni na drzwi otwarte 
obu osiedli.

młodzieżowa spółdziel-
nia mieszkaniowa w to-
runiu zaoferuje miesz-
kania w  budynkach na 
Osiedlu „Jar” oraz pre-
zentować będzie komfor-
towe budynki mieszkal-
ne zlokalizowane przy 
ul. Małachowskiego 7-9 
i Bluszczowej 36-36a. 
Wszystkie mieszkania 
są w pełni wykończone 
i wyposażone. Ponadto 
MSM będzie proponować 
sprzedaż miejsc postojo-
wych w budynku przy ul. 
św. Józefa 72.

Firma marrow zapre-
zentuje swoje nowe in-
westycje mieszkaniowe 
wielorodzinne realizowa-
ne na terenie Torunia.

tOmbud Przedsiębior-
stwo Budowlane przed-
stawi realizowane przez 
siebie trzy inwestycje: 
Mozaika mieszkania na 
Stawkach – budynek 

wielorodzinny w Toru-
niu przy ul. Trzcinowej 
20-22, Osiedle Stawki 
Centrum, tj. kameralny 
zespół dwóch budynków 
wielorodzinnych w Toru-
niu przy ul. Łódzkiej 49-
53, Osiedle Leśna Kraina 
– kompleks 43 budynków 
jednorodzinnych w oto-
czeniu lasów w Obrowie 
przy ul. Sarniej i Rysiej.

toruńskie tbs zaprezen-
tuje najnowszą ofertę 
mieszkań na wynajem na 
osiedlu JAR.

Firma lem-bud  przed-
stawi  ofertę mieszkań 
położonych na osiedlu  
JAR Sosnowe Zacisze 
zlokalizowanych w oto-
czeniu lasów i terenów 
rekreacyjnych. 

Firma Fasterm zaprezen-
tuje swoją nową inwe-
stycję Osiedle Lawendo-
we w Toruniu przy ulicy 
Tarnowskiej.

pHu pietrzak zaprosi 
Państwa do pięknie poło-
żonej Leśnej Osady, osie-
dla, gdzie każda chwila 
na łonie natury staje się 

wyjątkowa. Nowocze-
sna architektura pozwo-
li Państwu na realizację 
nawet najbardziej in-
trygujących pomysłów, 
przy zachowaniu rodzin-
nej atmosfery i relaksu-
jącego klimatu.

aprO investment zapre-
zentuje trzy inwestycje 
mieszkaniowe: Wozow-
nia Apartamenty Jaku-
ba, Kościuszki 66 (nowa 
inwestycja na osiedlu 
Mokre) oraz Osiedla Zie-
lone 2 etap II (mieszkania 
dostępne w programie 
MDM).  Dodatkowo przed-
stawiona zostanie naj-
nowsza inwestycja biuro-
wa spółki: Lubicka Office 
przy ul. Lubickiej 53.

budlex podczas tego-
rocznych Targów prezen-
tować będzie aktualną 
ofertę mieszkań Wiśnio-
wej Rezydencji  przy ul. 
Sadowej, Strefy Czasu 
przy ul. Szosa Lubicka 
oraz premierę – długo 
oczekiwany budynek 
Osiedla Winnica z wido-
kiem na Wisłę.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Na co zwracać uwagę? Na 
koszty obsługi kredytu, 
miesięczną ratę oraz zaufa-
nie do instytucji finansowej 
z której go zaciągamy. Dzi-
siejszy rynek jest przepeł-
niony ofertami kredytów 
hipotecznych. Pamiętajmy, 
że nie zawsze to co wydaje 
się atrakcyjne na pierwszy 
rzut oka, jest takie w rzeczy-
wistości. Warto korzystać z 
ofert, które są transparent-
ne i tanie. Bo to ważny atut 
dla każdego. Warto pytać 
doradców, którzy wytłu-
maczą nam to, czego nie 
wiemy. –Nasza polityka mi-
nimalizująca koszty zacią-
gania kredytów powoduje, 
że klient może otrzymać 
kredyt hipoteczny z pro-
wizją i oprocentowaniem 
niższym niż do tej pory. To 
rewelacyjna oferta- zazna-
cza Łukasz Mróz, dyrektor 
regionalny SKOK „Rafineria”. 
-W naszej Kasie przyzna-
jemy kredyty hipoteczne 
nawet do miliona złotych, 
oczywiście wszystko zależy 
od zdolności kredytowej 
zainteresowanego. 

Kredyt hipoteczny to dłu-
goterminowe zobowiąza-
nie, dlatego większość z nas 
podejmuje ten krok ostroż-
nie. Świadczy to o nas bar-
dzo dobrze. W przypadku 
takiego kredytu musimy 
myśleć perspektywicznie, 
dlatego nieoceniona jest 

pomoc ekspertów finan-
sowych, którzy pozwolą 
nam przewidzieć ewentu-
alne zagrożenia związane 
z zaciągnięciem takiego 
zobowiązania. Ale kiedy 
przekalkulujemy sobie ile 
pieniędzy wydajemy na 
wynajem, bądź współ-

udział w utrzymaniu nieru-
chomości z rodziną, stwier-
dzamy ze czas podjąć 
wyzwanie. Dociera do nas, 
że za te same pieniądze 
możemy mieć coś swojego. 
Wtedy stajemy przed dyle-
matem wyborów. Zasta-
nawiamy się ile faktycznie 

jesteśmy w stanie miesięcz-
nie przeznaczyć na obsługę 
kredytu i szukamy atrakcyj-
nej dla siebie oferty.

warunKi
dla KaŻdego
Zazwyczaj nasze obawy 
budzi zdolność kredytowa 
i warunki zatrudnienia. W 
dzisiejszych czasach trud-
no uzyskać umowę o pra-
cę, często mimo wysokich 
zarobków. Obawy często 
są uzasadnione, bo wiele 
banków i instytucji finan-
sowych stawia twarde wa-
runki. Zwykle honoruje się 
tylko dochody uzyskiwane 
z tytułu umowy o pracę. 
SKOK „Rafineria” wyróżnia 
elastyczne podejście do 
sprawy zarobków. Uzna-
wane są nie tylko dochody 
uzyskiwane z etatów, ale 
również inne formy zarabia-
nia, m.in.. popularne kon-
trakty menadżerskie, umo-
wy cywilno-prawne, czy 
dochody uzyskiwane z pro-
wadzenia gospodarstwa 
rolnego, emerytury lub 
renty. Istnieje również moż-

liwość, by łączyć uzyskiwa-
ne dochody i ty m samym 
otrzymać wyższą kwotę 
kredytu, rozłożoną na okres 
nawet trzystu miesięcy. Jest 
jeszcze jeden atut decyzji o 
kredycie mieszkaniowym 
w SKOK „Rafineria”. To co 
jest ogromnym atutem, to 
wakacje kredytowe, które 
oferują nieliczne instytucje. 
Jest to przerwa w spłacie 
kredytu w momencie trud-
niejszej sytuacji życiowej.

nie tylKo mieszKanie, 
równieŻ remont
Walor produktu SKOK 
„Rafineria” to szerokie 
spektrum możliwości kre-
dytowania celów mieszka-
niowych: zakupu działek 
budowlanych, przebudo-
wy, wykupu udziałów w 
lokalu spółdzielczym, czy 
remontu nieruchomości. 
Dlatego każdy, kto chce 
zmienić swoje domowe 
otoczenie, czy to poprzez 
zakup nieruchomości, czy 
jego modyfikacje może 
skorzystać z takiego roz-
wiązania. 

Bardzo często przedsiębior-
cy, a szczególnie niewiel-
kie firmy, mają problem 
z uzyskaniem kredytu na 
swoją działalność. Taka sy-
tuacja blokuje dalszy roz-
wój i uniemożliwia dalsze 
inwestowanie, a czasem i 
bieżące prowadzenie dzia-
łalności. Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredy-
towa „Rafineria” to instytu-
cja finansowa otwarta na 
osoby, które chcą rozwijać 
się na lokalnym rynku. Dla-
tego w ofercie znalazła się 
propozycja współpracy dla 
polskich  przedsiębiorców. 
Specjalnie dla Państwa 
przygotowaliśmy preferen-
cyjną ofertę produktów kre-

dytowych. Suma wsparcia 
inwestycyjnego to nawet 2, 
5 miliona złotych.  Do 140 
tysięcy bez dodatkowych 
zabezpieczeń. Okres kre-
dytowania dla firm wynosi 
nawet 240 miesięcy! Nie 
pobieramy prowizji i opłat 
za rozpatrzenie wniosku. 
Pomagamy we wszystkich 
formalnościach, szybko  
i bezpiecznie realizujemy 
transakcje. Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo
-Kredytowa „Rafineria” to 
polska instytucja oparta 
na polskim kapitale i udzia-
łach swoich Członków kasa 
to alternatywa dla komer-
cyjnych instytucji. 

zastanawiasz się nad zakupem mieszkania bądź domu? równie ważny jest wybór dobrego kredytu. to decyzja na lata.  
ważne, by była przemyślana i nie stanowiła dla nas obciążenia.

najlePszy Kredyt na działKę i na dom 
w sKoK „rafineria”

targi budOwnictwa i targi mieszkaniOwe 
Xii targi budownictwa i targi mieszkaniowe „Od działki po dom” oraz X kujawsko-pomorskie targi inwestycyjne „invest-tor”, odbędą 
się w sobotę i niedzielę 11 i 12 marca w godz.  od 10.00 do 17.00  w centrum targowym „park” w toruniu przy ul. szosa bydgoska 3. 

Kredyt inwestycyjny, czyli wsPieramy PrzedsięBiorczych
sKoK „rafineria” to polska instytucja, która stawia na rozwój polskiego rynku i rodzimej gospodarki. 
z dumną wspieramy przedsiębiorców, którzy w naszym kraju realizują swoje inwestycje. 
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kObiety tOrunia 2016
Głosami Czytelników laureatkami plebiscytu zostały: 
katarzyna maksel-Żytko w kategorii sport, ewelina kornowicz 
nominowana z kategorii biznes. Za działalność charytatywną doceniono  sylwię kowalską, 
zaś laury w kategorii promocja i kultura trafiły do wokalistki sary pach.
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koncert 
z okazji dnia kobiet

koncert 
limboski na dzień mężczyzny

wernisaż
romantyczny michałowski 

wystawa
wśród fal i obłoków

koncert 
światowy blues w pameli

koncert 
słowiańsko-międzygalaktyczny łąki 

koncert 
ska, rock plus folk

balet
„śpiąca królewna” na jordankach

cafe bodo
11.03.2017, godz. 

18.00
ckk jordanki 

bilety: 50/55 zł

dzień mężczyzny 
–limboski 

11.03.2017, godz. 18.00 
dwór artusa, sala wielka 

bilety: 25-30 zł

wernisaż wystawy piotr michałowski (1800-1855). 
malarstwo i rysunek 

17.03.2017, godz. 17.00 
muzeum Okręgowe, ratusz staromiejski

wstęp wolny

wystawy „michał kokot: z obłokami grałem w karty” i „Fale”
12.03.2017, godz. 12.00

galeria sztuki wozownia, ul. rabiańska 20

tim mitchell band
13.03.2017, godz. 19.00

Hrp pamela, 
ul. legionów 36
wstęp wolny

łąki łan
16.03.2017, godz. 20.00 

lizard king, 
ul. kopernika 3
bilety: 40-50 zł

koncert grupy enej
12.03.2017, godz. 19.00

klub Od nowa, ul. gagarina 37a
bilety: 30-40 zł

mocsow city ballet „śpiąca królewna”
12.03.2017, godz. 19.00ckk jordanki, al. solidarności 3

bilety: od 125 zł

Z okazji Dnia Kobiet Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna przygotowała specjalny koncert 
z udziałem znakomitych artystów. „Cafe 
Bodo” to wyjątkowa okazja, żeby przenieść 
się w czarowną atmosferę międzywojennej 
Polski. Tytułowa kawiarenka była pomy-
słem legendarnego polskiego śpiewaka 
Eugeniusza Bodo. Bywają tam polskie zna-
komitości, gra orkiestra, a my jesteśmy 
świadkami spotkania samego Bodo z Hanką 
Ordonówną. Artyści nie tylko śpiewają swoje 
największe przeboje tamtego okresu, m.in. 
„Całuję twoją dłoń, madame”, „Miłość ci wszystko 
wybaczy”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą” czy 
„Na pierwszy znak”, ale także rozmawiają, prze-
komarzają się, dowcipkują. Wszystko to przy za-
pachu kawy, wśród szali boa, kapeluszy i fraków.

Z okazji przypadającego 10 marca Dnia Mężczyzny 
koncert dla faceta. Limboski to pasjonat analogowych 
brzmień, obieżyświat, stuprocentowy facet i songwri-
ter z krwi i kości, który w poszukiwaniu weny odwiedził 
nawet Indie, gdzie cierpliwie uczył się gry na sitarze. 
Naprawdę nazywa się Michał Augustyniak i zdążył już 
wydać sześć autorskich płyt. Jesienią światło dzienne 
ujrzał kolejny album „W trawie. I inne jeszcze młode”. 
Najnowsza płyta zawiera esencję dotychczasowej 
twórczości Limboskiego oraz kilka nowych utworów. 
Podstawą jest dziesięć charakterystycznych piose-
nek wybranych z dotychczasowej dyskografii. Jednak 
wielką atrakcją materiału są utwory, których próżno 
szukać na poprzednich wydawnictwach. Koncert w 
Dworze Artusa promować będzie nową płytę, spo-
dziewać się będziemy więc mogli sporej dawki roc-
kandrolla oraz cieszący oczy i uszy chórek pięknych 
syrenek! Każdy facet będzie więc zadowolony (ale 
i towarzysząca mu kobieta nie będzie się nudzić)!

Piotr Michałowski (1800-1855) to najwybitniejszy malarz polskiego romantyzmu. Wśród prac 
przedstawionych na wystawie znajdą się m.in. portrety (wnikliwe studia portretowe wieśnia-
ków, a także Portret Kardynała), a także obrazy przedstawiające historyczne bitwy epoki 
napoleońskiej. Prócz obrazów olejnych na wystawie pojawią się również rzadko ekspono-
wane rysunki i szkice artysty. Michałowski czerpał inspiracje nie tylko z otaczającego go 
świata, ale i z dzieł zgromadzonych w największych europejskich muzeach: obrazów Rem-
brandta, Velázqueza, van Dycka czy Holbeina. Przede wszystkim jednak malował poza jakim-
kolwiek oficjalnym obiegiem, pozostając niezależnym, bezinteresownym i wolnym artystą.

Prezentacja prac Michała Kokota pt. „Z obłokami grałem w karty” przywołuje postać silnie związa-
ną z Toruniem i wrosłą na stałe w kontekst artystyczny regionu. Na ekspozycji prezentowane są pra-
ce fotograficzne i malarskie z całego okresu działalności artysty, m.in. fotogramy powstałe w cza-
sie współpracy z grupą „Zero-61”. Twórczość Kokota wymyka się wszelkim schematom. Sięga z jednej 
strony do najbardziej awangardowych założeń inspirowanych symbolizmem, surrealizmem, dadaizmem 
i sztuką konceptualną, a z drugiej – do fascynacji prostym człowiekiem oraz kulturą plebejską i ludową. 
„Fale” – wystawę pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu – współtworzy grupa ludzi w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Jak podkreśla kuratorka eks-
pozycji Dorota Chilińska, „Fale” to zderzenie pokoleń i poglądów, ale też punkt wyjścia do pochylenia 
się nad pracą nauczyciela, która opiera się przede wszystkim na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. 
Zwiedzanie aktualnych wystaw z przewodnikiem. Po wystawie „Michał Kokot: Z obłokami grałem w karty” oprowa-
dzi Joanna Gwiazda, a po ekspozycji „Fale” – jej kuratorka, Dorota Chilińska z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK.

W klubie Pamela wystąpi wraz ze swoim zespołem chary-
zmatyczny amerykański wokalista, kompozytor, multiinstru-
mentalista i producent muzyczny – Tim Mitchell. Urodzony 
w Oklahomie (1955 r.) artysta występował wcześniej m.in. 
w takich grupach jak: Stylistics, Drifters, Harold Melvin and 
the Blue Notes oraz James Brown’s Touring Band. Obecnie 
często koncertuje w Europie z międzynarodowym projektem 
Vargas Blues Band oraz ze swoim zespołem The Tim Mitchell 
Band. Jako wokalista jest obdarzony świetnym ekspresyjnym 
głosem, a jego interpretacje są pełne feelingu i świeżości. 
Tim Mitchell pochodzi z muzycznej rodziny. Jego ciotka była 
słynną śpiewaczką operową. Występowała nawet z Pava-
rottim. W licznej rodzinie Tima prawie wszyscy są muzykami. 
Tworzyli cenioną grupę gospel The Famous Musical Mitchells. 
W czasie obecnej  trasy koncertowej, przebiegającej przez 
Niemcy, Polskę, Czechy, Francję i Hiszpanię, zespół wystąpi 
w składzie: Tim Mitchell (gitara, wokal), Nicolas Zdankiewicz 
(gitara),Victor Tugores (gitara basowa) oraz Haui Böcker 
(perkusja). Koncert otworzy solowy set Nicolasa Zdankie-
wicza. Francuski artysta jest doskonale znany w Hard Rock 
Pubie Pamela. Jego występ w czasie HRPP Festival 2016 
przysporzył mu wielu fanów wśród toruńskiej publiczności.

Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam Ses-
sions w warszawskich klubach. Granie na żywo 
mają we krwi. Proces tworzenia zawsze zaczy-
na się na scenie, a studio jest jego dopełnieniem. 
Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. 
Wypracowali sobie swoje niepowtarzalne, sło-
wiańsko-międzygalaktyczne brzmienie, które cały 
czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne są tek-
sty pisane przez Paprodziada, które wymagają od 
słuchacza odszyfrowania zawartych w nich treści.

Kostiumy i performance sceniczny tworzą nie-
zapomniane widowisko, które mogli zobaczyć 
uczestnicy festiwali w kraju i za granicą, m.in. 
Tbilisi Open Air Alter/Vision, Montreux Jazz Festi-
val, Coke Live Music Festival, Heineken Open’er 
Festival, Jarocin Festiwal, Przystanek Woodstock.

Enej to polski zespół z ukraińskimi korzeniami, 
wykonujący muzykę łączącą ska i rock z elemen-
tami folkowymi. Nazwa powstałej w 2002 roku  
w Olsztynie grupy pochodzi od Eneasza, głów-
nego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskie-
go – wesołego kozaka, który podróżował po 
świecie. Właściwą działalność zespół rozpoczął  
w 2005 roku, zdobywając popularność dzięki wy-
stępom na festiwalach. W 2006 roku Enej z po-
wodzeniem wystąpił na festiwalu Union of Rock  
w Węgorzewie i na Fiesta Borealis w Olecku. Gru-
pę można było też podziwiać na scenach festi-
walu „Kierunek Olsztyn” w 2006 roku, a rok póź-
niej grupa była gospodarzem przedsięwzięcia.

Balet Viktora Smirnova-Golowanova to renomowana grupa, która w Polsce zdobyła uznanie i podziw tysięcy 
wielbicieli. Prezentują perfekcyjną technikę baletową i klasyczny repertuar w wykonaniu utalentowanych tan-
cerzy, wywodzących się z najlepszych szkół baletowych. Publiczność wychodzi ze spektakli z wypiekami na twa-
rzy, zachwycając się ogromnym talentem i profesjonalizmem tancerzy oraz magicznym klimatem przedstawień. 
Tym razem artyści powrócą do Polski z nowym przedstawieniem „Śpiąca Królewna”. To opowieść niezwykle 
poetycka. Autorzy libretta założyli, że balet będzie pretekstem do pokazania pięknych obrazów tanecznych 
oraz prezentacji umiejętności tancerzy. Akcja, w której księżniczka przychodzi na świat, wskutek złego czaru 
zasypia na sto lat wraz z całym dworem, a później zostaje obudzona przez pocałunek księcia, który pojmuje 
ją za żonę. Czerpiąc z innych baśni francuskiego pisarza, dodano postać dobrej Wróżki Bzu, która jest duchem 
opiekuńczym królewny od narodzin do ślubu z księciem, a nawet w pewien sposób kieruje losami bohaterów.
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