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Miasto, s. 4
500 złotych na dziecko. Sprawdź, 
jakie formalności musisz spełnić
i gdzie pobrać wniosek.

Kultura, s. 20-21
Koncerty, kina, wystawy. Zapraszamy 
na najciekawsze wydarzenia kulturalne 
w naszym mieście.

Kobiety toruNia, s. 6-8
Podsumowanie naszego plebiscytu.
Zobacz zdjęcia z gali magazynu „Toronto”.

Międzynarodowy dzień Lasów, 
s.11-15
Pierwszy dzień wiosny świętujemy w lesie. 
Przeczytaj, gdzie w okolicach Torunia 
warto się wybrać.
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znaMy Kobiety torunia!
nasz pLebiscyt rozstrzygnięty
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Fot. Mateusz Patalon



LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Jak Kowalski z nowakiem 
sponsorami zostali

Kiedy rozpoczęły się budowy 
dwóch wielkich obiektów, Mo-

toareny i hali sportowej przy 
Bema, rozpoczęły się rów-
nież dyskusje o ich finan-
sowaniu. Prezydent Zaleski, 
ówczesny szef wydziału 
sportu pan Więckowski i in- 
ni zapowiadali, że jedną  
z form takiego finansowania, 
miałoby zostać „sprzedanie” 
nazwy tych obiektów. Były 
przykłady ze świata – Al-
lianz Arena z Monachium czy 
Emirates Stadium z Londynu 
albo rodzime – Tauron Arena 
w Krakowie lub gdańska PGE 
Arena. Padały wielomilio-
nowe kwoty dla przyszłych 
umów, planowano długolet-
nie kontrakty. Wyznaczono 
nawet zewnętrzną firmę, 
która miała potencjalnych 
sponsorów pozyskiwać. Ale 
do dzisiejszego dnia, nikt 
taki się nie znalazł. Oba 
stadiony nadal sponsora 
w nazwie nie mają. Powie 
ktoś, że Toruń to nie Lon-

dyn. Zgoda, to inny świat, 
ale już chociażby z Sopo-
tem czy Kielcami możemy 
się chyba porównać? A tam 
takie obiekty mają nazwy od 
lat „osłuchane”, a zarówno 
Ergo-Arena, jak i Kolporter 
Arena, to marki już w Polsce 
uznane. W Toruniu niestety 
„nie da się”. Czy to kwestia 
słabego „przełożenia” na 
spółki skarbu państwa, czy 
chłód lokalnego dużego biz-
nesu, czy może zwyczajnie 
mizerna skuteczność gmin-
nej administracji, tego nie 
wiem. Przykra prawda jed-
nak jest taka, że oba wielkie 
sportowe obiekty – chcąc 
nie chcąc, nadal utrzymu-
jemy swoimi podatkami My  
– mieszkańcy Torunia. A chy- 
ba nie o takiego „sponsora” 
miastu chodziło?

w nich nadzieja

Każda inna, każda wyjątko-
wa. Na co dzień robią zupeł-
nie odmienne rzeczy, w cał-
kowicie różnych branżach. 
Łączy je to, że niestrudzenie 
idą do przodu, nie poddają 
się i nie narzekają. Stawiają 
czoła problemom i starają się 
je rozwiązywać. Zawsze – ze 
znanym chyba tylko nam ko-
bietom – uporem. W miniony 
piątek podczas uroczystej 
gali rozdaliśmy statuetki 
Kobiety Torunia za 2015 rok. 

My nagrodziliśmy całą dwu-
nastkę – nominacjami do ple-
biscytu. Czytelnicy „Toronto” 
wybrali cztery kobiety, które 
ich zdaniem szczególnie wy-
różniły się w sposób szcze-
gólny w naszym mieście 
na przestrzeni minionego 
roku. W kategorii sport laury 
trafiły do Anny Kulczyńskiej, 
która trenuje kolejne pokole-
nie mistrzów karate, Monika 
Gotlibowska otrzymała sta-
tuetkę w kategorii biznes,  
w dziale kultura wyróżnienie 
trafiło do Katarzyny „Kombi” 
Jankowskiej. Za działania 
charytatywne nagrodzona 
została Aleksandra Rusz-
czak, szefowa toruńskiego 
Hospicjum dla Dzieci „Na-
dzieja”.  I to również Pani Ola 
została wyróżniona za naj-
większą liczbę głosów uzy-
skanych od Czytelników. Za 
wsparcie okazane kandydat-
ce dziejemy w imieniu maga-
zynu. Dzięki Państwa głosom 
laureatka nagrody spędzi 

weekend w spa, na który po-
jedzie zatankowanym samo-
chodem, przekazanym przez 
jednego z toruńskich dilerów.
Takie momenty, jak ten któ-
ry już za nami, to podniosłe 
chwile. To chwila, kiedy mo-
żemy docenić, podziękować, 
pokazać, co jest ważne. Ale 
światła gasną, kurtyna opa-
da i życie toczy się dalej. Pa-
miętajmy, aby ważne inicja-
tywy, doceniać na co dzień, 
by w ciągu roku o nich nie 
zapominać. Nasza zwycięż-
czyni odebrała statuetkę, 
nagrody, liczne gratulacje. 
Teraz wróciła do swojej co-
dzienności. A co dzień walczy 
u boku chorych dzieci. Dzieci 
porzuconych. Cierpiących. 
Walczy o to, by ich życie sta-
wało się choć trochę bardziej 
kolorowe. Pamiętajmy. 
A i sposobów na podziękowa-
nia jeszcze sporo.  

emocje uwiecznione

Stopień, w jakim fotografia wy-
pełnia nasze codzienne życie, 
jest niełatwy do oszacowania. 
Jako sposób zapisania fragmen-
tu rzeczywistości jest trudna  
do przecenienia. Czasami utrwa-
la naszą opinię lub powoduje jej  
przewartościowanie. Może też 
być punktem wyjścia do wyro-
bienia poglądu lub elementem 
kreacji wizerunku. We współ-
czesnym świecie, jako forma 
przekazu, jest też sposobem 
komunikacji. Sporo... choć to tyl-
ko mała część tego, jak można 
postrzegać popularną sztukę 

ucieczka z torunia

Wczoraj kolega zapytał mnie 
na Facebooku: „A ty to cze-
mu jeszcze nie w Warszawie? 
W Toruniu możesz się rozwi-
nąć?”. Pierwsza reakcja: „ach 
tam, co ty gadasz”. Po kilku 
godzinach pytanie wróciło jak 
bumerang. Dlaczego jeszcze 
nie jestem w Warszawie? Je-

stem zbyt słaby na stolicę? 
Chyba nie. Pracowałem 
już tam i wróciłem właści-
wie dobrowolnie. Ale wielu 
nie wróciło. No nie zginęli  
w strzelaninie, ale po prostu 
nie widzieli dla siebie miej-
sca w Toruniu. Warszawa, 
ale też Poznań, Wrocław, 
Berlin, Londyn wyciągnęły 
od nas armię kreatywnych 
ludzi. Nieustannie powraca 
lista nazwisk: Jacaszek ro-
biący karierę na świecie mu-
zyk, ceniona kuratorka sztuki  
Monika Weychert-Waluszko, 
Jarek Komuda robiący dziś 
internety z Singapuru.
Ale narzekanie, że Toruń 
jest jakoś szczególnie nie-
przychylny utalentowanym 
ludziom, nie ma sensu. Jest 
taki sam, a czasami lepszy 
od innych miast średniej 
wielkości w Polsce. Nie moż-
na przecież  było wymagać 
od np. Piotra Głowackiego, 

by swoją wspaniałą karierę 
aktorską zrealizował, miesz-
kając na Rubinkowie. 
Po prostu pewne miasta za-
pewniają jedne rzeczy, a in- 
ne nie. Stolica zawsze wy-
przedzi lokalny ośrodek. Jest 
jednak coś, co zrobić trzeba. 
Nie tyle starać się zawracać 
przysłowiową Wisłę kijem, 
ale budować rozsądne fun-
damenty pod korzystanie  
z wiedzy naszych „emigran-
tów”. Projekt takiej akcji 
przekazałem jakiś czas temu 
toruńskim władzom. Myślę, 
że nadeszła pora, by go uru-
chomić. W końcu mamy czas 
promocji działań patriotycz-
nych, a patriotyzm lokalny 
jest moim zdaniem jedną  
z najbardziej szlachetnych 
ich odmian.

robienia zdjęć. Jesteśmy zale-
wani obrazem, lecz  przeważnie 
w pamięci funkcjonuje nam kil-
ka zdjęć, z którymi czujemy się 
związani emocjonalnie lub które 
ukazują nam cudze emocje. Taka 
też jest fotografia koncertowa. 
Ukazuje emocje. Te panujące 
na scenie, ale i te generowane 
przez publiczność. Oddaje za-
angażowanie osoby robiącej 
zdjęcie. Czasami to jedno zdję-
cie, wybrane z setek innych, ma 
wpływ na historię zespołu, sta-
jąc się jednocześnie kultowym 
obrazem. Tak było, a właściwie 
jest, z fotografią autorstwa 
Pennie Smith, która pojawiła się  
w grudniu 1979 na okładce dwu-
płytowego albumu The Clash pt. 
„London Calling”. Początkowo 
ówczesna fotoreporterka New 
Musical Express była przeciw-
na zamieszczeniu jej zdjęcia na 
okładce tego wydawnictwa. U- 
ważała, że fotografia przedsta-
wiająca Paula Simonona rozbija- 
jącego swoją gitarę basową  
w trakcie nowojorskiego  koncertu 

grupy  (wrzesień 1979 – trasa  
„Clash Take the Fifth”) niezbyt 
wiele ma wspólnego z zawar-
tością tego studyjnego albumu. 
Przekonali ją do tego Joe Strum-
mer oraz autor projektu okładki 
– Ray Lowry (towarzyszył zespo-
łowi w czasie amerykańskiego  to-
urneé). Zdjęcie dzięki temu prze-
szło do historii i zostało określone 
w 2002 przez prestiżowy magazyn 
Q, jako jedna z prac Pennie Smith 
ukazujących „kulminacyjny punkt 
w historii rock & rolla – całkowitą 
utratę kontroli”. Czy takiego sta-
tusu doczeka się któreś ze zdjęć 
prezentowanych w Hard Rock 
Pubie Pamela w ramach post-
scriptum do Toruńskiego Tryptyku 
Fotografii Koncertowej? Tego nie 
wiem. Jestem jednak pewien, że 
prezentowane w czasie całego 
cyklu wystaw prace Angeliki Plich, 
Agaty Jankowskiej i Wojtka Zill-
manna pokazują emocje zarówno 
muzyków, jak i fotografów.
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Rodzina państwa Szkulmowskich: rodzice Anna i Maciej z pociechami - Lidką, Elżbietą, Helenką i Łucją                                                              Fot. Mateusz Patalon

czaseM na pierwsze, aLe na drugie 
zawsze – od 1 Kwietnia rusza 500 pLus

REKLAMA TRN 2016031803G

a JednaK. od 1 Kwietnia MoŻna sKładać wniosKi w raMacH rządowego prograMu „rodzina 500 pLus”. 
rodziny otrzyMaJą świadczenie wycHowawcze w wysoKości 500 zł Miesięcznie na KaŻde drugie i KoLeJ-
ne dziecKo. środKi będą wypłacane do uzysKania przez dzieci pełnoLetności.

W Toruniu do otrzymania 
świadczenia wychowawczego  
uprawnionych jest 13 tysięcy 
rodzin. Dla porównania 
zasiłki rodzinne pobiera  
obecnie około 3,5 tysięca ro-
dzin. Najprawdopodobniej 5-6 
tysięcy wnioskodawców może 
starać się o uzyskanie wspar-
cia na podstawie kryterium 
dochodowego. Cieszą się ci, 
którzy mają przynajmniej 
dwójkę dzieci, ale i jedynacy 
nie są na straconej pozycji. 
Jeśli rodzina spełni kryterium 
dochodowe, czyli nie przekra-
cza 800 zł na osobę w rodzinie 
lub 1200 zł w przypadku dzie-
ci z niepełnosprawnościami  
– również te dzieci zostaną 
objęte programem. Pod uwagę 
brane są dochody za 2014 rok. 
– Staramy się tak zorganizo-
wać naszą pracę, żeby miesz-
kańcy składający wnioski nie 
stali w kolejkach. Powsta-
ną Punkty Rodzina 500 plus  
w różnych dzielnicach nasze-
go miasta, co ułatwi obsługę 
zainteresowanych – infor-
muje Olga Okrucińska, rzecz-
niczka prasowa Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. To 
na MOPR-ze spocznie ciężar 
obsługi programu „500 plus”. 
Planowane jest zatrudnienie 
dodatkowych 13 osób do ob-
sługi wspomnianych punktów. 
Osoby ubiegające się o świad-
czenie wychowawcze na dru-
gie i kolejne dziecko składają 
wyłącznie wniosek. W przy-
padku ubiegania się o świad-
czenie wychowawcze także 
na pierwsze lub jedyne dziec-
ko należy udokumentować 
swoje dochody. W przypadku 
rozwodów, separacji rodzi-
ców, śmierci jednego z nich 

czy bycia prawnym lub fak-
tycznym opiekunem dziecka 
również należy załączyć od-
powiednie dokumenty. Dzie-
ciom adoptowanym świad-
czenie przysługuje na takich 
samych zasadach jak w przy-
padku dzieci biologicznych. 
W rodzinach zastępczych, ro- 
dzinnym domu dziecka czy 
placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej typu rodzinnego 500 
zł otrzyma każdy podopiecz-
ny. We wniosku podajemy 
dane osoby starającej się  
o świadczenie, dane drugie-
go rodzica oraz dane dzieci. 
Wnioski można także skła-
dać drogą internetową, ale 
potrzebny będzie tzw. profil 
zaufany lub bezpieczny pod-
pis elektroniczny. Pomocne 
staną się portale empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz 
bankowość elektroniczna.
Jeśli do urzędników pomo-
cy społecznej dotrą sygnały 
o wydawaniu środków nie-
zgodnie z przeznaczeniem,  
u rodziny będzie mógł zostać 
przeprowadzony wywiad śro-
dowiskowy.  Jeżeli zajdzie taka  
konieczność, będzie można 
zamienić gotówkę na pomoc 
rzeczową (jedzenie, ubrania, 
lekarstwa itp.) lub w formie 
opłacania usług (np. opłaty 
za przedszkole czy kolonie). 
Analogicznie jest w przypad-
ku świadczeń rodzinnych. 
Rodziców cieszy wsparcie fi-
nansowe. Dzięki niemu wielu  
z nich uniknie dylematów do- 
tyczących na przykład kształ-
cenia swoich pociech. – Na 
pewno będę mogła pomyśleć 
o posłaniu młodszej córki do 
szkoły prywatnej, dodatkowe 
pieniądze wykorzystam na e- 

dukację. Natomiast, myślę,  
że idealnym rozwiązaniem 
byłoby wspieranie rodzin do 
czasu zakończenia nauki, tak 
jak w przypadku zasiłków 
rodzinnych. Obawiam się, że  
w biedniejszych rodzinach, 
dzieci będą musiały pójść 
do szkół zawodowych, bo 
rodziców nie będzie stać  
na inne, dalsze ich kształce-
nie – mówi Anna Jankowska, 
mama dwóch córek. Państwo 
Szkulmowscy, rodzice czte-
rech córek, choć oboje pracu-
ją, również cieszą się z dodat-
kowych środków w domowym 
budżecie. – Dla mnie to bar-
dzo ważne, że możemy liczyć 

na wsparcie. Będziemy mo-
gli zaspokoić jeszcze więcej 
potrzeb naszych dzieci. Nie-
dawno staliśmy przed takim 
dylematem, że skoro najstar-
sza córka chodzi do szkoły 
prywatnej, to czy wszystkim 
młodszym dziewczynkom bę- 
dziemy w stanie też to zapew-
nić. Teraz nie mamy już takich 
rozterek. Wszystkie córki będą 
mogły rozwijać się w podobny 
sposób i mieć równe szanse. 
Dwie młodsze pociechy pań-
stwa Szkulmowskich uczęsz-
czają do niepublicznego prze- 
dszkola – w pobliżu miejsca 
ich pracy. Najmłodszą latoro-
ślą opiekuje się niania. To ona 

jest niezastąpiona w przy- 
padku jednoczesnego za-
chorowania rodzeństwa. Ro- 
dzice nie mogliby sobie  
pozwolić na niejedno-
krotnie kilkunastodniową 
przerwę w pracy i pozo- 
stanie z dziećmi w do- 
mu. A na wszystko potrzeb-
ne są… pieniądze. – Uważam,  
że jeśli obecny rząd chce dbać  
o przyszłość społeczeń-
stwa, to dzieci stanowią 
niezwykle ważny element 
tej przyszłości – podsumo-
wuje pani Anna. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

do dnia zamknięcia obe- 
cnego numeru naszego  
magazynu wiadomo było,  
że wnioski można składać  
w następujących placó- 
wkach Mopr-u:
ul. batorego 38/40, 
ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 
ul. rydygiera 30/32, 
ul. Mickiewicza 30,
ul. szosa chełmińska
254/258 (wrzosy),
ul. Fałata 36/46, 
ul. poznańska 95, 
a także w punktach in-
formacyjnych uM – wały 
gen. sikorskiego 8, 
ul. poznańska 52, 
ul. grudziądzka 124. 

Galeria KarczewsKi
ul. rynek Nowomiejski 25

suN & leNs ceNter KarczewsKi
ul. szeroka 43

PracowNia
ul. staszica 10 b

PracowNia
ul. lisia 3

PracowNia
ul. Ślaskiego 1

www.optometriakarczewski.pl
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Kandydatki do tytułu, któ- 
rych sylwetki prezentowali- 
śmy na łamach naszego  
magazynu, występowały  
w czterech kategoriach: 
sport, biznes, łączonej: kultura  
i promocja oraz pomoc. Czytel- 
nicy mogli oddawać ese- 
mesowe głosy od 12 lutego  
do 10 marca. I to oni wy-
bierali. – Gdybyśmy mogli, 
nagrodzilibyśmy wszystkie 
panie, bo każda z nich 
wyróżnia się wyjątkową dzia-
łalnością, łamaniem ste- 

reotypów i charyzmą – mó- 
wiła podczas gali rozdania 
nagród w hotelu Copernicus 
Żaneta Lipińska-Patalon, 
redaktor naczelna Magazynu 
Toruńskiego „Toronto”. Patro-
nat nad plebiscytem objęło 
Radio Gra oraz TV Toruń. 

Najwięcej głosów w katego-
rii sport oddanych zostało  
na Annę Kulczyńską, zawod-
niczkę karate, utytułowaną  
w Europie i na świecie, założy-
cielkę oraz trenerkę Toruńskie- 

go Klubu Karate Tradycyjnego 
„Kumade”. Statuetka bizne-
sowa powędrowała do Moni-
ki Gotlibowskiej – toruńskiej 
restauratorki – współwłaści-
cielkiOberży, Kurantów i mar-
ki cateringowej Gotujemy.pl, 
alerównież działaczki społecz-
nej. Na polu szerzenia kultury 
Czytelnicy najbardziej docenili 
Katarzynę „Kombi” Jankowską, 
inicjatorkę powstania Społecz-
nego Domu Kultury na Bydgo-
skim Przedmieściu, Kulturhau-
zu oraz hostelu Kulturhauz na 
Starówce. 

W kategorii pomoc wygrała 
Aleksandra Ruszczak, prezes 
Fundacji Społeczno-Charyta-
tywnej „Pomoc Rodzinie i Zie-
mi”, prowadzącej Hospicjum dla 
Dzieci „Nadzieja”. To ona rów-
nież zebrała największą liczbę 
głosów spośród dwunastu pań. 
Podziękowania, podczas uro-
czystości wręczenia nagród, 
skierowała w stronę oddają-
cych na nią głos, ale także dar-
czyńców, podopiecznym, ich 
rodzin, przyjaciół oraz swojego 
syna, który niejednokrotnie 
cierpliwie znosił nieobecność 
mamy w domu. – Moje życie to 
pomoc, dawanie wsparcia i mi-
łości tym, którzy jej tak bardzo 

potrzebują. Szczególnie dzie-
ciom, które zostały porzucone i 
nie mają bliskich. Ta nagroda to 
sukces całego naszego zespo-
łu, bo mam wspaniałe grono 
profesjonalistów. W hospicjum 
tworzymy rodzinna atmosfe-
rę – mówiła pani Aleksandra 
podczas rozdania statuetek. 
W planach jest budowa no-
wego obiektu – stacjonarne-
go oddziału pielęgnacyjnego 
dla dorosłych oraz oddziału  
z krótkoterminową opieką pa-
liatywną – z myślą o bliskich, 
którzy opiekują się chorymi, 
żeby choć na chwilę odciążyć 
ich od zajmowania się osobami 
wymagającymi całodobowej 
opieki. 

Na pytanie: „I co dalej?”, Mo-
nika Gotlibowska wspominiała  
o głównym zadaniu do rea- 
lizacji w Radzie Społecznej 
toruńskiej Starówki. – Zosta-
liśmy powołani do stworzenia 
wizji tego miejsca i tą drogą 
będziemy podążać – mówiła 
torunianka. – A wizja jest taka, 
żeby stała się ona centrum 
kulturalno-rozrywkowym: 
więcej galerii sztuki, więcej 
manufaktury… Żeby stała się 
przestrzenią niszową, a zara-
zem prestiżową.  

O kolejnych nowych projektach 
opowiedziała Anna Kulczyńska. 
W klubie „Kumade” pojawią się 
m.in. zajęcia dla osób powyżej 
60. roku życia oraz dla dzieci 
niepełnosprawnych. – Osoby 
60+ będziemy chcieli poprzez 
ćwiczenia karate nie tylko 
uaktywnić ruchowo, nieraz 
po latach przerwy, ale rów-
nież przekazać pewne war-
tości, które wiążą się ze sztu- 
kami walki, czyli stawania się 
lepszymi każdego dnia, radze-
nia sobie ze stresem, dystansu 
do rzeczywistości. Dla dzieci 
niepełnosprawnych zajęcia by- 
łyby formą rehabilitacji – opo- 
wiadała o najbliższych projek-
tach Anna Kulczyńska. Nato-
miast Katarzyna „Kombi” Jan- 
kowska mówiła o kolejnych 
dofinansowaniach, które uda-
ło się niedawno zdobyć. Dzięki 
nowym środkom uda się wyre-
montować salę do odrabiania 
lekcji dla dzieci w domu kultu-
ry na Bydgoskim Przedmieściu, 
zorganizować kolejne warsz-
taty muzyczne i dźwiękowe  
w Kulturhauzie. Kontynuowane 
będą dźwiękospacery, które je- 
szcze miesiąc temu stały pod 
finansowym znakiem zapyta-
nia. Odbędą się w tym roku na 
Litwie i w Kaliningradzie, a nie 

jak dotychczas na Mazurach 
W marcu doceniony został 
przez portal Booking.com za 
wysokie oceny gości Kultur- 
hauz Hostel. Atutami tego-
miejsca są m.in. lokalizacja  
oraz świetne jedzenie. 
Wszystkie uczestniczki ple-
biscytu nie ustaną w działa-
niach i na pewno nie spoczną 
na laurach, co zdecydowa-
nie nie leży w ich naturze. 
Samo uczestnictwo w Kobie-
tach Torunia było wyróżnie-
niem i docenieniem ogromu 
ich pracy oraz codziennego 
wysiłku. Dla naszej redakcji 
była to okazja do przybli-
żenia sylwetek wyjątkowo 
ciekawych i nietuzinkowych 
kobiecych osobowości – nie- 
przeciętnie pracowitych, sil- 
nych, energicznych, a przede  
wszystkim kierujących się 
w życiu ogromną pasją. Co-
dziennie dodają cegiełkę do 
budowania lepszej rzeczy-
wistości. Działalność każdej 
z nich to duży krok w kre-
owaniu pozytywnej aury nie 
tylko naszego miasta. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA REKLAMA TRN 2016031806GTRN 2016031805G

Kobiety torunia wybrane!
rozstrzygnięty został pLebiscyt naszego Magazynu na Kobiety torunia 2015. statuetKaMi nagrodzone zostały panie 
w czterecH KategoriacH. szczegóLne wyróŻnienie, spośród dwunastu KandydateK, otrzyMała aLeKsandrę ruszczaK 
KieruJąca toruńsKiM HospicJuM dLa dzieci „nadzieJa”. nasi czyteLnicy obdarowaLi Ją naJwięKszą iLością głosów. 

Zwyciężyła w kategorii POMOC - Aleksandra Ruszczak podczas  
uroczystości wręczenia tytułów                                     Fot. Mateusz Patalon
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jak dotychczas na Mazurach 
W marcu doceniony został 
przez portal Booking.com za 
wysokie oceny gości Kultur- 
hauz Hostel. Atutami tego-
miejsca są m.in. lokalizacja  
oraz świetne jedzenie. 
Wszystkie uczestniczki ple-
biscytu nie ustaną w działa-
niach i na pewno nie spoczną 
na laurach, co zdecydowa-
nie nie leży w ich naturze. 
Samo uczestnictwo w Kobie-
tach Torunia było wyróżnie-
niem i docenieniem ogromu 
ich pracy oraz codziennego 
wysiłku. Dla naszej redakcji 
była to okazja do przybli-
żenia sylwetek wyjątkowo 
ciekawych i nietuzinkowych 
kobiecych osobowości – nie- 
przeciętnie pracowitych, sil- 
nych, energicznych, a przede  
wszystkim kierujących się 
w życiu ogromną pasją. Co-
dziennie dodają cegiełkę do 
budowania lepszej rzeczy-
wistości. Działalność każdej 
z nich to duży krok w kre-
owaniu pozytywnej aury nie 
tylko naszego miasta. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Kobiety toruNia 2015
rozstrzygnięcie pLebiscytu naszego Magazynu odbyło się w piąteK 11.03.2016 w HoteLu copernicus.  fot. Mateusz Patalon 

Mecenasi Patroni MedialniPartnerzy
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redakcja@toronto-magazyn.pl
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Świętowanie rozpocznie się 1 kwietnia  przy Filutku                                 Fot. Sławomir Jędrzejewski

REKLAMA TRN 2016031809G
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Choć wydarzenie odbędzie  
się w prima aprilis nikt  
z Profesora Filutka śmiać 
się nie zamierza. Dla toruń-
skich dzieci to ważna postać 
! To właśnie ona przyświe-
cać będzie uroczystościom 
ulicy. Wszystko pod hasłem: 
,,Profesor Filutek z Filusiem 
do pary odwiedzają ulicę 
Wielkie Garbary’’ – pod tym 
hasłem będziemy obchodzili 
święto ulicy Wielkie Garbary 
oraz imieniny Zbigniewa Len-
grena, rysownika, twórcy ko-
miksowej postaci profesora 
Filutka i psa Filusia.  
– Imprezę kierujemy do osób 
starszych oraz przedszkola-
ków – wyjaśnia Andrzej Ra-
kowicz, zastępca prezydenta 
Torunia. – Naszym celem jest 
integracja międzypokolenio-
wa. Pierwsza część imprezy 
to Święto Profesora Filutka 
i psa Filusia. Rozegra się 
przy rzeźbie upamiętniającej 

Zbigniewa Lengrena u zbiegu 
ulicy Chełmińskiej i Rynku 
Staromiejskiego. Początek  
w południe. 

będą śpiewy i konkursy

Na pewno nie zabraknie 
niespodzianek dla najmłod-
szych fanów profesora i jego 
psa. – Imprezę poprowadzą 
aktorzy Baja Pomorskiego: 
Dominika Miękus i Ireneusz 
Maciejewski – zapowiada 
Anna Nowicka, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 1,  
koordynatorka imprezy. 
– W planie są wspólne śpie-
wy, konkursy z nagrodami, 
występy aktorów, pokaz 
tresury psów oraz prze-
marsz gości w asyście Pro-
fesora Filutka i wozu stra-
żackiego ulicami starówki 
na drugą część wydarzenia  
na ul. Wielkie Garbary.

Oczywiście główny cel tego 
wydarzenia to zapoznanie 

dzieci z postacią Profesora 
Filutka i jego psem. Wyda-
rzenie skierowane jest do 
czterolatków z toruńskich 
przedszkoli. Organizatorzy  
liczą także na liczną obec-
ność seniorów, którzy uś- 
wietnią ten wyjątkowy dzień. 
Która spod pomnika Filutka 
przeniesie się na ulicę Wiel-
kie Garbary.

dla mieszkańców 
starówki

Tam, podczas drugiego święta 
tej ulicy, zaplanowano  poka-
zy chemiczne przygotowane 
przez uczniów SP nr 1 i pracow-
ników Centrum Chemii w Małej 
Skali przy UMK, Minilistę Prze-
bojów przeplataną Pokazem 
Mody Wiosennej oraz Festiwal 
Piosenki Wiosennej. Imprezie 

będzie towarzyszyć kier-
masz ciasteczkowy i owo- 
cowy, gra terenowa oraz 
rozgrywki warcabowe dla 
dziadków i wnuczków. Roz-
strzygnięte zostaną także 
konkursy plastyczne: dla 
seniorów „Mój pies” oraz 

dla dzieci ,,Szkolny pies”  
– lepienie z masy solnej.   
– Chcemy, żeby Wielkie 
Garbary tętniły życiem, 
żeby były pełne dzieci 
i skupiały mieszkańców 
Starówki – przekonuje Do-
rota Szulc, dyrektor SP nr 1.  

toruńsKa starówKa 
rozpoczyna świętowanie
swoJe uroczystości organizować będą posz- 
czegóLne staroMieJsKie uLice. zaczynaJą wieL- 
Kie garbary, Które wraz z FiLutKieM do zabawy 
zaproszą dzieci, aLe nie tyLKo.

MIASTO



MIASTO

Na swojsko i na ludowo! Tra-
dycyjnie można się wybrać  
na jarmarczne zakupy na to-
ruńską Starówkę, do Przysieka 
czy Bierzgłowa. – Wystawcami 
w tym roku będą cztery koła 
gospodyń wiejskich i okoliczne 
sołectwa. Jedzenie jest przy-
gotowywane w piątek i sobotę 
rano, więc wyroby bez proble-
mu przetrwają do Wielkanocy. 
Na miejscu można będzie degu-
stować smakołyki – mówi Da-
nuta Kwiatkowska, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Łubiance. Będzie można 
także kupić rzeźby lokalnego 
twórcy. Zainteresowanie w Bie- 
rzgłowie jest tak duże, że sto-
iska „żywieniowe” pustosze-
ją w ciągu godziny. Dlatego 
warto wybrać się zaraz po ot- 
warciu jarmarku. Gościom od-
wiedzającym jarmark wtóro-
wać będzie Kapela Łubianioki. 
Przysiek zaprasza dzień wcze-
śniej, 19 marca. Organizatorzy 
zapewniają darmowy parking. 
Dziewięćdziesiąt procent stoisk 
znajdować się będzie w budyn-
ku, więc nawet przy kapryśnej 
aurze, można spokojnie pocho-
dzić i coś dla siebie, bliskich 
i domu wybrać. Jarmarkowi 
towarzyszyć będą pokazy two-

rzenia dekoracji świątecznych 
oraz makijażu.
I w końcu nasza jarmarczna to-
ruńska tradycja, organizowana 
już po raz dwunasty. Rynek 
Staromiejski będzie mienił się 
barwami kuszących ozdób oraz 
smakołyków. To dobra okazja, 
żeby kupić coś nietuzinko-
wego. Anna Fischer, komisarz 
jarmarku z Targów Toruńskich: 
– Asortymentem będą głów-
nie rękodzieła oraz żywność 
ekologiczna. Będziemy gościli 
u nas około 30 wystawców  
z całej Polski – będą oscypki 
wprost z Nowego Targu. Poja-
wią się także Litwini z blinami, 
sękaczami i chlebem. Co roku 
przyjeżdżają do Torunia także 
siostry z Mińska z pięknymi wi-
trażami. 
Przy okazji odbędą się do-
datkowe atrakcje: tworzenie 
kartek, palm wielkanocnych, 
gaików, szydełkowanych ko-
szulek na jajka i kwiatków na 
koszyki. Najmłodsi wezmą 
udział w strojeniu marzanny, 
wysłuchają gawęd i opowie-
ści związanych ze zwyczajem 
powitania wiosny oraz wielka-
nocnymi symbolami. Pojawi się 
gigantyczne styropianowe jajo, 
które wzorkami i malunkami 

ozdobią mali torunianie. Na za-
interesowanych czeka wspólne 
gotowanie świątecznego żuru 
z degustacją gotowego dania. 
A zwieńczeniem jarmarku bę-
dzie ceremonia święcenia po-
traw na Rynku Staromiejskim  
z udziałem władz miasta.
Mieszkańcy, którzy lubią ko-
lekcjonować przeróżne przed-
mioty, są miłośnikami anty-
ków i akcesoriów używanych 
na pewno będą zachwyceni 
pchlim targiem, który odbędzie 
się 19 marca. Krzysztof Duda, 
członek zarządu Fundacji Lex 
Lupus, organizatora targu:  
– W ubiegłym roku zorganizo-
waliśmy taki targ dwukrotnie. 
Spodziewamy się około 50 
sprzedawców. Od książek, płyt, 
sprzęt elektryczny, po ubrania, 
starocie, biżuterię – na pewno 
każdego coś zainteresuje. Zain-
teresowani wystawcy mogą się 
jeszcze do nas zgłaszać.   
Mieszkańcy lubią bywać w ta-
kich miejscach. A powodów jest 
kilka. – Staramy się odwiedzać 
większość organizowanych jar- 
marków, zarówno wielkanoc-
nych, jak i bożonarodzenio-
wych. Zwykle kupujemy pro-
dukty spożywcze z różnych 
regionów, jak chleb czy wę-

dliny. Na jarmarku w Mu-
zeum Etnograficznym kupi-
liśmy między innymi żywe 
palmy z ziół wyhodowa-
nych w ogródkach twórców 
takich wyrobów, bo część 
tych ziół już nie rośnie 
w naturalnym środowisku  
– mówi Karol Rasielewski.  
Dodaje, że kuszą również  
ceny – są przystępne, a ta- 
kiego asortymentu, jak na ja- 
rmarkach, w sklepach po pro- 
stu nie spotkamy. Poza tym 
każdy z wystawców włożył 
w to rękodzieło wiele serca. 
I to również dla kupujących 
ma sporą wartość. Wspomina 
także o okazji do degustacji 
na miejscu swojskich pro-
duktów – w tym roku hitem 
w muzeum była czernina  
z kluskami. Jako atut wy-
mienia jeszcze możliwość 
spotkania podczas takich 
miejskich wydarzeń znajo-
mych. Wielkanocny zawrót 
głowy – tym przyjemniejszy 
od bożonarodzeniowego, że 
zwiastujący powiew wiosny! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

zamek bierzgłowski, 20 marca od 11.00,  
„pod wiatrakiem”

przysiek, 19 marca od 10.00.  
ośrodek doradztwa rolniczego,  

ul. parkowa 1
toruń, 18-26 marca,  

rynek staromiejski toruń,  
pchli targ na chełmińskim,  

19 marca 10.00-15.00,  
gimnazjum nr 3, ul. Żwirki i wigury 49 
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pisanKi, zaJączKi i doMowe specJały– JarMarKowy zawrót głowy

dostrzeŻ dobrodzieJstwo Lasów

świąteczne ozdoby, ręKodzieła, swoJsKie wypieKi i wyroby – co roKu tradycyJnie  
przed wieLKanocą w toruniu i oKoLicacH odbędą się świąteczne JarMarKi. warto 
zaJrzeć nie tyLKo dLa wieLKanocnycH zaJączKów, KurcząteK czy stroiKów… 

REKLAMA TRN 2016031810G

Rodzina państwa Rasielewskich w Muzeum Etnograficznym podczas 
corocznego jarmarku                                               Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Nieprawdopodobny pęd, jaki 
towarzyszy nam każdego dnia, 
sprawia, że zapominamy o tym, 
co mamy wokół siebie. Żyjemy 
w mieście, nie doceniając tego, 
co mamy wokół niego. Pójście 
do galerii handlowej, kawiarni 
czy na koncert stało się dla nas  
naturalną sprawą. To, co tak 
naprawdę stanowi nasze natu- 
ralne środowisko, często jest 
zapominane. Pamiętaj, że idąc 
do lasu, nie musisz płacić bile-
tu. Pobyt w nim jest nielimito-
wany. Menu może być skrom-
ne, ale na świeżym powietrzu 
smakuje najlepiej. Tu polecamy 
domowe kanapki i termos z her- 
batą. Idąc leśnymi ścieżkami, 
nie musisz czekać na zielone 
światło. Zielono jest wokół, to 
pozwoli Ci odetchnąć pełną 
piersią. Nic dziwnego: w lesie 
powietrze jest inne. W końcu 
jesteś na terenie wielkiej życio-
dajnej fabryki... tlenu.

Podobno przebywanie w lesie 
działa na człowieka kojąco 

i ma niewyobrażalny wpływ 
na naszą psychikę. Tu musi-
my koniecznie potwierdzić, 
że nie są to ani mity, ani slo-
gany. Już wchodząc do lasu, 
czujemy wyjątkowy zapach,  
to wszystko ma swoje pokrycie 
w wydzielanych przez leśne 
drzewa olejkach eterycznych. 
Las działa na nasze zmysły  
i na nasz organizm.  Sprawia, że 
potrafimy odpocząć znacznie 
szybciej i efektywniej niż przed 
telewizorem czy komputerem. 
Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie 
wierzy, zalecamy spróbować. 
Kiedy ostatnio byli Państwo  
w lesie? No właśnie.

Najlepsza okazja, by odwiedzić 
las, to wiosna. Teraz, kiedy 
wszystko budzi się do życia, 
lasy znakomicie wpisują się  
w nasze plany. A mogą być one 
różne.  Po pierwsze las poleca-
my do uprawiania nordic wal-
kingu. Nie dość, że aktywność 
fizyczną przekuwamy na spę-
dzanie czasu na świeżym po-

wietrzu, mamy mniejszą szansę 
na to, że się przeforsujemy. Las 
to przede wszystkim bardzo 
dobra, naturalna nawierzch-
nia. Dzięki temu wszystkie 
wstrząsy są amortyzowane,  
to korzyść dla naszych sta-
wów i bezpieczne środowisko 
do uprawiania tej dyscypliny.  
Podobnie jest z bieganiem. Bie-
ganie leśnymi ścieżkami jest nie 
tylko o wiele przyjemniejsze, 
ale również bardziej przyjazne 
naszemu organizmowi.  W lesie 
mamy o wiele lepsze warunki 
niż na asfalcie czy miejskim 
chodniku. No i na koniec rower.  
W okolicach Torunia mamy 
coraz więcej tras rowerowych, 
które zachęcają do tego, by 
wybrać się za miasto. Poza 
aktywnym wypoczynkiem, po- 
znamy ciekawe zakątki wo-
kół Torunia i może stanowić 
to wstęp do aktywnego trybu 
życia. Bo na rower wsiąść mogą 
nawet osoby, które nie mają 
zbyt dobrej kondycji.
21 marca to Międzynarodowy 

Dzień Lasów. Wypada dokładnie 
w poniedziałek. My zachęcamy, 
by świętowanie tego dnia za-
cząć już w weekend. W naszym 
magazynie znajdą Państwo kilka 

ciekawych propozycji i zapro-
szeń prosto do lasu. Mimo że 
sława tego dnia została przy-
ćmiona przez Dzień Wagarowi-
cza, mamy nadzieję, że w tym 

roku świętowanie Pierwszego 
Dnia Wiosny uda się połączyć  
z wycieczką do lasu. Do tego  
gorąco zachęcamy. Redakcja

 redakcja@toronto-magazyn.pl

21 marca  Międzynarodowy dzień Lasów 
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. dzień Lasu obchodzony jest na świecie 

już od ponad trzydziestu lat. Jego głównym celem jest uświadomienie, jak 
ważne są lasy, jakie plusy niosą dla naszego życia i zdrowia, jaki dobry wpływ 
mają na nasze samopoczucie i co stanie się, kiedy będą w dalszym ciągu wy-
cinane. wiosną, kiedy natura budzi się do życia, możemy zrobić pierwszy krok 

ku temu, by lasy zostały dostrzeżone i docenione. 

- 10 -

pisanKi, zaJączKi i doMowe specJały– JarMarKowy zawrót głowy

dostrzeŻ dobrodzieJstwo Lasów
na rower, na grzyby, na rodzinny spacer. Las to nieocenione źródło reLaKsu. nawet KrótKi wypad na  łono natury  
pozwoLi naM nabrać dystansu, odpocząć i się wyciszyć. 

Drewno to nie wszystko. 
Oprócz sprzedaży drew-
na Nadleśnictwo Dobrzeje-
wice oferuje Państwu sze- 
roki asortyment sadze-
niowy do zalesień, za-
drzewień i nasadzeń.

Szkółka Leśna Bielawy 
mieszcząca się na terenie 
Torunia jest jednym z naj-
nowocześniejszych obiek-
tów tego typu w kraju.

W naszym asortymencie 
znajduje się około trzy-
dziestu różnych gatun-
ków drzew i krzewów 
leśnych w ilości 5 mln 
sztuk rocznie. Posiadamy 
bogatą ofertę sadzonek 
ozdobnych, które są cen-
ne i pożądane w przydo-
mowych ogródkach takie 

jak jodły, żywotniki, świerki, 
sosny. Sadzonki sprzeda-
wane są zarówno z grun-
tu jak i z bryłką. Sprzeda- 
jemy także sadzonki w po- 
jemnikach (doniczkach).

Dzięki zastosowaniu naj-
nowszej technologii na-
sze sadzonki z zakrytym 
systemem korzeniowym  
(z kontenerów) mogą być  
wysadzane zarówno wcze-
sną wiosną jak i późną je-
sienią. Każda sadzonka 
jest mikoryzowana, czyli 
zapewnia się jest wsparcie, 
sojusznika w postaci grzy-
ba żyjącego w symbiozie  
z drzewkiem. Takie grati-
sowe wzbogacanie subs-
tratu zapewnia odporność 
sadzonki na choroby i su- 
szę. Gwarantujemy ich 
100% przeżywalność.

-  mikoryzowane sadzonki
-  atrakcyjne ceny
-  najwyższa jakość
-  możliwość negocjacji 
-  profesjonalne doradztwo                                           
-  duży wybór                                                                   
-  40 lat doświadczenia
-  możliwość produkcji
   na zamówienie
- nowoczesna technologia  
   produkcji

Nasze atuty: Szkółka Leśna Bielawy

ul. Leśny Trakt 5
87-100 Toruń

Telefony kontaktowe: 

56 639 00 59
881-949-369
606-646-002

Poznaj 
naszą ofertę! 
Przyjdź, zadzwoń
lub odwiedź naszą stronę internetową. 
Aktualne informacje na
www.dobrzejewice.torun.lasy.gov.pl

Międzynarodowy dzień Lasów
MIęDZYNARODOWY DZIEń LASóW

Fot. Mateusz Patalon
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) 
w Toruniu obejmuje lasy regionu kujawsko-pomo- 
rskiego o powierzchni ponad 430 tys. ha. Lesis- 
tość obszaru RDLP wynosi niewiele ponad 23 proc. 
i jest niższa od średniej krajowej sięgającej 30 proc.  
Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. Głów- 
ne kompleksy leśne zlokalizowane są na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego i w połud- 
niowej części pomorskiego, wzdłuż Wisły, Noteci,  
Brdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością i zwar- 
tością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza 
Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie.

Ze względu na tradycje rolniczego wykorzystania 
gruntów w regionie, a także jedne z najniższych 
opadów w kraju (poniżej 500 mm rocznie), lasy 
występują na siedliskach mało żyznych. Królową 
kujawsko-pomorskich lasów jest zatem sosna – jej 
rzeczywisty udział w drzewostanach wynosi ponad 
80 proc.

 

Leśnicy aktualnie przebudowują monokultury so-
snowe na bardziej odporne lasy wielogatunkowe. 

Każdego roku, leśnicy na Kujawach i Pomorzu ho-
dują w szkółkach leśnych kilkadziesiąt milionów 
sadzonek drzew leśnych. Połowę z nich stanowią 
gatunki liściaste, które służą do zakładania nowych 
lasów. Co roku leśnicy odnawiają w regionie kujaw-
sko-pomorskim ponad 3 tysiące hektarów lasów,  
co stanowi odpowiednik ponad 4 tysięcy boisk pił-
karskich.

Jedną ze szkółek leśnych produkujących sadzonki 
jest podtoruńska szkółka Bielawy należąca do Nad-
leśnictwa Dobrzejewice. Jest to jedna z najnowocze-
śniejszych szkółek w Europie. Można tu nabyć do-
skonałej jakości sadzonki różnych drzew i krzewów 
z zakrytym i odkrytym systemem korzeniowym.

Toruńska dyrekcja Lasów Państwowych nadzoruje 
27 nadleśnictw, które prowadzą gospodarkę leśną 
opartą na czterech podstawowych zasadach: po-
wszechnej ochrony lasów, trwałego ich utrzymania, 

powiększania zasobów leśnych oraz zrównowa-
żonego wykorzystywania wszystkich 

funkcji lasów, w tym spo-
łecz-

nych i ochronnych (ekologicznych) oraz produk-
cyjnych. 

O walorach przyrodniczych lasów Pomorza i Ku-
jaw świadczy objęcie ich znacznej części różnymi 
formami ochrony. Wśród nich, na terenach zarzą-
dzanych przez Lasy Państwowe, znajduje się ponad 
100 rezerwatów przyrody, gdzie chroni się cenne 
ekosystemy z całym bogactwem fauny i flory. Jed-
nym z nich jest najstarszy w kraju fragment chro-
nionej przyrody – rezerwat Cisy Staropolskie im. 
Leona Wyczółkowskiego. 

Perłą regionu są Bory Tucholskie, wchodzące w 
skład największego obszaru Natura 2000 w Polsce. 
Unikatową rangę tego rozległego terenu doceniło 
również UNESCO, ustanawiając je światowym re-
zerwatem biosfery. 

Od 2002 roku RDLP w Toruniu posiada certyfikat 
dobrej gospodarki leśnej FSC. Dokument ten po-
świadcza, że lasy są zarządzane poprawnie na każ-
dym etapie. Ma on duże znaczenie dla odbiorców 
surowca drzewnego, gdyż ułatwia sprzedaż wyro-
bów z tego odnawialnego surowca na rynkach za-
granicznych.

www.torun.lasy.gov.pl

REKLAMA



z dzwoneczkami i muzycznymi 
akcentami, co odstraszy zimę, a 
przywita wiosenną aurę. 
Trasy w okolicy mamy cieka-
we, więc jest gdzie planować 
wypady. Zachęcamy do korzy-
stania z roweru przez cały rok, 
co poprawia samopoczucie, nie 
pozwala się kondycyjnie zasie-
dzieć oraz znacząco poprawia  

odporność. Warto odblokować 
w sobie opór przed chłodem! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Kto nie jest całorocznym rowerzystą, to na pewno nie może już się doczeKać wyruszenia na pierwszą wyprawę 
rowerową. ciepły powiew wiatru, cisza, KontaKt z przyrodą, a pod Koniec przyjemne zmęczenie – to tylKo  
nieKtóre z aspeKtów jazdy na jednośladzie. toruń i oKolice obfitują w przyjemne leśne ścieżKi. 

czas na rower, zJedź na szLaK

W zależności od kondycji 
i potrzeby wymęczenia się 
na rowerze, można zaplano-
wać sobie krótsze lub dłuższe 
wypady. Jeśli nie musimy się 
śpieszyć, warto poświęcić so-
bie na wycieczkę nawet cały 
dzień – z odpoczynkiem, pikni-
kiem, zwiedzaniem po drodze. 
Z krótszych tras i niezwykle 
popularnych jest oczywiście 
Barbarka z licznymi ścieżkami 
leśnymi wokół niej. Stamtąd 
można pojechać chociażby  
do Zamku Bierzgłowskiego. 
Dzięki świetnie przygotowanej 
wyasfaltowanej trasie rowe-
rowej piękną wyprawę można 
zaplanować do Unisławia, choć  
to już dłuższa jazda. Z Barbar-
ki do Unisławia i z powrotem 
mamy ponad 50 km. Trasa jest 
na tyle przyjemna, bezpieczna 
i dala od głównych dróg,  
że użyjemy nawet wówczas, 
jeśli zdecydujemy się tylko 
na krótką przejażdżkę. Chęt-
ni mogą kontynuować jazdę  
do Bydgoszczy lub Chełmna. 
Wiosną, a później latem warto 
sobie pojechać do Zalesia nad 
Jezioro Chełmżyńskie.
Z ul. Równinnej wjeżdżamy  
w las i trasami leśnymi i wy-
asfaltowanymi drogami doje-
dziemy aż do Osieka. To także 
dobra trasa, żeby dojechać 
nad popularne Kamionki. Ro-
werzyści polecają również pę-
tlę przez Kaszczorek, Złotorię, 
Silno i Osiek na Obrowo. Wyru-
szając w stronę Lubicza, można 
zrobić dosyć krótką, bo 33-ki-
lometrową pętlę przez Młyń-
ce. A dłuższe trasy to między 
innymi na Kowalewo Pomorskie 
(61 km). Po drodze zwiedzimy 
drewniany kościół w Młyńcu, 
Turzno z pałacem, gotycki ko-
ściół w Gostkowie, Papowo To-
ruńskie. W Kowalewie czekają 
na nas m.in. pozostałości zam-
ku krzyżackiego i murów miej-
skich. Wyruszając z Jana Pawła 
II, jadąc ul. Nieszawską i kie-
rując się w stronę Gniewkowa, 
malowniczymi odcinkami trasy 
dojedziemy do Suchatówki. 
Dla bardziej wprawionych ro-
werzystów propozycja dojaz-
du do Golubia Dobrzyńskiego  
(w Złotorii na skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo, kierujemy 
się na Łążyn, Zębowo, Zbójno 
i dalej). Oczywiście warto rów-
nież wybrać się do Ciechocinka. 
Można także pokonać 44-kilo-
metrowy Szlak Twierdzy Toruń 
z licznymi fortami i schronami. 
Joanna Jaroszyńska, prezes 
Stowarzyszenia Rowerowy To-
ruń: – Wzbogaciliśmy się ostat-
nio o kilka nowych tras – do 

Osieka, Chełmży i Unisławia. 
Na bieżąco wnosiliśmy uwagi 
i konsultowaliśmy wykona-
nie tras ze Starostwem Po-
wiatowym w Toruniu. Walor 
turystyczny tych dróg jest 
przyzwoity. Myślę, że każde-
mu rowerzyście zależy szcze-
gólnie na tym, żeby trasy były 
w miarę komfortowe, dobrze 
oznakowane, bo nie każdy bie-
rze ze sobą mapę czy GPS-a, 
i żebyśmy mieli poczucie 

  

bezpieczeństwa, z dala od ru- 
chliwych dróg. Trakty dla ro-
werzystów nie muszą być wy-
asfaltowane. Wystarczy jeśli 
leśna nawierzchnia jest utwar-
dzona, a niestety nie wszędzie 
tak jest. Wprawdzie wyznaczo-
no Wiślaną Trasę Rowerową, 
ale niektóre odcinki są tak 
piaszczyste, że trudno przez 
nie przebrnąć.  
Najczęściej wybieranymi tra-
sami przez panią Joannę są 
ścieżki rowerowe na Unisław 
i kontynuowanie wycieczki  
aż do Bydgoszczy, do Osieka 
(wyprawę można połączyć 
latem z kąpielą w jeziorze) 
czy do Chełmży z możliwością 
odbicia nad Jezioro Kamion-
kowskie. Bardzo również ceni 
malowniczą jazdę wiślanym 
wałem przeciwpowodziowym 
do Przysieka. Jest także propa-
gatorką zwiedzania na rowerze 
miast. Torunianka Małgorzata 

Tuszyńska właśnie tak zwiedzi-
ła niedawno Berlin – na dwóch 
kółkach. Zachwala i poleca! Ro-
wer towarzyszy jej intensyw-
nie od roku, odkąd dostała go  
na urodziny. – Najchętniej 
jeżdżę w rejonie Rubinkowa, 
Wrzosów, Barbarki czy trasą 
na Zamek Bierzgłowski. Oko-
lice Różankowa czy Łubianki 
z malowniczym, polnym kra-
jobrazem też bardzo lubię. 
Uwielbiam  przemierzać leśne  

ścieżki – mówi Gosia, która jeź-
dzi na rowerze bez względu na 
jesienno-zimową pogodę. No 
może z wyjątkiem wyjątkowej 
pluchy.        
Wybierając się na wycieczkę 
leśnymi traktami, korzystaj-
my z walorów przyrodniczych.  
A perełek fauny i flory mamy 
sporo. Mateusz Stopiński, rze- 
cznik prasowy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych:  
– Na pewno mogę polecić je-
den z najstarszych rezerwatów  
w Polsce – Las Piwnicki,  
w którym dominują stare dę- 
by, sosny, graby, lipy. Piękna  
jest cała dolina Drwęcy w nad- 
leśnictwie Golub-Dobrzyń. Mo- 
żemy tu spotkać daniele,  
a na skarpach nory borsuków. 
Okolice Dobrzejewic obfitują 
w łosie, można się tam wy-
brać także do Boru Wąkole 
im. Klemensa Kępczyńskiego.  
W Przymuszewie wart zoba-

czenia jest rezerwat flory-
styczny „Bór chrobotkowy”  
z rzadkimi gatunkami porostów. 
Na terenie poligonu artyle-
ryjskiego farciarze mogą spo-
tkać wilki. Występują także 
w rejonie Gniewkowa, Cier-
piszewa, Solca Kujawskiego, 
Aleksandrowa… Ich populacja 
jest odbudowywana od lat 90. 
Wzrasta liczebność bielika, bo-
ciana czarnego czy orlika krzy-
kliwego. W Cierpiszewie można 

odwiedzić las rosnący ponow-
nie – po pożarze w latach 90., 
który zniszczył ok. 3000 ha 
drzew. Unikatowy rezerwat 
buczynowy spotkamy w pobli-

żu Wąbrzeźna, a na Pojezierzu 
Chełmińskim na terenie gmin 
Rogóźno, Gruta i Łasin można 
podziwiać przyrodnicze walory 
doliny rzeki Osy przepływają-
cej przez żyzne tereny leśne. 
Godne polecenia są oczywiście 
Bory Tucholskie z najstarszymi 
cisami w Europie oraz urokliwe 
Pojezierze Brodnickie.    
Ponieważ sporo osób odstawia 
rowery na zimę, zachętą do po- 
nownego zaprzyjaźnienia się  

z nimi może być Wiosenna 
Rowerowa Masa Krytyczna, 
która odbędzie się 19 marca. 
Rowerzyści pokonają 19-ki-
lometrową trasę po Toruniu  

Gosia Tuszyńska chętnie wyrusza na trasy rowerowe po Toruniu i okolicach                                                                                                                                   fot. Sławomir Jędrzejewski

W Toruniu mamy również miejsca na ekstremalne wyczyny rowerowe
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gdzie wiosną griLLować?
naJLepieJ na barbarce aLbo nad MartówKą
zwiastunaMi wiosny oprócz zieLeni na gałęziacH, przyLaszczeK czy bocianów, są równieŻ griLLowisKa 
i ognisKa. wieLu MieszKańców z niecierpLiwością oczeKuJe na rozpoczęcie sezonu z ruszteM w tLe. 
w MyśL przestrogi, Żeby z ognieM nie igrać, paMiętaJMy równieŻ o bezpieczeństwie.

Można we własnym przydo-
mowym ogródku, na działce, 
ale można także ze znajo-
mymi czy rodziną spotkać się  
i pogrillować w innym miej-
scu. W Toruniu legalnie mo- 
żemy to zrobić w parku na Byd- 
goskim Przedmieściu, na Bar-
barce oraz nad Wisłą na Bło-
niach Nadwiślańskich. Nad 
Martówką na Bydgoskim miej- 
sca jest sporo, a do dyspo-
zycji cztery kamienne grille. 
Przy okazji można pograć 
w piłkę, skorzystać z placu 
zabaw czy najzwyczajniej po- 
wylegiwać się na kocu na tra-
wie. – Do dyspozycji mieszkań-
ców jest także miejsce wyzna-
czone na rozpalenie ogniska 
nad Wisłą na Bulwarze. Można 
tam także skorzystać z wła-
snego grilla – mówi Marek 
Osowski z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Odnowione 
nabrzeże oferuje liczne atrak-
cje: place zabaw dla najmłod-
szych, siłownię zewnętrzną, 
a na amatorów gier sporto-
wych czekają boiska do gry  
w siatkówkę, badmintona i piłki 
plażowej. Dobry sposób, żeby 

po konsumpcji od razu spalić 
nadmiar kalorii – wybiegać je i 
wyskakać!
A może by tak na Barbarkę? 
Można sobie pogrillować czy 
zrobić ognisko po lub w trakcie 
wyprawy rowerowej. Miło. Wy-
znaczono tam pięć miejsc na 
ogniska z ławeczkami wokół 
nich. Tu jednak obowiązuje re-
gulamin. Od maja do września 
w przypadku ognisk, których 

czas trwania przekracza godzi-
nę 19.00, wymagane jest podpi-
sanie przez zainteresowanego 
umowy. Z ogniska możemy zre- 
zygnować ze względu na wa-
runki pogodowe na pół godziny 
przed jego rozpoczęciem, oso-
biście lub telefonicznie, w po- 
zostałych przypadkach rezy-
gnacja jest możliwa najpóźniej 
na dwa dni wcześniej przed 
planowanym ogniskiem. 

W przypadku chętnych na wia- 
tę, możemy zarezerwować gril- 
lowisko. Zapłacimy 100 zł za go- 
dzinę, bez brykietu. Ogólno-
dostępne, bezpłatne miejsce 
do grillowania – trzy kamien-
ne stanowiska – znajduje się  
na polanie górnej. W tym 
przypadku nie ma możliwości 
rezerwacji, ruszty do grilli na-
leży pobrać w sklepiku, kaucja 
wynosi 100 zł na czas wynaj-

mu. Obowiązuje zasada: kto 
pierwszy, ten ma! Posiadacze 
własnego sprzętu mogą korzy-
stać z niego na polanie górnej. 
Rezerwacja miejsca na ognisko, 
rozpalanego na 10 minut przed 
spotkaniem, na polanie będzie 
nas kosztowała przykładowo: 
z zestawem ogniskowym, czy-
li kijkami, drewnem, obsługą 
ogniska w grupie do 30 osób 
– 60 zł za 2 godziny, do 15 
chętnych przed godziną 19.00 
od kwietnia do października 
45 zł za 2 godz., od listopada 
do marca 75 zł za 2 godz. Cena 
zestawu ogniskowego, czyli 
kiełbaski, chleba, ketchupu 
lub musztardy, tacki, sztuć-
ców, to 5 zł za osobę. Zimą, 
bo wówczas chętni również się 
znajdują, ceny są co roku nieco 
wyższe. Szczegółowy cennik  
i informacje znajdziemy na stro- 
nie internetowej Osady Leśnej 
„Barbarka”. Dzieciaki przy oka-
zji skorzystają z placu zabaw  
z ulubioną tyrolką, minigolfa,  
a rodzinnie można podnieść sobie 
adrenalinę w Parku Linowym.  
Mieszkańcy grillują czasami 
na Zamku Dybowskim czy nad 
brzegiem Wisły. W przypadku 

rozpalania ognisk trzeba my-
śleć o bezpieczeństwie i kiero-
wać się rozsądkiem. Toruńscy 
strażacy przestrzegają przed 
rozpalaniem ognisk w lesie, 
szczególnie w czasie suszy.  
W przypadku sąsiedztwa lasu, 
musimy zachować odległość 
100 metrów od jego ściany.  
A grillowanie na balkonach?  
– To już kwestia relacji mię-
dzysąsiedzkich. Odgórnie nie 
istnieje zakaz dotyczący roz-
palania grilla na balkonach, 
więc nie ma podstaw prawnych  
do karania takich osób. Nor-
mują tę sprawę zwykle regu-
laminy wprowadzane przez 
spółdzielnie mieszkaniowe  
– informuje Jarosław Paralusz, 
rzecznik prasowy toruńskiej 
Straży Miejskiej. Większość to-
ruńskich spółdzielni wprowa-
dziła takie zakazy. I słusz-
nie, nie każdy lubi wąchać 
dym, szczególnie w upalne 
letnie dni.  
Miłośnicy barbecue pewnie już 
nie mogą się doczekać smako-
łyków z rusztu. Ale na pewno 
z niecierpliwością czekają na 
możliwość spędzenia czasu 
pod chmurką z przyjaciółmi czy 
rodziną. Warto takie spotkania 
uatrakcyjnić innymi aktywno-
ściami, a miejsca, które oferuje 
Toruń, właśnie je posiadają. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl              
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*

* regulamin promocji dostępny u organizatora

Sezon na grilla i ognisko już nadchodzi                                                                                 fot. Mateusz Patalon
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na co dzień ŻyJeMy w pędzie, a Las Jest taKiM MieJsceM, w KtóryM  
MoŻna się zreLaKsować, do Którego MoŻna uciec. Jest to Jedna z waŻ- 
nieJszycH FunKcJi Lasu. o Jego waLoracH opowiada Marcin KostrzyńsKi, 
Który Jest przyrodniKieM i zaJMuJe się FiLMowanieM dziKieJ przyrody.

Klimat jest coraz cieplejszy, 
robi się sucho, a lasy są re-
zerwuarami wody. Dodatko-
wo produkują drewno, tlen, 
oczyszczają powietrze. Wy-
korzystują gleby, które nie 
nadają się do upraw. Lasy 
mają ogromne znaczenie, 
takie o których często zapo-
minamy. Bezpiecznik klima-
tyczny, czyli funkcja która 
odpowiada za nasz klimat. 
Innym pozytywem jest to,  

że ludzie coraz bardziej dbają 
o przyrodę. – Dzisiaj środo-
wisko jest mniej zanieczysz-
czone, poprawia się jakość 
powietrza, Toruń ma swoją 
oczyszczalnię ścieków. Dzięki 
temu w granicach miasta mo-
żemy spotkać bobry czy tro-
py wilków – zdradza Marcin 
Kostrzyński.
Okolice Torunia są bardzo 
dużym zaskoczeniem w po-
równaniu z terenami Warmii 

i Mazur. Lasy, które występują 
w okolicach, to tereny gospo-
darcze, coraz mniej jest na-
turalnych fragmentów. W o- 
kolicach Torunia, nad Wisłą, 
znajdują się lasy zbliżone do 
tych naturalnych, które są 
terenami zalewowymi. Dru-
gim takim miejscem są okolice 
poligonu – ogromny fenomen, 
ponieważ można spotkać tak 
duże obszary wrzosowisk. 
Są to tereny bardzo cenne 

i bogate. – Sporym plusem 
jest to, że świadomość ludzi 
jest coraz większa, to widać 
w kwestii zanieczyszczania 
środowiska. Ta wrażliwość 
ludzka idzie w coraz lepszym 
kierunku, mamy poczucie,  
że jest to nasze wspólne do-
bro – opowiada Marcin Ko-
strzyński. 
Ale nie wszystko jest takie 
piękne. Okazuje się, że wy-
stępuje zbyt duża eksplo-
atacja drzew, ich wycinka 
powinna być ograniczona. Te-
raz jest dwukrotnie większa niż  
w 1989 r., kiedy mówiono,  
że to „rabunkowa gospodarka”.
Las zawsze kojarzy się z dziką 
przyrodą. Mieszkając w mie-
ście, nie zawsze doceniamy 
to, że w jego pobliżu mamy 
spore połacie terenów le-
śnych. Co więcej, okazuje się, 
że dzikie zwierzęta w naszych 
lasach radzą sobie bardzo 
dobrze. Coraz częściej dziką 
zwierzynę można spotkać 
blisko wielkich aglomeracji. 
Dzieje się tak, ponieważ mia-

sto jest bardzo atrakcyjne. 
Zwierzęta czują, że to miej-
sca, gdzie jest dużo jedzenia, 
do tego sporo siedlisk, cho-
ciażby parki, a z drugiej stro-
ny jest mniej myśliwych, czyli 
bezpieczeństwo i spokój. 
Ale wróćmy do lasu. Pan 
Marcin na co dzień filmuje 
przyrodę, głównie zwierzęta. 
Okazuje się, że w tej branży 
nie wystarczy sama wiedza 
o faunie. Trzeba mieć przede 
wszystkim ogromną cier-
pliwość. Ważna jest też tak 
zwana „żyłka techniczna”, 
która przydaje się w orga-
nizowaniu pomocy w pracy. 
– Nagrać wilka z trzydziestu 
centymetrów jest sztuką, 
ponieważ trzeba znać jego 
zwyczaje, znaleźć odpowied-
nią dla siebie kryjówkę, strój 
czy… zapach. Wilki to zwie-
rzęta, które potrafią rozróż-
nić leśnika, myśliwych czy 
zwykłych spacerowiczów. 
Mimo upływu lat i rosnącego 
doświadczenia, każde nowe 
nagranie jest wyzwaniem. Tu 

nie ma rutyny. Każde ujęcie, 
każda sytuacja może być za-
skoczeniem. Najbardziej nie-
zwykłe są relacje rodzinne u 
zwierząt. – Jakiś czas temu 
byłem świadkiem, w której 
bohaterami były jelenie, prze-
chadzające się blisko rzeki. 
Podczas tego spaceru młody 
byczek załatwiał się do rzeki, 
na co od razu dość znacząco 
zareagowała łania – śmieje się 
Marcin Kostrzyński. 
Wydawałoby się, że dzika 
przyroda może być trudna do 
filmowania. Na każdy gatu-
nek jest jednak inny sposób. 
Zwierzęta można zwabić na 
jedzenie, zapach konkurenta, 
samicy. Najtrudniej jest z dra-
pieżnikami, które są zwierzę-
tami bardzo inteligentnymi lub 
rzadkimi gatunkami, trudnymi 
do uchwycenia. Trzeba dużo 
myśleć, czytać i znajdować 
niestandardowe rozwiązania. 
Na obcych terenach bardzo 
pomocni okazują się tubylcy. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

AuToPRoMocjA

Świat budzi się do życia, Ty obudź swoją firmę!

- proMuJ się w toronto! -
toruń pozna twoJą oFertę
Lokalna reklama w toruńskiej gazecie 
nowoczesny wygląd, tradycyjna forma

nie czekaj! stworzymy kampanię na miarę twoich oczekiwań!

zapraszamy do współpracy: „toronto” Magazyn toruński
ul. grudziądzka 79/6   reklama@toronto-magazyn.pl

sylwia szewczuk: 789 216 119 

sylwia.szewczuk@toronto-magazyn.pl

diana Koczorska: 789 223 013

diana.koczorska@toronto-magazyn.pl

łukasz urbański: 789 223 339

lukasz.urbanski@toronto-magazyn.pl

Marcin KostrzyńsKi 
– FiLMuJe z bLisKa wiLKi, podgLąda JeLenie

Na zdjęciu Marcin Kostrzyński                                                                                                       Fot. Sławomir Jędrzejewski
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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.

więceJ przestrzeni i światła – taKie cHceMy Mieć MieszKania i doMy
wiadomo, klienci są róż-
ni i różne są oczekiwa-
nia, preferencje oraz gu-
sty. ale większość osób 
łączy pewien kierunek: 
potrzebują więcej wol-
nej przestrzeni, światła 
i prostoty. architekci  
i deweloperzy próbują  
podążać za trendami  
i dawać klientom wła-
śnie taki produkt.
Komfort. Nie musi od razu o- 
znaczać dużego domu i luksu-
sowego mieszkania. Bo kom- 
fortowa może być nawet nie-
wielka przestrzeń, ale żeby się 
w niej dobrze czuć, powinna 
być funkcjonalna i przytulna. 
Jeśli wybierzemy mieszkanie, 
okazuje się, że możemy je po-
mysłowo zmodyfikować. Tu-
taj dobrą decyzją jest zwykle 
likwidacja niektórych ścian. 
Można sobie dziś z nimi pora-
dzić bez większego problemu. 
– W nowym budownictwie naj-
lepszym udogodnieniem pod 
kątem projektowania prze-
strzennego, według naszych 
klientów, jest to, że przeważnie 
wszystkie wewnętrzne ściany 
działowe w mieszkaniach da 

się swobodnie przestawiać, co 
daje możliwość dowolnej aran-
żacji wnętrza, wedle indywidu-
alnych potrzeb – mówi Michał 
Łukaszewski, właściciel biura 
LCM Nieruchomości. Jakim roz-
kładem mieszkań są najbar-
dziej zainteresowani kupujący? 
Takim, w których do każdego 
pomieszczenia wchodzi się  
z przedpokoju. Te z pokojami 
przechodnimi zwykle tracą na 
atrakcyjności. Klienci wybiera-
ją także większą liczbę pokoi 
nawet o niewielkiej powierzch-
ni niż odwrotnie. 
W dzisiejszych czasach w pro-
jektowaniu nowych obiektów 
liczy się między innymi energo-
oszczędność. Rozwiązań tech-
nologicznych jest wiele, więc 
trzeba wybrać te najbardziej 
optymalne. Renova Dewelo-
per, realizując swoje pomysły, 
dba m.in. o odpowiednie docie-
planie budynków, z nowocze-
snej pianki wykonuje dachy, 
montuje efektywny system 
wentylacji oraz okna z wła-
ściwym ich uszczelnieniem.  
To wszystko służy eliminowa-
niu strat ciepła – zimą obniża 
wydatki na ogrzewanie. Latem 

pełni odwrotną funkcję – izolu-
je budynki przed nadmiernym 
ciepłem. A na co stawia Re-
nova, projektując mieszkania  
i domy? – Chcemy, żeby na-
wet małe mieszkania były 
funkcjonalne, dlatego jest  
w nich oddzielna sypialnia, po- 
kój z aneksem kuchennym 
i garderoba, która ogranicza 
potrzebę zakupu większych 
mebli. Na takie mieszkania 
zwykle chętne są młode oso-
by, szukające swojego pierw-
szego lokum – mówi Małgo-

rzata Frąckiewicz, dyrektor  
ds. sprzedaży. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się również 
mieszkania o sporych metra-
żach z dużym salonem i prze-
stronnymi balkonami. Wybór 
przestrzeni do życia zwykle 
zależy od warunków finanso-
wych zainteresowanych.
Jacek Gawroński, toruński ar-
chitekt, zaznacza, że coraz 
więcej Polaków wybiera mi-
nimalizm, prostotę zarówno  
w zestawieniu elementów wy-
stroju wnętrza, jak i zewnętrz-

nym wizerunku domu. Obecnie 
popularne stały się materiały 
takie jak beton czy szkło, któ-
re dawniej wykorzystywano 
głównie w budynkach uży-
teczności publicznej. Ich wy-
korzystanie, próbuje się jednak 
ocieplać dodatkiem innych. 
Jesteśmy również spragnieni 
wolnej przestrzeni. – Techno-
logia pozwala na stosowanie 
coraz większych przeszkleń, 
bez dyskomfortu utraty cie-
pła. Dąży się do otwartości 
przestrzeni. Sporo osób chce 
mieć na przykład pokój dzien-
ny z wysokim sufitem. Istnieje 
zależność: im bardziej majętny 
klient, tym chce mieć więcej 
światła i przeszklonych ścian. 
Bo taki kierunek wiąże się nie-
stety z dodatkowymi kosztami 
– zaznacza Jacek Gawroński ze 
Studia Projektowego A2 Archi-
tekci. Ponieważ dosyć popular-
ne jest obecnie łączenie kuchni 
z salonem, a do zwolenników 
takich rozwiązań nie należy 
pan Jacek, więc zwykle próbuje 
w swoich projektach tworzyć 
przynajmniej wizualną granicę 
aneksu z pozostałą częścią 
przestrzeni. I wiele osób wła-

śnie tak robi. Denis Kujawiak, 
właściciel Modern Home, fir-
my zajmującej się wykończe-
niami „pod klucz”, przyznaje, 
że zwykle połowa klientów 
decyduje się na oddzielną 
kuchnię. Dzieje się tak nie-
zależnie od wieku lokatorów 
czy przyszłych mieszkańców 
domu. A jak wizualnie po-
większyć niewielki metraż 
mieszkania? Denis Kujawiak: 
– Dominuje trend, żeby w sa-
lonach było minimum mebli. 
Ich funkcję przejmują sypial-
nie z obecnością zabudo-
wanych szaf. To pozwala na 
spore zaoszczędzenie wol-
nej przestrzeni. Skutecznym 
sposobem na powiększenie 
pomieszczeń jest gra kolo-
rami na ścianach, na zasa-
dzie niewielkich kontrastów. 
Istotną rolę odrywa również 
odpowiednio dobrane oświe-
tlenie i podświetlanie ele-
mentów wystroju.        
   
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  
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doM i wnęTrze

Architekt Jacek Gawroński w trakcie tworzenia projektów         Fot. Nadesłane
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zagraJ KoLoreM, oŻyw swoJe MieszKanie

trendy:  ściany wodne bąbeLKowe

Te pomogą nam ożywić nasze 
wnętrze i wprowadzić wiosen-
ną aurę do naszego mieszka-
nia. W tym roku na topie są in-
tensywne kolory. Jeżeli boicie 
się bijących po oczach odcieni, 
można postawić na pastele. Na-
sze mieszkanie zyska w zieleni, 
jeśli nie lubicie mocnego koloru 
zielonego w swoich dodatkach, 
można zastąpić ją naturalną 
zielenią, czyli kwiatami.
- Wiosna kojarzy się z kolorem. 
W tym roku zdecydowanie kró-
lują te nasycone i bardzo in-
tensywne.  Prym będzie wiódł 
kolor żółty. Jednocześnie w bar- 
dzo prostu sposób jest on  
w stanie zmienić nasze wnę- 
trze, a z drugiej stronyy wy- 
stępuje dużo zestawień dość 

kontrowersyjnych, w którym 
jaskrawa żółć nie wypadnie 
najlepiej – zaznacza Halina 
Anna Wiśniewska, projektant-
ka wnętrz. – Dalej na topie 
będzie zieleń w różnych wa-
riantach, szczególnie ta nasy-
cona i pachnąca wiosną. Dla 
osób, które nie do końca czują 
bardzo mocne kolory, pole-
cam wciąż modne turkusy czy 
grafity. Pamiętajmy, że aby 
odmienić nasze wnętrze, nie 
potrzebujemy wielkich zmian. 
Czasem kilka kolorowych do-
datków sprawi, że nasz dom 
stanie się zdecydowanie oży-
wiony i wiosenny. Mam na my-
śli kolorowe poduszki, świece 
czy narzuty. Doskonale może-
my zagrać również kwiatami 

doniczkowymi albo ciętymi.  
O tej porze roku tulipanów 
nigdy dość! A taki mały detal 
może fantastycznie zmienić 
naszą przestrzeń.
Kwiaty mogą również znaleźć 
się na naszych ścianach. Cały 
czas w głównych trendach 
utrzymują się dekoracje ścien-
ne – malowane i naklejane. Kie-
runek, w którym powinniśmy 
iść, to design i nowoczesność. 
Jeżeli decydujemy się na taką 
ozdobę, dobrze gdyby była 
to prosta, nowoczesna forma. 
Zbliża się Wielkanoc, dlatego 
możemy postawić również na 
dekoracje świąteczne. Pla-
stik zdecydowanie jest passe.  
W dekoracji królują materiały 
naturalne: wiklina, drewno, tka- 

niny. Uzupełniają je odpowied-
nie barwy: beże, grafity, biel. 
- W czasie poprzedzającym 
Wielkanoc klienci nastawiają 
się głównie na dekoracje lekkie 
w formie – mówi Piotr Witkow-
ski, koordynator sprzedaży 
w toruńskim sklepie Leroy 
Merlin. – Klienci w tym cza-
sie często rezygnują z zasłon, 
zastępując je roletami. Wybie- 
rają rolety zaciemniające, ku-
powane z myślą o miesiącach 
letnich, kiedy będziemy mieli 
potrzebę odcięcia się od słoń-
ca i wysokiej temperatury. 
Klienci poszukują materiałów 
naturalnych, a firan lekkich  
i zwiewnych, na przykład wo-
ali. W tkaninach dużym zainte-
resowaniem cieszą się odcienie 

lnu, niebieski, miętowy i tur-
kus. Królują pastele. Natomiast  
w dodatkach i ozdobach  dużo 
typowo wiosennych kolorów, 
czyli zieleń, pomarańcz i żółty.
I na koniec odwieczna zasada: 
wszystko z umiarem. Pamiętaj-

my, że warto postawić na do-
datki, które będą ze sobą 
dobrze współgrały, niż zabu-
rzyć harmonię naszego oto-
czenia ich nadmiarem. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Dekoracje wodne w przestrze-
ni publicznej są coraz bardziej 
powszechnym elementem wy-
stroju. Pojawiają się w formie 
akwariów, fontann czy ścian 
spływowych w restauracjach, 
hotelach, uzdrowiskach, salo-
nach spa, prywatnych domach  
i wszędzie tam, gdzie jest potrze-
ba podkreślenia wyjątkowości 
wnętrza, w jakim się znajdują.  

Dekoracja wodna jest w Polsce 
jeszcze dość rzadkim widokiem, 
ale niezwykle popularnym  
w Stanach Zjednoczonych, Eu-
ropie Zachodniej czy na Dalekim 
Wschodzie. Ściana wodna bą-
belkowa, o której mowa, łączy 
w sobie cechy dekoracyjne, 
relaksacyjne i ekspozycyjne  
z łatwością montażu i konser-
wacji, jakich nie mają ściany 
wodne spływowe, fontanny czy 
też akwaria. 
czym jest ściana wodna 
bąbelkowa? 
- Ściana bąbelkowa jest deko-
racją wodną wnętrz wykonaną 
ze szkła akrylowego – plexi, 
wypełnionego wodą destylo-
waną. Efekt dekoracyjny ścia-
ny wodnej bąbelkowej tworzą 
pęcherzyki powietrza unoszące 
się od dołu ku górze przy jed-

noczesnym podświetleniu ich 
wielobarwnym oświetleniem 
LED – tłumaczy Emilia Noculak 
z  biura projektowego Design In-
side. – Połączenie ruchu wody 
i powietrza z wielobarwnym 
oświetleniem tworzy wspaniały 
efekt dekoracyjny, co przykuwa 
uwagę. Płynne unoszenie się 
pęcherzyków powietrza mienią-
cych się w wodzie kryształowy- 

mi barwami innymi dla każdego 
koloru oświetlenia tworzy efekt 
relaksacyjny. Ustawiona w cen-
tralnej części restauracji lub  
w holu, a jednocześnie widoczna 
z witryny dla przechodzących 
na zewnątrz osób, zachęca do 
wejścia do lokalu – proponuje 
Emilia Noculak.
gdzie się sprawdzi? 
Przenikające się woda, światło 
i powietrze, zamknięte w nie-
widzialnej barierze, jaką jest 
akrylowa ściana wodna, tworzą 
harmonijny i relaksacyjny wi-
dok. To obecnie najmodniejszy 
sposób dekoracji wnętrz wy-
znaczający nowy trend w tej 
dziedzinie. Ściany wodne bą-
belkowe umożliwiają stworze-
nie zapierających dech w piersi 
aranżacji wodnych, które pod-
kreślą wystrój domu, recepcji w 

firmie, przestrzeni publicznej 
w instytucjach, barach, hote-
lach, dyskotekach, salonach 
spa i w każdym innym miej-
scu, gdzie są niepowtarzalną 
alternatywą dla surowych  
i pustych ścian. Mogą być 
wykorzystane m.in. jako ścia-
ny działowe większych po- 
mieszczeń , panele dekoracyj-
ne wmontowane w istnieją- 

ce ściany działowe czy panele 
wiszące. 
Szkło akrylowe, z jakiego wy-
konane są ściany wodne, daje 
duże możliwości w nanosze-
niu na nie różnych rodzajów 
haseł reklamowych, poprzez 
grawerowanie lub naklejanie. 
Podświetlone wielobarwnym 
oświetleniem LED logo firmo-
we wygrawerowane na wiszą-
cej jak obraz ścianie wodnej,  
na krawędziach którego tworzą 
się piękne załamania światła  
w tle unoszących się ku górze 
pęcherzyków powietrza. To 
zwróci uwagę każdego. 
Opisane wyżej efekty wizualne, 
jakie można osiągnąć, wykorzy-
stując ścianę wodną pęcherzy-
kową, można wykorzystać jako 
podstawę do ekspozycji towaru. 
Poprzez dodanie odpowiednio 

dobranych półek można wy-
eksponować napoje, perfumy, 
alkohole lub inny towar, dla 
którego ruch powietrza w wo-
dzie będzie doskonałym tłem.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

wiosna to pora roKu, Która sprzyJa zMianoM. Żeby zMienić swoJe otoczenie, nie MusiMy inwestować w duŻy reMont czy 
nowe MieszKanie. wystarczy zagrać dodatKaMi.

eFeKt, Który sprawi,  
Że wnętrze zysKa 
zupełnie nowe obLicze. 
nowoczesne,  
przyKuwaJące wzroK,  
cieKawe. 

TRN 2016031817GREKLAMA

Kolorowe dodatki ożywią dom na wiosnę              Fot. Sławomir Jędrzejewski

Fot. nadesłane
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za pół ceny po raz dziesiąty w toruniu
JednyM słoweM: to edycJa JubiLeuszowa. czy będzie wyJątKowa? oKaŻe się JuŻ w weeKend 22-24 Kwietnia. to właśnie wtedy 
toruńsKie restauracJe, Kawiarnie czy HoteLe zaproponuJą gościoM oFertę za połowę stawKi.

Akcja odbywa się u progu no-
wego sezonu turystycznego. 
Turyści mogą poznać nasze 
miasto lub mieć pretekst do 
regularnego jego odwiedza-
nia, a mieszkańcy skorzystać 
ze zniżek i bogatej oferty, 
którą oferują lokalni przed-
siębiorcy. – Toruń za pół 
ceny odbywa się w naszym 
mieście już po raz dziesią-
ty – to znana i lubiana akcja 
wśród partnerów akcji, czyli 
firm i instytucji, które oferują 
zniżki  50% i jej uczestników. 
Dla korzystających z promocji 
zysk jest oczywisty – może-
my zjeść taniej w ulubionej 
restauracji bądź odwiedzić 
miejsca, których jeszcze nie 
znamy i spróbować ich dań  
w promocyjnej cenie, cieka-
wie spędzić czas: rozrywko-
wo, sportowo lub kulturalnie 
– bez zaciskania pasa – mówi 
Monika Dejnecka z radia Zet 
Gold w Toruniu, koordynator-
ka akcji. 
– Dla miejsc biorących udział 
w akcji to szeroko zakrojona 
promocja – sam udział w ak-
cji jest darmowy – wystarczy 
zaproponować zniżkę 50% 
na wybraną ofertę z cennika 
lub w przypadku gastronomii 

minimum trzy dania główne  
z menu, dostając w zamian 
bezpośrednie dotarcie do 
potencjalnego klienta. Dzięki 
akcji restauracje, kawiarnie, 
kluby, sklepy oraz miejsca 
usługowe mają szansę przy-

ciągnąć całkiem nowych kli- 
entów, a także przypomnieć 
o sobie tym, którzy dawno 
ich nie odwiedzali. Last but 
not least – jest to świetna 
promocja dla samego Torunia 
jako miejsca ciekawego tury-

stycznie, rozrywkowo i kultu-
ralnie – gdzie można dobrze 
się zabawić, zjeść i wypocząć.
Popularność akcji podkreśla 
również Aleksandra Iżycka, 
dyrektor Biura Toruńskie-
go Centrum Miasta. – Toruń  
za pół ceny to akcja skiero-
wana nie tylko do mieszkań-
ców, ale przede wszystkim 
do gości naszego miasta. 
Dzięki dogodnemu komuni-
kacyjnemu położeniu Torunia  
– w trójkącie pomiędzy Po-
znaniem, Gdańskiem i War-
szawą – obserwujemy wzrost 
uczestników akcji właśnie  

 
z tych miast. Toruń, zwłasz-
cza dla mieszkańców Trój-
miasta, jest atrakcyjnym 
miejscem na weekendowy 
wypad. Ponadto, odwiedzają 

nas oczywiście goście z wo-
jewództwa, sporo osób przy-
jeżdża z Bydgoszczy i spod 
Torunia. 

Dlatego bardzo chętnie do ak-
cji dołączają kolejne punkty. 
– Każdy przedsiębiorca, któ-
ry włączy się w akcję, może 
liczyć na dużą frekwencję  
w swoim punkcie usługowym 
lub lokalu podczas weeken-
du za pół ceny. To oczywi-
ście generuje większy obrót 
i możliwość zaprezentowa-
nia swojej oferty handlowej. 
Przystępując do akcji, przed- 

siębiorca może liczyć na sze-
roką promocję swoich usług 
zarówno przed akcją Toruń 
za pół ceny, jak i w jej trak-
cie. W tym roku zamierzamy 

bardziej skoncentrować się  
na mediach społecznościo-
wych i  promocji ogólnopol-
skiej – podkreśla Aleksandra 
Iżycka.
 
Akcja Miasto za pół ceny jest 
popularna w całej Polsce. 
Poznań, Trójmiasto, Byd-
goszcz, Inowrocław, Łódź to 
tylko kilka miast, które po-
stawiły na ten typ promocji. 
Poszczególne akcje różni-
cuje przede wszystkim ich 
rozmach – liczba partnerów 
biorących udział, promocja 
poza granicami miasta oraz 
liczba poprzednich edycji. 
Toruń ze swoją już dziesiątą 
edycją jest jednym z najbar-
dziej doświadczonych miast, 
a do tego  oferuje imponującą 
liczbę zniżek w różnych bran-
żach. 
Żeby zgłosić swoją ofertę do 
akcji, należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, który 
można znaleźć na stronie: 
www.torun-za-pol-ceny.pl. 
Na zgłoszenia do wiosennej 
edycji organizatorzy czekają 
do 23 marca 2016.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

łączna liczba uczestników ostatniej 
jesiennej edycji to aż 139 obiektów, 
w tym 11 hoteli, 55 restauracji i ka-
wiarni, 16 instytucji kulturalnych, 
42 punkty z kategorii rekreacja i za-
kupy oraz 15 klubów. na podstawie 
przeprowadzonej wśród uczestników 
ankiety z ofert lokali skorzystało po-
nad 45 000 osób.

REKLAMA TRN 2016011513G

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

Frytki Belgijskie „Freetki” to  jeden z lokali biorących udział w akcji           
                                                                                         Fot. Mateusz Patalon



Ciepłych i pełnych radości 
Świąt Wielkiej Nocy,

a także wielu radości i satysfakcji
w życiu prywatnym

i zawodowym

życzy

 Arkadiusz Myrcha

 Poseł na Sejm RP

TRN 2016031819GTRN 2016031818GREKLAMA REKLAMA
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nowa KsiąŻKa torunianKi
Kariny bonowicz
od KiLKu dni w KsięgarniacH MoŻna nabyć KoLeJną KsiąŻKę Kariny „i tu Jest bies 
pogrzebany”, Która przeniesie czyteLniKa do… zaKładu pogrzebowego. 

Ale bez obaw. Kto zna twór-
czość autorki oraz ją samą, 
może mieć pewność, że temat 
został potraktowany z przy- 
mrużeniem oka i z dużą dawką 
humoru. Nawet zawód pisa-
rza został tu przedstawiony 
ze sporą dozą ironii. Dlacze-
go? – Bo trzeba mieć dystans. 

Do siebie również. „Uważajcie 
na ludzi, którzy się nie śmieją 
– są niebezpieczni” – powie-
dział Juliusz Cezar. Zakładam,  
że Brutus nie był jakoś specjal-
nie zabawnym człowiekiem…  
– śmieje się Karina. 
„I tu jest bies pogrzebany” to 
czarna komedia, która opo-

wiada o kryzysie w bran-
ży funeralnej. Jak na złość,  
w całym mieście nikt nie chce 
umrzeć, co sprawia, że jeden 
z bohaterów, który jest wła-
ścicielem zakładu pogrzebo-
wego, zaczyna zastanawiać 
się, czy nie pochować samego 
siebie, żeby interes nie upadł. 
Ostatecznie jednak książka 
kończy się happy endem,  
co oznacza, że kryzys w tym 
zakładzie został jednak za-
żegnany. Jak? Trzeba, oprócz 
okładki, poczytać trochę 
książkę, a najlepiej doczytać 
do końca.
Czy autorka nie obawia się, 
że czytelnicy mogą się prze-
straszyć tematyki? – Na pew-
no nie ci, którzy lubią czarny 
humor. Jeśli chodzi o pozo-
stałych, to lepiej, żeby przed 
przeczytaniem skonsultowali 
z lekarzem lub farmaceutą  
– śmieje się Karina Bonowicz. 
„I tu jest bies pogrzebany”  
to jej kolejna książka z intere-
sującym tytułem. Okazuje się, 

że autorka uwielbia bawić się 
słowem: – A jeszcze bardziej 
lubię, kiedy każdy na swój 
sposób próbuje się domyślić: 
co też autor miał na myśli… 
Jakiś czytelnik napisał mi 
ostatnio, że kupił książkę 
właśnie ze względu na tytuł. 
Kiedy w księgarni, przebiega-
jąc wzrokiem po grzbietach 
książek, natrafił na „I tu jest 
bies pogrzebany”, od razu 
się cofnął, żeby się upewnić,  
że to nie „pies” (śmiech). 
Według autorki podstawowy-
mi składnikami jej pisarstwa 
są: ironia, absurd i duża daw-
ka humoru, zwłaszcza czar-
nego humoru. – To są trzy 
rzeczy, od których nie jest 
w stanie uciec, kiedy piszę. 
Tym bardziej że tak właśnie 
patrzę na świat. To wszystko 
zresztą służy mi w życiu co-
dziennym do barwniejszego 
opisania, ale i łatwiejszego 
znoszenia absurdów otacza-
jącej nas rzeczywistości i głu-
poty niektórych ludzi. Poza 

tym to przychodzi mi zde-
cydowanie łatwiej niż pi-
sanie poważnych rzeczy. 
Kiedy piszę coś poważnego, 
naprawdę muszę się pilno-
wać. Chyba nie nadawała-
bym się do pisania nekro-
logów… – śmieje się Karina. 

 „I tu jest bies pogrzebany” 
Kariny Bonowicz można nie 
tylko poczytać, ale i posłu-
chać… Na stronie audiote-
ka.pl kupimy audiobooka  
w interpretacji świetne-
go aktora dubbingowego 
Macieja Kowalika, znane-
go z wielu kreskówek, a 
także jako głos Cartmana  
w amerykańskim serialu 
animowanego dla doro-
słych „Miasteczko South 
Park”.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Karina Bonowicz. Jak sama o so-
bie mówi: kobieta pisząca, aktor-
sko niespełniona, muzycznie wy-
kluczona, uzależniona od kawy, 
coca-coli i czarnego humoru. 
Nie znosi fasolki po bretońsku. 
Kocha się na zabój w Nowym 
Jorku, mimo ambiwalentnego 
stosunku do nowojorskiego me-
tra i… braku toalet publicznych. 
Dziennikarka, pisarka i scena-
rzystka. Autorka m.in. powieści 
„Pierwsze koty robaczywki”, 
monografii „Józefa Czechowicza 
teatr widziadeł i snów – studium 
psychoanalityczne twórczości 
poetyckiej” oraz przewodnika 
online „Co ma piernik do Torunia, 
czyli subiektywny przewodnik 
po mieście (nie tylko) Kopernika 
dla (nie tylko) nowojorczyka”. 
Współpracuje z nowojorskim 
portalem polonijnym Dobra Pol-
ska Szkoła, gdzie m.in. prowadzi 
autorską rubrykę „Film i książka 
»MADE IN POLAND«” oraz stronę 
„Polska dla Ciebie”. Stypendyst-
ka Miasta Torunia w dziedzinie 
kultury.
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fot. nadesłana



Funkologia (Toruń), Pokój nu-
mer 3 (Bydgoszcz), kateLESS 
(Bydgoszcz), Kids (Toruń), 
Miss Fire (Grudziądz),  Over 
The Under (Bydgoszcz), Gro-
ovemada (Bydgoszcz), Mistah 
Lego (Bydgoszcz), The Hove 
(Bydgoszcz), Shtokholm (To-
ruń/Bydgoszcz), Sunfollover 
(Toruń), Atem (Toruń) to fina-
liści dwudziestej piątej edycji 
KATAR-u. – Jubileuszowa edy-
cja KATAR-u zmobilizowała 
do wysłania zgłoszeń czter-
dzieści zespołów z naszego 
regionu, które w większości 
prezentują dobry poziom ar-
tystyczny i instrumentalny. 
Finałowa trzynastka poru-
sza się w bardzo różnorodnej 
stylistyce, co każe przypusz-
czać, że podczas koncertu fi-
nałowego każdy znajdzie coś 
ciekawego dla siebie. Wiele 
zespołów z grona tych, które 
nie dostały się do koncertu 
finałowego, z pasją zaprezen-
towało swoją muzykę i jestem 
przekonany, że jeszcze bę-
dziemy mieli okazję je zoba-
czyć na koncertach i przeglą-
dach muzycznych. Myślę, że 
pod względem artystycznym 
ta edycja KATAR-u będzie wy-

jątkowa, w końcu jubileusz do 
czegoś zobowiązuje – mówi 
Jacek Bryndal, który zasiadł 
w jury konkursu. 
– Wybór był trudny, bo po-
ziom był wyrównany i, z wy-
jątkiem paru zespołów, dla 
których udział w tegorocznej 
edycji to raczej sposób na 
zdobywanie niezbędnych, wa- 
rsztatowych doświadczeń, ca- 
ła reszta mogłaby z powodze-
niem zaistnieć w koncercie fi-
nałowym. Gratuluję finalistom. 
Pozostałym życzę, aby za rok 
to oni byli pierwszymi – dodaje 
drugi juror Erwin Regosz.
KATAR  to organizowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Anima-
cji Kultury spotkania służące 
prezentacji osiągnięć arty-
stycznych i promocji dokonań 
artystów amatorów. 
W konfrontacjach biorą udział 
osoby i zespoły mieszkają-
ce, studiujące lub pracujące 
na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego, które 
amatorsko zajmują się twór-
czością artystyczną w dzie-
dzinach: filmu, fotografii, mu-
zyki, tańca i teatru.
Jury wybrało stawkę trzyna-
stu zespołów, spośród czter-

dziestki, która zgłosiła się do u- 
działu w konfrontacjach. Jacek 
Bryndal, Erwin Regosz, Mariusz 
Składanowski spotkali się 8 mar-
ca, aby w trakcie burzliwych 
obrad wyłonić szczęśliwców, 
którzy 2 kwietnia wystąpią  

deskach Od Nowy. Wśród finali-
stów znajduje się zespół, który 
wygrał plebiscyt Radia GRA. 
Wyniki głosowania ogłosimy  
w trakcie koncertu finałowego.
Koncert finałowy odbędzie się  
2 kwietnia 2016 r. w Centrum 

Kultury i Sztuki Od Nowa,
ul. Gagarina 37a w Toruniu  
o godz. 16.00. Jako patron me-
dialny wydarzenia, już dziś za-
praszamy do udziału.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 
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Muzyczny Katar – znaMy FinaListów!
znaMy JuŻ szczęśLiwą trzynastKę, Która będzie Miała oKazJę zaprezentować się na desKacH KLubu od nowa.

Koncert 
Martyna Jakubowicz – prosta piosenka

Kino
zjawa

Koncert  ania dąbrowska

Koncert
piotr nalepa breakout tour

21.03.2016, 
godz. 19.00

Hrp „pamela”, 
ul. Legionów 36

wstęp wolny

Martyna Jakubowicz to piosenkarka jedyna w swoim rodzaju, która od trzydziestu lat oczaro-
wuje słuchaczy wszystkich pokoleń. W Dworze Artusa zaprezentuje koncert promujący płytę 
„Prosta piosenka”, która jest pierwszym od 6 lat autorskim albumem artystki. Wydawnictwo to 
jest odzwierciedleniem zmian, które zaszły w mentalności Martyny Jakubowicz przez ten czas. 
„Nowa Martyna” jest bardziej odważna i bezpośrednia w wyrażaniu swoich poglądów na temat 
otaczającej rzeczywistości, ale niezmiennie czaruje swoich słuchaczy, charakterystyczną, ciepłą 
barwą głosu. Fani dotychczasowej twórczości artystki, odnajdą tutaj tak lubiane przez szeroką 
publiczność nastrojowe, gitarowe ballady, ale również, znane z wcześniejszych płyt, piosenki 
mocniejsze, z bardziej rockowym pazurem. Wbrew swojemu przewrotnemu tytułowi „Prosta pio-
senka”, nie jest płytą prostą, lecz zadziwia swoją wielowymiarowością brzmieniową i tekstową.
W nagraniu albumu udział wzięli między innymi Wojciech Waglewski, Kortez i Jan Smoczyński 
(pianista i kompozytor współpracujący m.in. z Urszulą Dudziak, Agą Zaryan, Anną Marią Jopek 
czy Kayah). Nad stroną plastyczną wydarzenia czuwał Igor Omulecki.
Na koncercie w Dworze Artusa oprócz utworów z najnowszego albumu, zabrzmią największe 
przeboje Martyny Jakubowicz z nieśmiertelnym „W domach z betonu”.

Piotr Nalepa od 2007 roku jest współorganiza-
torem Breakout Festiwal, dedykowanego pa-
mięci  jego rodziców – Tadeusza Nalepy i Miry 
Kubasińskiej. Wydarzenie to okazało się wiel-
kim sukcesem, co zaowocowało projektem, 
który będzie można usłyszeć już w najbliższy 
poniedziałek. Zespół w pierwszą trasę ruszył 
w styczniu 2008 roku z okazji 40-lecia zało-
żenia grupy  Breakout. Koncerty Piotr Nalepa 
Breakout Tour opierają się na znakomitych 
utworach Miry Kubasińskiej i Tadeusza Na-
lepy. Wokalnie projekt wesprą: półfinalistka 
programu The Voice Of Poland Żaneta Lubera 
oraz jej ojciec Robert Lubera. Rolę supportu 
tym razem organizator powierzył zespołowi 
– Blueska. Grupa powstała w 2002 roku. Mu-
zyków połączyła miłość do bluesa. Charakte-
ryzuje ich nietuzinkowy repertuar, składający 
się z utworów autorskich oraz wyszperanych 
z mało znanych w środowisku bluesowym 
płyt i nagrań gigantów tego gatunku. O uni-
katowym  brzmieniu Blueski decyduje tak-
że niepowtarzalna, bluesowa barwa głosu 
lidera oraz ciekawie zaaranżowane dialogi 

pomiędzy gitarą, a harmonijką. Koncert roz-
pocznie się o godzinie 19. Występ poprze-
dzą warsztaty gitarowe prowadzone przez 
Krzysztofa „pARTyzanta” Toczko, których go-
śćmi specjalnymi będą Piotr Nalepa i Robert 
Lubera. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 17. 

Rok 1822. Legendarny podróżnik i odkrywca 
Hugh Glass zostaje brutalnie zaatakowany przed 
niedźwiedzia i pozostawiony przez towarzyszy 
na pewną śmierć w niedostępnym terenie. Aby 
przeżyć, musi zmierzyć się z morderczą zimą i 
zdradą swego najbliższego przyjaciela (Tom Har-
dy – „Mad Max: Na drodze gniewu” (2015), który 
porzuca go z dala od cywilizacji bez nadziei na ra-
tunek. Dzięki niezwykłej sile woli Glass pokonuje 
przeciwności losu, by odnaleźć siebie i wymierzyć 
sprawiedliwość wrogom.

Koncert Ani Dąbrowskiej, promujący jej nową płytę „Dla Naiwnych Marzycieli”.  
Jak śpiewa w jednej z nowych piosenek – nic nie musi. To my długo musieliśmy  
czekać na nowy materiał Ani Dąbrowskiej. Artystka poświęciła się bowiem życiu 
rodzinnemu, ale też postanowiła przemeblować swoje zaplecze artystyczne: 
zmieniła management, skład zespołu, producenta i wreszcie na nowo wymyśli-
ła swoją muzykę, pozostawiając na szczęście te elementy, które zawsze były 
nieodzownymi elementami jej stylu: pastelowe ciepło głosu, szlachetne melo-
die i szczyptę melancholii w tle. „Dla naiwnych marzycieli” to płyta rozmarzona 
i może nawet naiwna, ale przede wszystkim przebojowa i mimo kilku gorzkich 
nut, wprawiająca w pogodny nastrój. Zresztą, tego pisać nie trzeba – każdy 
fan muzyki w Polsce doskonale wie, jak działa głos Ani Dąbrowskiej.

19.03.2016, 
godz. 19.00

sala wielka dworu artusa
bilety 50/60 zł

21.03.2016, godz. 19.00
Kino niebieski Kocyk, od nowa

bilety: 10/12 zł

20.03.2016, 
godz. 18.00 
cKK Jordanki, 

bilety: 75/85 zł

Zeszłoroczni laureaci muzycznych konfrontacji: zespół Rozes                                                                                                                      Fot. Katarzyna Koźlikowska



- 20 - - 21 -

wystawa
szkoła Marynarska

Koncert 
łąki łan

wystawa
Hubert Hilscher w wozowni 

wystawa 
czynna 

do 
3.04.2016
galeria 
sztuki 

wozownia, 
ul. ducha 

św. 6

Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam 
Sessions w warszawskich klubach. Granie 
na żywo mają we krwi. Proces tworzenia 
zawsze zaczyna się na scenie, a studio jest 
jego dopełnieniem. Słyną z niesamowicie 
energetycznych koncertów. Wypracowali 
sobie swoje niepowtarzalne, słowiańsko
-międzygalaktyczne brzmienie, które cały 
czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne 
są teksty, pisane przez Paprodziada, które 
wymagają od słuchacza odszyfrowania za-
wartych w nich treści.
Kostiumy i performance sceniczny tworzą 
niezapomniane widowisko, które mogli 
zobaczyć uczestnicy festiwali w kraju i za 
granicą, m.in. Tbilisi Open Air Alter/Vision, 
Montreux Jazz Festival, Coke Live Music 
Festival, Heineken Open’er Festival, Jarocin 
Festiwal, Przystanek Woodstock.

Hubert Hilscher (1924 -1999) 
należał do grona najbar- 
dziej prominentnych grafi-
ków projektowych, których 
twórczość nadała kształt 
polskiej plastyce nowocze- 
snej. Jednocześnie w śro-
dowisku uzyskał wysoką 
pozycję autorytetu, zarów- 
no w sensie moralnym, jak 
i artystycznym.
Wystawa jest pierwszą  
w tej skali prezentacją do-
robku artystycznego Hu-
berta Hilschera. Składać się  
na nią będą projektowane 
przez niego plakaty, po- 
cząwszy od lat 50., aż po- 

po schyłek XX w. Przypomnienie sylwetki artysty stanowi 
także pretekst do zbilansowania całokształtu jego dorobku w 
formie kompletnego katalogu prac, co stanowi cenny wkład 
do  wiedzy o polskim projektowaniu graficznym w 2 poł. XX w.  
Opracowania merytorycznego tematu podjęła się Irena 
Przymus z MNP w ścisłej współpracy z rodziną artysty i Mu-
zeum Plakatu w Wilanowie. 

Szkolenie oficerów Polskiej Marynarki Wojennej rozpoczęto w Toruniu powołaniem  
20 marca 1921 r. Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów z siedzibą  
w budynku przy ul. Fredry 8. 1 października 1922 r. ruszył III (ostatni) kurs i równolegle 
rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która w 1925 r. przenio-
sła się do opuszczonych przez zlikwidowaną Flotyllę Wiślaną Koszar Racławickich. 
Uczelnia przemianowana w 1928 r. na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w To-
runiu z roku na rok rozwijała się. W 1935 r. istniały już trzy wydziały: morski (oficerowie 
nawigacyjno-pokładowi), techniczny (mechanicy) i administracyjny (intendenci).
Z upływem lat placówka coraz trwalej wpisywała się w koloryt miasta. Dzisiaj  
to dziwi, ale w tamtych latach widok podchorążego czy oficera w mundurze wyj-
ściowym nie budził zainteresowania, był czymś codziennym. Nikt nie mógł wtedy 
przypuszczać, że mija na ulicy lub widzi w kawiarni przyszłego adiutanta naczelne-
go wodza i premiera rządu emigracyjnego czy dowódców słynnych wkrótce polskich 
okrętów m.in. takich jak: „Orzeł”, „Wilk”, „Dzik”, „Sokół”, „Błyskawica” czy „Piorun”.

Toruń kolebką szkolnictwa wyższego 
Polskiej Marynarki Wojennej

spotkanie
spotkanie z anną dziewit-Meller

Koncert
cocart Music Festival

Koncert
o.s.t.r

Gościem Książnicy Kopernikańskiej będzie Anna Dziewit-Meller. Jej najnowsza powieść 
– „Góra Tajget” – kilkanaście dni temu trafiła do księgarń. Spotkanie odbędzie się  
w siedzibie ul. Słowackiego 8. 
Anna Dziewit-Meller ur. 1981 w Chorzowie. Pisarka i dziennikarka. Współautorka  
(z Agnieszką Drotkiewicz) tomów wywiadów „Głośniej! Rozmowy z pisarkami” i „Teoria 
trutnia i inne. Rozmowy z mężczyznami”, a także bestsellerowej reporterskiej książki 
o Gruzji „Gaumardżos, opowieści z Gruzji” (Nagroda Magellana 2011), napisanej wspól-
nie z Marcinem Mellerem. W 2012 roku ukazała się jej debiutancka powieść „Disko”, 
nominowana do Nagrody Literackiej „Gryfia”. Prowadzi autorski kanał internetowy  
o książkach weBook.

CoCArt Music Festival to prawdziwa uczta dla fanów muzyki elektronicznej, elek-
troakustycznej, awangardy rockowej i jazzowej oraz sztuki audiowizualnej. Jak  
co roku od prawie dekady – w toruńskim CSW wystąpią znakomici artyści z Polski 
i różnych stron świata. CoCArt Music Festival co roku ściąga setki słuchaczy sze-
roko rozumianej muzyki współczesnej, ciesząc się świetnym przyjęciem ze strony 
publiczności i recenzentów. Wielu z zaproszonych muzyków i artystów dźwięku, któ-
rzy występowali na festiwalu, ma status prawdziwych legend i prekursorów zjawisk 
muzycznych, które pojawiły się w ostatnich dekadach XX i na początku XXI wieku. 
Wielokrotnie dawaliśmy szanse zaistnienia młodym interesującym i obiecującym ar-
tystom. Na festiwalu podczas siedmiu edycji wystąpiło kilkuset muzyków, artystów 
wizualnych i performerów z Europy, Ameryki, Australii i Japonii.

Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. Muzyk, 
producent, instrumentalista, raper. Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz  
obranym kierunku artystycznym.  Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął  
właściwie wszystko. Autor 19 albumów muzycznych. Posiadacz 5 złotych i 3 pla- 
tynowych płyt. Dwukrotny laureat Fryderyka. „Kartagina”, niezwykle ambitny  
album, nagrany wraz z amerykańsko kanadyjskim producentem Marco Polo,  
był w pierwszym półroczu 2014 najlepiej sprzedającą się polską płytą.  
Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie koncertowej. Jeden z pionierów  
w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych.  
Jego płyty wydawane są w wyjątkowej oprawie edytorskiej, odpowiada  
za nią Grzegorz Forin Piwnicki, wyróżniany designer i ilustrator.

17-19.03.2016
centrum sztuki 
współczesnej  

w toruniu
ul. wały gen. 
sikorskiego 13

18.03.2016,
godz. 19.00

Lizard King, ul. Kopernika 3

dziedziniec ratusza 
staromiejskiego

wystawa czynna: 
19 marca-26 czerwca

21.03.2016, 
godz. 18.00

Książnica 
Kopernikańska,
 ul. słowackiego 8

wstęp wolny

31.03.2016, 
godz. 19.00
Lizard King, 
ul. Kopernika 3
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K u L t  a n p L a K t  n a  J o r d a n K a c H
we wtoreK w cKK JordanKi wystąpiła Legendarna grupa KuLt. KaziK staszewsKi z zespołeM postanowiLi  
zabrać swoicH Fanów w uniKaLną, aKustyczną podróŻ przez naJpopuLarnieJsze Hity zespołu.  
na scenie poJawiLi się równieŻ goście, M.in. zacier i Jan staszewsKi (syn KaziKa). Fot. robert berent
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naJLepsze pary świata zawoJuJą Motoareną! 
best pairs, czyLi zupełnie inny pozioM ŻuŻLowycH eMocJi. oni nie tyLKo Jadą, nie tyLKo się ścigaJą, aLe 
waLczą w duetacH. będzie się działo w toruniu. Fanów czarnego sportu zapraszaMy JuŻ 2 Kwietnia! 
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REKLAMA TRN  2016031820G

Motoarena i Toruń są koleb-
ką formuły Speedway Best 
Pairs. To w grodzie Koperni-
ka w 2013 roku zainauguro-
wano jednodniowy turniej 
Eurosport Speedway Best 
Pairs, który miał nawiązywać  
do zapomnianego już ściga-
nia w parach. Projekt przyjął 

się znakomicie – 7 najlep-
szych duetów na świecie, 
transmisja do 71 krajów na 
całym świecie, niemal 5 mi-
lionów widzów przed telewi-
zorami – to była prawdziwa 
uczta dla fanów speedwaya. 
W 2016 roku zmienia się for-
muła cyklu. Zamiast repre-

zentacji narodowych, o punk-
ty do klasyfikacji generalnej 
powalczą drużyny fabryczne. 
Idąc śladem Moto GP czy For-
muły 1, sponsorzy wzięli pod 
swoje skrzydła najlepszych 
zawodników, a co za tym 
idzie, zbudowali bardzo silne 
zespoły. W stawce tegorocz-

nego Speedway Best Pairs 
zobaczymy kilku mistrzów 
świata. Pojadą: Greg Han-
cock, Nicki Pedersen, Chris 
Holder, a także dwukrotny 
złoty medalista indywidual-
nych mistrzostw Europy Emil 
Sajfutdinow, mistrz świata 
juniorów z 2015 roku Bartosz 

Zmarzlik, najlepszy polski 
żużlowiec Jarosław Hampel. 
Pokibicujemy wielu innym, 
którzy również swoimi umie-
jętnościami podniosą po-
przeczkę do niebotycznych 
rozmiarów. 
Iście kosmopolityczny skład 
zbudował na tegoroczny 
cykl Speedway Best Pairs, 
Team Boll Racing. Polak, 
Słowak i Duńczyk – wielo-
narodowe trio ma zapewnić 
walkę o puchar najlepszej 
żużlowej pary. – Każdy chce 
wygrać, tym bardziej że to 
pierwsze zawody tego typu. 
Tych pierwszych zawsze się 
zapamiętuje. Każdy będzie 
się starał napsuć nam krwi, 
podobnie jak i my innym. Wy-
niku jednak nie da się przewi-
dzieć. Nie wiadomo, w jakiej 
wszyscy będziemy formie  
u progu sezonu – mówi re-
prezentant Team Boll Racing 
Patryk Dudek. 
Oprócz zawodnika z Zielo-
nej Góry, na torze w Toruniu 
w barwach Boll obejrzymy 
indywidualnego mistrza Eu-
ropy z 2013 roku Martina Va-
culika oraz jednego z najlep-
szych duńskich żużlowców 
– Nielsa Kristiana Iversena. 

Boll Racing będzie jednym  
z faworytów do triumfu pod-
czas pierwszej rundy Spe-
edway Best Pairs w Toruniu. 
Warto dodać, że Martin Va-
culik od nadchodzącego se-
zonu będzie bronił barw miej-
scowego KS Get Well Toruń,  
a co za tym idzie, w przedse-
zonowych treningach pozna 
wszystkie tajniki Motoareny. 
Z kolei partnerem Emila Saj-
futdinowa w Team Fogo Po-
wer podczas inauguracyjnej 
rundy Speedway Best Pairs 

w Toruniu będzie Bartosz 
Zmarzlik. Współpracowali  
ze sobą na szwedzkich to-
rach w siedmiu biegach. Co 
ważne, cztery z nich kończy-

ły się bądź to zwycięstwami  
Vetlandy, bądź remisem. W ca- 
łym sezonie Polak z Rosjaninem 
ani razu nie przegrali podwójnie.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

speedway best pairs
2 kwietnia 2016 roku 

Motoarena toruń 
strefa niebieska: 30 zł (normalny)

strefa zielona i Żółta: 25 zł
strefa czerwona: 80 zł

Najlepsi żużlowcy świata zmierzą się ze sobą w parach 2 kwietnia 
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