DZIENNIK TORUŃSKI

DZIŚ W MAGAZYNIE

Dzisiaj:

7o do 13o

Dziś Teleprzewodnik
„Na kocią łapę” Magdy Wójcik
Nastaje czas „Figo fago”
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Zacznij myśleć
jak bogaci inwestorzy
O procesach esbeków
wie prawie wszystko

4 do 12

Nieopatrznie zgodziłem się donosić.

Sześć punktów do odrobienia.

Profesor Wolszczan o swojej współpracy
strona 4
ze Służbą Bezpieczeństwa

Dziś żużlowcy Unibaksu walczą
o awans do finału ekstraligi strona 23
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www.express.bydgoski.pl

Prezydent Zaleski już się przestał podobać Platformie

TORUŃ

Konﬂikt polityczny w Toruniu
coraz wyraźniejszy. Wczoraj
działacze Młodych Demokratów,
organizacji związanej z PO, czyli koalicjantem prezydenta Michała Zaleskiego, manifestowali
przed gmachem Urzędu Miasta.
Wśród nich byli Kamil Mirowski,
asystent posła Tomasza Lenza i
asystujący posłowi Grzegorzowi
Karpińskiemu Paweł Gulewski.
Na taczce przywieźli portrety
Michał Zaleskiego i o. Tadeusza
Rydzyka. Mieli też kit, który
ich zdaniem, prezydent wciska
mieszkańcom w kwestii mostu.
Tymczasem są opinie, że konﬂikt z prezydentem to początek
walki wyborczej o fotel prezydenta miasta w 2010 r.
Komentarz strona 2
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Ten objazd można
wytyczyć inaczej
Z powodu remontu ulicy
Chrobrego w Toruniu autobusy MZK często kursujących linii mają pojechać
wąską i zatłoczoną drogą.
A przecież można inaczej!
strona 7

Kto prezesem
Polmosu?
Dziesięciu kandydatów
zgłosiło się do konkursu
na prezesa Polmosu Toruń.
Mocno zadłużona spółka
będzie sprywatyzowana,
więc jej nowy szef zarobi
krocie. Samej pensji można
wypłacić nawet ponad
18 tys. zł.
 strona 3

Fot. Jacek Smarz
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Fałsz, fikcja i złodziejstwo
Szokujące wyniki kontroli w toruńskim ośrodku szkolno-wychowawczym. Prokuratura już stawia zarzuty

WYDARZENIA

Zawieszony

Była dyrektorka, Barbara W., któ- nieznane warzywo za 2,45 zł traﬁły
ra złożyła dymisję i przebywa na na stół w trakcie bliżej nieokreślonej
zwolnieniu lekarskim, w kuriozal- imprezy noworocznej dla admininy sposób rozliczyła się z zaliczki stracji - tylko rozbawiło kontrolerów.
Jak ustalono, służbowy volkswaw wysokości 5 tys. zł, którą wzięła
przed świętami Bożego Narodzenia gen transporter zawiózł rodzinę
dwa lata temu. Stwierdziła, że za pani dyrektor na wczasy do Ustki.
te pieniądze urządziła wigilię dla Kierowca zeznał, że zmuszono go
pracowników i wychowanków. Na- do sfałszowania karty drogowej
uczyciel, który się tym faktycznie i rozpisania pokonanej tamtego dnia
trasy na kilka krótszych w okolicach
zajmował, stanowczo zaprzeczył.
Na niekorzyść dyrektorki świad- Torunia. Jednak kłamstwo ma krótczą m.in. daty niektórych zakupów. kie nogi - znaleziono fakturę z tego
dnia na paliwo tankowaChociażby z 28 grudnia,
ne... właśnie w Ustce.
gdy nie dość, że dawno
W tajemniczych okopo świętach, to jeszcze w
zniknęły
licznościach
czasie wolnym od nauki,
bony gratisowe wartości
kiedy uczniów w szkole tys. zł miała rezkomo kosztować 4350 złotych, które traﬁnie ma!
Zmiana frontu i tłuma- impreza wigilijły do szkoły z hipermarketu Geant, jako premia
czenie, że 5 margaryn, 5 na w ośrodku
za wykupienie bonów dla
kostek masła, 8 czekolad i

Jacek Kiełpiński
jacek.kielpinski@nowosci.com.pl

PiS obraziło się na telewizję TVN i bojkotuje stację.
Zakaz złamał Zbigniew
Girzyński, poseł z Torunia,
co może zakończyć się dla
niego surową karą. Wieczorem dotarła informacja, że
Jarosław Kaczyński zadecydował o zawieszeniu posła
Girzyńskiego w prawach
członka PiS.
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- Znaleźliśmy twarde dowody
- zapewnia Alfred Rak, szef
wydziału kontroli i audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego. - Teraz sprawą musi się
zająć wymiar sprawiedliwości.
Kontrolerzy twierdzą, że po raz
pierwszy traﬁli do placówki podległej Urzędowi, w której majątek byłby w tak opłakanym stanie.
Nikt nie wiedział, czym Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Korczaka dysponuje, a więc
zniknąć mógł dowolny przedmiot.
I, zdaniem współpracujących z kontrolerami pracowników szkoły, sporo sprzętu zniknęło.
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Czy doszło do zabójstwa?

Reklama

pracowników za 49 tysięcy. Jak zeznała jedna z pracownic, zabrać je
miała córka pani dyrektor.
Cuda działy się z pieniędzmi
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Duże kwoty wypłacano niektórym osobom od ręki,
a komisja, której przewodniczyła
dyrektorka (!), zatwierdzała wypłaty czasami po wielu miesiącach.
Jeden z wątków już niedługo
znajdzie ﬁnał w sądzie. Chodzi
o wystawienie ﬁkcyjnego zaświadczenia o zatrudnieniu w SOS-W
córki dyrektorki, dzięki czemu jej
mąż uzyskał kredyt bankowy. Szkołą zajęli się policjanci z wydziału
przestępstw gospodarczych, należy
więc oczekiwać, że aktów oskarżenia będzie więcej.
U nas strona 2
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Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci noworodka
Policja chce, by matce martwego noworodka, znalezionego w
szafie domu w centrum Włocławka, postawiono zarzut zabicia
dziecka w okresie porodu.

3619308BDBRC.EPS

2145008TRTHA.EPS

Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia. Przypomnijmy, że w
środę w mieszkaniu w centrum
Włocławka policja znalazła w sza-

ﬁe zwłoki noworodka włożone do
foliowej torby. Matka dziecka przewieziona do szpitala zapewniała, że
nie była w ciąży.
Dziś w obecności lekarzy 29-letnią Joannę K. przesłuchają prokuratorzy. Przyczynę zgonu chłopca
poznamy w przyszłym tygodniu.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
dziecko urodziło się żywe. Na ciele
nie było żadnych obrażeń.(mg)

