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Minęło 100 lat od powrotu do wolnej Polski
W sobotę 18 stycznia w Złotorii, a trzy dni później w Chełmży i Kończewicach odbyły się uroczystości nawiązujące do obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Złotoria
Uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny  
w kościele św. Wojciecha w Złotorii. Następnie odsłonięta 
została pamiątkowa tablica, pod którą przybyli goście, 
a wśród nich Starosta Toruński Marek Olszewski, złożyli 
wiązanki kwiatów.

O godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Złotorii rozpo-
czął się program patriotyczny, który zapoczątkował wykład  
dr hab. Macieja Krotofila pt. „Opowiedz nam historio”. Po 
nim wystąpił Michał Hajduczenia z zespołem Slavic Voices, 
a uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny. 
Ukoronowaniem wieczoru był koncert pieśni patriotycznych 
i ludowych w wykonaniu zespołu wokalnego Polskie Kwia-
ty. Na koniec spotkania na zebranych gości czekała słodka 
niespodzianka ufundowana przez Starostę Toruńskiego – 
honorowego patrona całego wydarzenia. Uroczystościom 
towarzyszyła wystawa pt. Złotoria – 100 lat – Niepodległa.

Chełmża
21 stycznia 2020 r. Chełmża uroczyście obchodziła 100. 
rocznicę powrotu miasta do wolnej Polski. Wraz z organiza-
torami: Burmistrzem Jerzym Czerwińskim, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 Sylwią Kobusińską i Proboszczem Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Chełmży ks. kanonikiem Krzysztofem 
Badowskim, w uroczystościach brali udział Marszałek Piotr 
Całbecki oraz Starosta Toruński Marek Olszewski, któremu 
towarzyszył Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski. 

O godzinie 10:00 w Bazylice konkatedralnej Świętej 
Trójcy rozpoczęła się msza św. dziękczynna połączona  
z nadaniem i poświęceniem sztandaru Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Chełmży. Mszę św. celebrował Biskup Toruński Wie-
sław Śmigiel. Stamtąd pod przewodnictwem Powiatowej  
i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży zgromadzeni przeszli 
na Rynek, gdzie odbył się Apel Poległych, a pod tablicą 
upamiętniającą wkroczenie 21 stycznia 1920 roku Wojsk 
Polskich do Chełmży złożono kwiaty. 

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do 
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Tam Starosta jako czło-

nek Komitetu Honorowego 100. Rocznicy odzyskania przez 
Chełmżę Niepodległości otrzymał okolicznościowy medal. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży.
Kończewice
Gmina Chełmża również świętowała 100. rocznicę po-
wrotu do Wolnej Polski. Pod Kopcem Ziemi Polaków  
w Kończewicach o godz. 17:00 rozpoczęła się insceni-
zacja historyczna polegająca na symbolicznym otwarciu 
Bramy Wolności. Następnie odśpiewana została „Rota”, 
a pod Murem Pamięci złożono wieniec. Z symboliczną 
wiązanką kwiatów na uroczystości wybrali się również: 
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski, 
członek Zarządu Łukasz Kowalski oraz radny Andrzej Jałocha. 

Stamtąd uczestnicy uroczystości przeszli do miejscowej 
szkoły podstawowej, gdzie wysłuchali historycznego wy-
kładu prof. dr hab. Jarosława Kłaczkowa, poświęconego 
„Powrotowi ziemi chełmińskiej do Polski w 1920 roku”. 
Wydarzenie zwieńczył koncert pieśni patriotycznych  
w wykonaniu gminnego zespołu wokalnego Polskie Kwiaty.

(MM)

WYDARZYŁO SIĘ

Uroczystości jubileuszowe w Złotorii

Tort ufundowany przez Starostę z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Złotorię

Wręczenie okolicznościowych medali w Chełmży

Brama do Wolności w Kończewicach
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Fot. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

– Rok 2020 rozpoczynamy w dobrych nastrojach, bo dobrze zakończyliśmy rok poprzedni, 
a każde następne przedsięwzięcie jest następstwem tych już zakończonych. Planujemy 
prawie 40 mln zł wydać na inwestycje – zapowiada Starosta Toruński Marek Olszewski. 
Edukacja i opieka społeczna
Już wkrótce wystartuje nasz sztandarowy tegoroczny projekt budowalny – powstanie nowa 
siedziba filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach, obsługującej dzieci 
i młodzież z trzech gmin: Czernikowo, Obrowo i Lubicz – uzupełnia Wicestarosta Michał 
Ramlau. – Będziemy także kontynuować modernizację i doposażanie powiatowych szkół.

Samorząd powiatowy musi się również zmierzyć z wyzwaniami, które dotyczą całego 
kraju. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że rośnie grono osób starszych, przewlekle 
chorych, wymagających stałej specjalistycznej opieki. Zdając sobie z tego sprawę władze 
powiatu zainicjowały rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) w Browinie.  
W miejscu starego, parterowego pawilonu powstaje nowoczesny budynek, który zapewni 
szerszy dostęp do usług opiekuńczych. Budowa zakończy się jesienią 2020 r.

Trwa realizacja programu usuwania barier architektonicznych w obiektach i jednostkach 
powiatu – uruchomiono już windy w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Dobrzejewicach 
oraz DPS w Wielkiej Nieszawce. W tym roku pojawią się kolejne – w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Chełmży oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu.

– Kolejną inwestycją jaką za moment rozpoczniemy jest uporządkowanie infrastruktury 
przy DPS w Browinie. Planujemy zlikwidować zbędne i szpecące otoczenie budynki oraz 
nieużywany zbiornik – zamiast nich powstaną rekreacyjne tereny zielone – zapowiada 
Kazimierz Kaczmarek, członek Zarządu odpowiedzialny za inwestycje, i dodaje – Przy 
okazji przebudujemy również cały system zasilania energetycznego.

W DPS w Dobrzejewicach planowany jest remont elewacji oraz reorganizacja oto-
czenia domu.

Społeczność
Powiat to nie tylko obszar wyznaczony granicami i wyposażony w określoną infrastruk-
turę. Powiat to ludzie tworzący lokalną społeczność. Dlatego poza działaniami typowo 
inwestycyjnymi Zarząd angażuje się także w życie społeczne powiatu: integruje, akty-
wizuje środowiska lokalne, zachęca mieszkańców do współtworzenia i zmieniania na 
lepsze powiatowej rzeczywistości. 

Władze powiatu chętnie dofinansowują inicjatywy loklanych aktywistów, fundacji, 
stowarzyszeń i grup nieformalnych, stających do corocznych konkursów ofert lub ry-
walizujących o głosy mieszkańców w budżecie obywatelskim. Zarząd stawia także na 
rozwój sportu szkolnego kontynuując cykl zawodów dla dzieci i młodzieży o tytuł Mistrza 
Powiatu w wielu dyscyplinach.

Poza tym z inicjatywy powiatu odbędzie się w tym roku wiele imprez skierowanych 
do różnych środowisk: od koncertów, poprzez dożynki powiatowo-gminne (w tym roku 
w gminie Łubianka), aż po Zjazd Sołtysów i KGW oraz grudniowe Forum NGO.

Przed nami rekordowy rok pełen wyzwań!

Drogi
W czerwcu planowane jest zakończenie budowy prawie 40 km nowych powiatowych dróg 
rowerowych w 4 gminach: Obrowo, Czernikowo, Zławieś Wielka i Łysomice. Wszystkie 
prace odbywają się zgodnie z harmonogramem, dzięki sprzyjającej pogodzie budowa 
idzie bardzo sprawnie. Nowo wybudowane trasy to kolejny etap realizacji spójnej sieci 
dróg rowerowych, łączących wszystkie gminy powiatu toruńskiego i pozwalające bez-
piecznie dotrzeć na dwóch kółkach w najciekawsze zakątki regionu. 

Z tegorocznych inwestycji cieszyć się będą nie tylko rowerzyści, ale także kierowcy. 
Trwają trzy inwestycje dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – modernizacje 
dróg w gminach Łubianka, Zławieś Wielka i Łysomice – relacjonuje zajmujący się powia-
towymi drogami członek Zarządu Janusz Kononiuk. – Na inwestycje drogowe łącznie ze 
ścieżkami rowerowymi przeznaczamy w tym roku aż 27,2 mln zł! Kolejne projekty już 
są przygotowane i czekają na nowe rozdanie środków.

2020 – rok rekordowych inwestycji!
W poprzednim numerze podsumowywaliśmy rok 2019. Dziś prezentujemy plany na 2020. W rozpoczynającym się roku zakończy 
się szereg ważnych dla mieszkańców powiatu przedsięwzięć. Zarząd opracował także dalekosiężne plany inwestycyjne – zgodnie 
z harmonogramem ich realizacja rozpocznie się już wkrótce. 

INWESTYCJE

Projekty partnerskie
Warto wspomnieć, że powiat chętnie buduje partnerstwa z samorządami gminnymi, 
by móc realizować ważne dla mieszkańców inwestycje – dodaje członek Zarządu Łukasz 
Kowalski – współpracujemy przy remontach dróg i dokładamy się do gminnych ścieżek 
rowerowych. Wspólnie z miastem Chełmża planujemy także budowę sali gimnastycznej,  
z której korzystać będą uczniowie sąsiadujących ze sobą Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej. Są już uchwały Rady Powiatu i Rady Miasta w tej sprawie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach
Wizualizacja - Elewacja frontowa

Zdrowie
Oczkiem w głowie Zarządu Powiatu jest Szpital Powiatowy w Chełmży. W roku 2019 
pacjentki chełmżyńskiej porodówki oceniły ją na tyle wysoko, że placówka znalaza się na 
II m-cu w rankingu „Rodzić po ludzku” w regionie. Szpital finansowo radzi sobie dobrze, 
więc głównym zadaniem na ten rok jest ukończenie rozbudowy podlegającego mu ZOL 
w Browinie i utrzymanie wysokiego standardu usług. 
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SPOŁECZNOŚĆ WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

RANKING ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Zostaw 1% w powiecie toruńskim
Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić 
się, komu przekażemy 1 procent naszego podatku dochodowego. 
Wskazanie w rocznym zeznaniu po-
datkowym organizacji, której chce-
my przekazać jeden procent podatku 
nic nas nie kosztuje, jest za to waż-
nym wsparciem dla pozarządówek, 
dla których liczy się każda złotówka. 
Zachęcamy Państwa do wsparcia or-
ganizacji z naszego powiatu.

Na stronie www.powiattorunski.pl w 
pozostałych aktualnościach znajdą 
Państwo dostęp do bezpłatnego pro-
gramu rozliczeniowego – PITax.pl Łatwe 
podatki – który ułatwi przekazanie 1% 
podatku na rzecz organizacji pozarzą-
dowych z powiatu toruńskiego.

Dla ułatwienia umieściliśmy tam 
także listę organizacji pożytku publicz-
nego uprawnionych do otrzymania 

1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2019, działających 
na terenie powiatu toruńskiego – wg. 
stanu na dzień 14 stycznia 2020 r.

Wykaz ten został sporządzony na 
podstawie ogólnopolskiej listy orga-
nizacji pożytku publicznego uprawnio-
nych  do otrzymania 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych za rok 
2019, która jest dostępna pod linkiem: 
www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Przypominamy, że w listopadzie 
2018 roku weszła w życie nowelizacja 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, która mówi o uprosz-
czeniu rozliczenia podatku i nakładają-
ca na fiskusa obowiązek wypełniania 
deklaracji za podatników. Oznacza to, 
że nie trzeba już samodzielnie wypeł-
niać żadnych wniosków ani deklaracji 
by rozliczyć PIT.

Krajowa Administracja Skarbowa 
wypełni za podatników PIT zeznania 
podatkowe, bazując na informacjach 
od płatników, danych przekazanych 
przez podatnika w zeznaniu za rok 

ubiegły i danych znajdujących w re-
jestrach własnych oraz innych reje-
strach państwowych. E-PIT można bę-
dzie zweryfikować, zaakceptować bez 
zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, 
których nie posiada urząd skarbowy. 
Można też będzie całkowicie odrzucić 
deklarację i rozliczyć się samodzielnie. 
Jeśli do 30 kwietnia 2020 r. formularz 
PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki 
e-PIT zostanie uznany za akceptowany 
przez podatnika.

W PIT przygotowanym przez urząd 
skarbowy każdy będzie mieć automa-
tycznie wskazaną OPP, której przekazał 
1% swojego podatku w roku ubiegłym 
(o ile dana OPP znajduje się nadal  
w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli 
w zeznaniu za rok ubiegły podatnik 
wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel 
szczegółowy zostanie również wskaza-
ny w PIT przygotowanym przez urząd 
skarbowy. W przypadku chęci zmiany 
tak organizacji jak i celu należy je wy-
brać z listy działającej w ramach e-PIT.

(JR)

Kogo tym razem  
nagrodzi Starosta?
Najliczniejszą grupą sportowców 
odbierającą corocznie przyznawane 
przez Starostę Toruńskiego wyróżnienia 
za osiągnięcia sportowe są karatecy 
i kajakarze. Czy w tym roku będzie 
podobnie?
W Starostwie Powiatowym trwa nabór wniosków  
o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osią-
gnięcia sportowe dla najlepszych sportowców powiatu 
toruńskiego w 2019 roku. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2020 r. – decyduje 
data stempla pocztowego. Kandydatami mogą być m.in. 
uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezen-
tujący kluby sportowe z naszego powiatu. Wyróżnienia 
przyznawane będą również opiekunom, nauczycielom, 
trenerom i działaczom, którzy przyczynili się do osiągnięcia 
przez zawodników sportowych wyników. 

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno dyrektorzy szkół 
czy stowarzyszenia sportowe, jak też radni powiatowi  
i wójtowie gmin.

Regulamin oraz wzór wniosku znajduje się na stronie 
internetowej www.powiattorunski.pl./Aktywni Mieszkań-
cy/Aktualności. Do wniosku należy załączyć dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika wyników 
sportowych.

Wręczenie wyróżnień nastąpi na corocznej gali, która 
odbędzie się w czerwcu wraz z podsumowaniem powia-
towego szkolnego roku sportowego 2019/2020.

Awans w prestiżowym Rankingu ZPP!
Powiat toruński od lat utrzymuje się w ścisłej krajowej czołówce samorządów. Osiągnięcia minionego roku przyniosły awans 
na 4. miejsce w dorocznym rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju 
przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco 
przez ekspertów w trybie on-line. Powiat 
toruński startuje w kategorii powiatów od 
60 do 120 tys. mieszkańców.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP według wie-
lu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu 

grupach tematycznych takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiąza-
nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki samorzą-
du terytorialnego; rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych  
i proekologicznych; współpraca krajowa 
i międzynarodowa oraz działania promo-
cyjne. Łącznie można zdobyć punkty w 63 
dziedzinach. 

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od 

wyników osiąganych przez samorząd oraz 
zrealizowanych w danym roku projektów.

Powiat toruński awansował z 5. na 4. 
miejsce w kraju i utrzymał pierwszą lo-
katę w województwie kujawsko-pomor-
skim. Gratulujemy zwycięskiemu powia-
towi ostródzkiemu. Obok niego na podium 
znalazły się powiaty kędzirzyńsko-kozielski 
i tomaszowski.
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„POWIAT TORUŃSKI”
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Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Dokąd po pomoc?
Zdarza się, że nawet dorosłego, silnego człowieka nadmiar problemów potrafi przygnieść i złamać. A co, gdy kłopoty spadają na 
barki, które mają zaledwie kilka lub kilkanaście lat? Na dzieci i młodzież, które nie radzą sobie z problemami i nie mają się do 
kogo zwrócić, a także na sygnały od dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci czekają sepcjaliści i telefony zaufania:

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, rpd@brpd.gov.pl, www.brpd.gov.pl

800 12 12 12 Telefon jest całodobowy. Od 8:15 do 20:00 dyżury pełnią pracownicy DzTZ,  
po godz. 22:00 rozmowy są nagrywane a następnie odsłuchiwane przez pracowników.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka podejmuje działania zapewniające dziecku pełen i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego 
godności i podmiotowości, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, 

zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, www116111.pl

116 111 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00-2:00
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży służy pomocą i wsparciem osobom do 18 roku życia i zapewnia możliwość porozmawiania 

o sprawach ważnych i trudnych oraz zachęca do wspólnego szukania rozwiązań problemów.

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, pomoc@800100100.pl, www.800100100.pl 

800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12:00–15:00

Wsparcie i informacja w zakresie udzielania pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów  
i zachowań ryzykownych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

BUDŻET OBYWATELSKIJUŻ WKRÓTCE

Wystawa w Chełmży
Chełmżyński Klub Hodowców 
Gołębi Rasowych zaprasza 
wszystkich na zwiedzanie 
XX Jubileuszowej Wystawy 
Gołębi Rasowych i Drobnego 
Inwentarza, która odbędzie 
się 8-9 lutego 2020 roku w 
Chełmży przy ul. Hallera 17 A. 
Będzie można obejrzeć tam gołębie 
ozdobne, kury rasowe, kaczki i inny drób, 
a także króliki. Łącznie będzie to blisko 
2000 sztuk różnych zwierząt! 
Zeszłego roku nasza wystawa była jed-
ną z największych i najróżnorodniejszych 
względem wystawianych ras i odmian  
w sezonie 2018/2019 w Polsce. Na tej-
że wystawie zaprezentowano 1525 sztuk 
zwierząt. Większość stanowiły gołębie. 
Wystawiono ich 1357 sztuk w 78 rasach. 
Kolejną grupę zwierząt zaprezentowanych 
podczas tej wystawy był drób (kury, kaczki, 
gęsi, perlice) w ilości 124 sztuk. Można było 
także oglądać 42 sztuki królików. 

Nasze wydarzenie to także czas spotkań, 
rozmów, wymiany poglądów, doświadczeń, 
promowania hodowli jako sposobu na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu. Hodowla 
zwierząt to piękne hobby uczące odpowie-
dzialności, systematyczności, obcowania 
z przyrodą. Dlatego też, chełmżyński klub 
próbuje zainteresować dzieci i młodzież 
odwiedzające wystawę tworząc kąciki dla 
najmłodszych oraz zagrody, w których moż-
na głaskać zwierzątka. Nasza wystawa rok 
rocznie cieszy się bardzo dużą popularno-
ścią wśród zwiedzających z całej Polski. 
Liczmy, iż w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy!
Chełmżyński Klub  

Hodowców Gołębi Rasowych

Budżet obywatelski 2020 wystartował
Odbyły się już pierwsze wydarzenia zaplanowane i zrealizowane przez mieszkańców.

„Archipelag artystycznych marzeń”
Po raz kolejny artysta „Piwnicy Pod Baranami” 
zawitał do gminy Czernikowo. Tym razem był 
to Piotr „Kuba” Kubowicz, który wspólnie  
z utalentowaną młodzieżą zaśpiewał kolędy. 

Piotr „Kuba” Kubowicz to jeden z naj-
bardziej charakterystycznych artystów piw-
nicznych. Ostatni z tych, których osobiście 
do kabaretu przyjmował Piotr Skrzynecki. 
Prywatnie ujmujący interlokutor, gawędziarz, 
z którym niepostrzeżenie mija czas. Płyty 
artysty takie jak „Wyciszenia”, „Niechciana 
kolęda”, „Godzinki” pokazują jego muzyczną 
estetykę, wrażliwość, emocje, którymi obda-
rza słuchaczy, wciągając ich w swój muzyczny 
świat wartości. Dzięki jego muzyce i wokal-
nym interpretacjom teksty takich poetów jak 
Jan Kazimierz Siwek, Marian Janusz Kawałko, 
Wiesław Dymny, Czesław Miłosz czy Leszek 
Aleksander Moczulski nabierają szczególnego 
znaczenia i wymowy.

Koncerty w Makowiskach były podsumo-
waniem warsztatów wokalnych, które artysta 
prowadził dla uczniów szkół z gminy Czerni-
kowo. Jak podkreślali uczestnicy warsztatów 
były to spotkania wymagające, intensywne, 
które zapadły im w pamięć m.in. dzięki osobo-
wości artysty oraz umiejętnemu przekazaniu 
wielu cennych wskazówek pozwalających, 

w tak krótkim czasie, przygotować się do 
finałowego występu. Co najważniejsze, mło-
dzież mogła czerpać z talentu i pasji mistrza, 
z jego wrażliwości, a materialną pamiątką 
tych spotkań były płyty artysty z autografem. 

„Kolędy krakowskiego artysty”

Wspólne koncerty – jeden finansowany  
z puli gminnej, a drugi z powiatowej – odbyły 
się 12 stycznia w Szkole Podstawowej oraz  
w Kościele w Makowiskach. Po występie ar-
tysta spotkał się z publicznością. Nie zabrakło 
także dodatkowych spotkań z młodzieżą. 
Towarzyszyły im rozmowy o wartościach,  
o buncie, o życiu, o postawach, o byciu ar-
tystą, puentowane muzycznymi perełkami 
skłaniającymi do refleksji.

W ramach projektu ogłoszono także kon-
kurs plastyczny na interpretację „Niechcia-
nej kolędy” z muzyką i wykonaniem Piotra 
Kubowicza, do słów Jana Kazimierza Siwka, 
którego wyniki poznamy niebawem.

Kolejne wydarzenia finansowane z budżetu 
obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020  
w ramach projektu „Archipelag artystycznych 
marzeń” już 6 kwietnia – będzie to spotkanie 
z Tadeuszem Kwintą, który m.in. zaprezentuje 
monodram „Mały Książę”.

Wielkie kolędowanie
Orkiestra Dęta ze Złejwsi Wielkiej, rozpo-
częła trasę koncertową w ramach IV edycji 
budżetu obywatelskiego. 

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki wy-
brzmiały 5 stycznia br. w kościele pw. św. 
Walentego w Łążynie i dzień później –  
6 stycznia – w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki w Złejwsi Wielkiej. Ławki obu świątyń 
wypełnili do ostatniego miejsca mieszkańcy 
powiatu toruńskiego i miłośnicy Orkiestry. 
Do wspólnego śpiewu włączyli się wszyscy 
uczestnicy nabożeństwa.

Organizatorem I koncertów była Fundacja 
„Grajmy Razem” Krzysztofa Kędzierskiego, 
która wszystkim uczestnikom składa serdecz-
ne podziękowanie za wspólne kolędowanie  
i zaprasza na kolejny koncert. Szczegóły już 
wkrótce.


