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W poniedziałek 6 lipca w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego  
z przedstawicielami samorządów. Uczestniczyli w nim samorządowcy z powiatów: toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego  
i grudziądzkiego. Starostowie, burmistrzowie i wójtowie zawitali do Chełmży, by z rąk Premiera odebrać symboliczne czeki, 
będące promesą otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Starosta Toruński Marek Olszewski przy-
witał Premiera Morawieckiego słowami: 
– Samorząd tak naprawdę szanuje i rozu-
mie ten, kto dostrzega jego problemy i w 
sytuacjach dla niego trudnych pomaga. W 
czasie epidemii, kiedy samorządy obawiają 
się zmniejszenia dochodów, wsparcie z 
budżetu państwa jest bezcenne. Fundusz 
Dróg Samorządowych oraz ten obecny 
swoisty bon inwestycyjny, to pomoc, która 
samorządom jest w tej chwili naprawdę 
potrzebna.

Mateusz Morawiecki zwracając się do 
uczestników spotkania, zaznaczył że dzięki 
dotychczasowemu wsparciu rządu uratowa-

no przed likwidacją setki firm, również tych 
z naszego najbliższego otoczenia. Natomiast 
zdaniem najważniejszych międzynarodo-
wych instytucji doradzających w sprawie 
wychodzenia z kryzysu – Banku Światowego, 
Komisji Europejskiej i innych – najlepszym 
sposobem wyjścia z kryzysu są właśnie inwe-
stycje. Stąd utworzony w 100% ze środków 
z budżetu państwa na potrzeby wsparcia 
samorządów Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych.

– To dla mnie bardzo radosna chwila, kiedy 
możemy rozmawiać wspólnie z samorzą-
dowcami o inwestycjach i to w czasie, kiedy 
Polska – wychodząc z epidemicznego kryzysu 
– bardzo tych inwestycji potrzebuje. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na to, by wykorzystać 
dobry stan finansów publicznych i działać tu 
i teraz – przeznaczamy dziś dla samorządów 
6 mld zł. – zwrócił się do zgromadzonych 

Premier Morawiecki.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samo-

rządów będą wynikały z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności gmin i powiatów. 
Źródłem finansowania projektu jest Fun-
dusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne. 
Pieniądze będą przyznawane na wniosek 
samorządów – bez zbędnej biurokracji. 
Wnioski będą kierowane do Prezesa Rady 
Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem 
wojewody. Środki trafią do samorządów 
przelewem w ciągu kilku tygodni. Powiat 
toruński otrzyma z Funduszu 8 467 135 
zł – najwięcej w województwie kujawsko-
-pomorskim. Więcej informacji na stronie 
Ministerstwa Rozwoju. https://www.gov.pl/
web/rozwoj/inwestycjelokalne

– Każdy powiat i każda gmina otrzyma 
środki z budżetu państwa: na wkład własny 
do różnego rodzaju projektów, na drogi, 

chodniki, oświetlenie, sieci wodno-kana-
lizacyjne, szkoły, szpitale, remonty – sły-
szałem o najróżniejszych celach, na które 
przeznaczycie te środki. – mówił Premier 
Morawiecki. – Te inwestycje będą się prze-
kładały na miejsca pracy i będą zasilały 
lokalną gospodarkę,  to jest dla mnie bar-
dzo ważne. – zakończył Premier i wręczył 
wszystkim samorządowcom symboliczne 
bony inwestycyjne.

Po spotkaniu, w kuluarach był jeszcze 
czas na chwilę rozmowy i wspólne zdjęcia. 

O tym na co powiat toruński przeznaczy  
środki z RFIL w wywiadzie na str. 2 opowiada 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

Premier Morawiecki z wizytą  
w powiecie toruńskim

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
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Środki z Funduszu stanowić będą realną pomoc nie tylko 
dla samorządów, ale także dla przedsiębiorców, którzy 
będą te działania realizować i mieszkańców, którym one 
będą potem służyć. Powiat toruński otrzymał wsparcie  
w wysokości 8 467 135 zł – największe spośród powiatów 
w województwie kujawsko-pomorskim. 

PT: Jaki jest mechanizm przyznawania środków?
Marek Olszewski: – Wnioski o środki z RFIL będą kierowane 
do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednic-
twem wojewody. Środki mają trafić do samorządów w ciągu 
kilku tygodni. Pieniądze będą przyznawane w formie prze-
lewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. 
Środki z Funduszu nie przepadają, mogą być wykorzystane 
także w kolejnych latach na dowolny cel inwestycyjny, 
którego oczekują mieszkańcy.
W jaki sposób powiat toruński zamierza wykorzystać ten 
bon inwestycyjny?
MO: – Są dwie grupy przedsięwzięć, na które chcemy wy-
korzystać te pieniądze: na uzupełnienie wkładu własnego 
do przedsięwzięć, które są właśnie przygotowywane oraz 
na projekty zupełnie nowe.

Czy są już pomysły na konkretne działania?
MO: Potrzeb i pomysłów jest wiele – te nowe powiatowe 
inwestycje skoncentrują się w trzech obszarach.

Pierwszym jest pomoc społeczna – mamy pod opieką 
cztery DPS-y i dwa ŚDS-y. Wprawdzie one są na bieżąco 
remontowane i modernizowane, ale teraz będziemy mogli 
wykonać głębsze remonty niż pierwotnie planowaliśmy.

Drugi obszar to oświata – tu, mimo że nakłady inwesty-
cyjne w ostatnich latach były niemałe, jest jeszcze sporo do 

zrobienia. Pośród inwestycji w tym obszarze chcemy m.in. 
poprawić elewację w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Chełmży, a to są potężne budynki.

Trzeci obszar to infrastruktura sportowa – w Zespole 
Szkół, CKU w Gronowie jest stara, niewymiarowa sala 
gimnastyczna. W szkole uczy się ponad 700 uczniów plus 
kształcący się tam dorośli, więc myślimy o tym żeby pobu-
dować tam zupenie nową, pełnowymiarową halę sportową. 
Środki z Funduszu uzupełnią też nasz wkład w budowę  
w partnerstwie z miastem Chełmża wspólnej sali gim-
nastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół  
im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Czy uda się te ambitne plany zrealizować mimo epidemii 
koronawirusa?
MO: Jak najbardziej! Wszystkie bieżące inwestycje są realizo-
wane zgodnie z planem. Skutki tej epidemii będą rozłożone 
w czasie. Przyszły rok budżetowy będzie z pewnością dużo 
trudniejszy niż bieżący. Środki z RFIL mają szansę złagodzić 
to zjawisko. Możemy dzięki nim planować wydatki, na które 
nie byłoby nas stać w ciągu najbliższych 2-3 lat, a rozpo-
częte inwestycje będą trwały na pewno do końca kadencji. 
Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów powiatowe 
inwestycje nabierają rozpędu. 

Zamiast uroczystości na Rynku Staromiejskim w Toruniu 
uroczysty apel odbył się na placu przed Komisariatem 
Policji w Dobrzejewicach (gmina Obrowo). Poprzedziła 
go msza święta w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w 
Toruniu.
Do Dobrzejewic, wraz z Komendantem Miejskim Policji insp. 
Maciejem Lewandowskim, przybyli policjanci z toruńskiego 
garnizonu. Obecny był również Prezydent Torunia Michał 
Zaleski, Starosta Toruński Marek Olszewski oraz Wójt Gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński.

Jak co roku wyróżnieni policjanci z toruńskiego garnizonu 
otrzymali mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz 
wyróżnienia i nagrody.

Wyróżnienia z rąk Starosty Toruńskiego Marka Olszew-
skiego otrzymało trzech funkcjonariuszy: sierż. szt. Daniel 
Dyjasek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Toruniu, sierż. szt. Ariel Chlebowski z Referatu 
Kryminalnego Komisariatu Policji w Dobrzejewicach oraz 
sierż. szt. Patryk Szymański – referent Zespołu do spraw 
prewencji Posterunek Policji w Złejwsi Wielkiej Komisariat 
Policji w Chełmży.

Wszystkim policjantom jeszcze raz składamy wyrazy uzna-
nia za codzienną ciężką i często niebezpieczną pracę, życząc 
przy okazji zadowolenia z każdego wysiłku podejmowanego 
w służbie mieszkańcom Torunia i powiatu toruńskiego.

(MM)

Marek Olszewski: planujemy wydatki, na które  
nie byłoby nas stać przez najbliższe 2-3 lata
Starosta Toruński opowiada o planach inwestycyjnych, które będzie można zrealizować dzięki środkom z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Nasi policjanci obchodzili swoje Święto
Tegoroczne obchody Święta Policji ze względu na epidemię przybrały nieco inną niż zwykle formułę. 

Dzięki środkom z RFIL powiatowe domy pomocy społecznej będzie 
można remontować w szerszym zakresie

ZS, CKU w Gronowie ma już boisko typu „orlik” – teraz pojawiła 
się szansa na nową, pełnowymiarową halę sportową

ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży wkrótce doczeka się sali 
gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia

INWESTYCJE

WYDARZYŁO SIĘ
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Lato na dwóch kółkach
Na budowanych w powiecie drogach rowerowych trwają ostatnie prace porządkowe. Nadszedł więc  
czas na prezentację ciekawych miejsc, do których będzie można dotrzeć bezpiecznie na rowerze.  
Mamy nadzieję, że będzie to zachęta i inspiracja do orgnaizacji wielu ciekawych wypraw na dwóch kółkach.

Barbarka to stare osiedle 
leśne położone na północno-
zachodnich krańcach Torunia. 
Nazwa wiąże się z legendą 
objawienia się św. Barbary 
przy leśnym źródełku. 
W czasie II wojny światowej 
było to miejsce straceń, dziś 
– działa tu szkoła leśna, park 
linowy, jest pole do minigolfa i 
miejsce piknikowe. Odbywają 
się tutaj szkolenia, festiwale 
ekologiczne i zielone szkoły.

Niedaleko Przysieka, w wyniku 
intensywnej eksploatacji 
złóż torfu w czasie II wojny 
światowej, wykształciły się tzw. 
stawy przysieckie. Zajmują 
powierzchnię około 7,5 ha, 
a ich przeciętna głębokość 
wynosi ok. 1,5 m. 
Warto tu przyjechać, by 
odpocząć w zielonym cieniu 
– pamiętajmy jednak że w 
stawach nie wolno się kąpać 
ani łowić ryb. 

Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Górsku 
to dawny zbór protestancki 
z 1614 r. Opuszczona po 
wojnie i zagospodarowana 
przez katolików świątynia 
ma skromne cechy baroku 
niderlandzkiego, jest murowana 
z cegły i otynkowana. Warto 
zwrócić uwagę na zabytkową 
chrzcielnicę, ambonę, barokowy 
ołtarz główny, chór i organy 
oraz polichromie na stropie.

Przysiek niegdyś znany był 
z dobrze prosperującego 
folwarku i świetnego 
miejscowego piwa. 
Dziś w zabytkowym, 
odrestaurowanym dworze 
mieści się ośrodek Caritas. 
Co roku w listopadzie Przysiek 
staje się gęsionową stolica 
Polski – organizowana tu 
„Kujawsko-pomorska gęsina na 
świętego Marcina” przyciąga 
tysiące odwiedzających. 

Stary Toruń – to tutaj  
w 1231 r. osiedlili się Krzyżacy 
po sprowadzeniu ich przez 
Konrada Mazowieckiego na 
Ziemię Chełmińską. Potem, 
na skutek częstych wylewów 
Wisły, gródek przeniesiono 
w górę rzeki – tam powstał 
Toruń. Dziś o miejscu pierwszej 
krzyżackiej siedziby przypomina 
pamiątkowy głaz i malowidło 
nawiązujące do legendy o 
rycerskiej strażnicy na dębie. 

Górsk – tu 19.10.1984 r. 
funkcjonariusze ówczesnych 
Służb Bezpieczeństwa 
uprowadzili ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Podparty na boku 
betonowy krzyż przypomina 
o tym tragicznym w skutkach 
wydarzeniu. Od parkingu przy 
pomniku ul. ks. Markiewicza 
prowadzi do Centrum Edukacji 
Młodzieży, pielęgnującego 
pamięć o życiu i dorobku  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Cmentarz mennonicko-
luterański w Czarnym Błocie to 
jedna z niewielu pozostałości 
po zamieszkujących niegdyś te 
tereny mennonitach. Pierwsi 
osadnicy zostali sprowadzeni 
na Kujawy w drugiej połowie 
XV w. Doskonale radzili sobie 
z gospodarowaniem na 
podmokłych nadwiślańskich 
terenach. Stara nekropolia jest 
jedną z ostatnich pamiątek ich 
obecności. 

INWESTYCJE
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Dokąd po pomoc?
Nie każdy może krążyć od drzwi do drzwi w poszukiwaniu pomocy. Dla osób straszych lub niepełnosprawnych wyprawa do miasta, 
czy gminy, do biura to często trudność i kłopot. Tu z pomocą przychodzą ogólnopolskie infolinie. Organizacje i instytucje wspierające 
osoby wykluczone, pokrzywdzone lub po prostu poszukujące porady czy informacji, mają zwykle dyżurne telefony, odpowiadają na 
maile, a najważniejsze wiadomości umieszczają na swoich stronach internetowych.

OBYWATEL.GOV.PL
www.obywatel.gov.pl

To dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywateli, zbiór usług w jednym miejscu, opisanych w prosty  
i przystępny sposób. Można korzystać ze wszystkich umieszczonych tu treści i materiałów. 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl, biurorzecznika@brpo.gov.pl

Infolinia 800 676 676, pn. 10:00-18:00 wt.-pt. 8:00-16:00
Rzecznik działa na rzecz osób, które mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania, stara się 

przeciwdziałać krzywdzie wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo. Może się do niego zwrócić każdy, kto 
uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest, czy osoba pozbawiona wolności, 

żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, www.pzn.org.pl, pzn@pzn.org.pl 

Okręg Kujawsko-Pomorski, ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz, www.kujawskopomorski.pzn.org.pl
tel. 22 831 22 71, 515 231 030, 52 341 32 81, pn.-pt. 8:00-15:00

To jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

INTEGRACJA
Integracja, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa, www.integracja.org, integracja@integracja.org

Infolinia 801 801 015
Celem Integracji jest tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć 
w życiu społecznym. Udziela informacji informacji o ulgach, świadczeniach oraz zniżkach w komunikacji miejskiej i transporcie 

publicznym, a także jak otrzymać kartę parkingową.

Uwaga! Remont  
w budynku  
Starostwa

13 lipca w Starostwie 
Powiatowym w Toruniu 
rozpoczęły się roboty 
budowlane związane z 

budową szybu windowego 
i montażem windy 

przystosowanej do przewozu 
osób niepełnosprawnych.

Prace przebiegać będą na parterze, w hallu 
blisko wejścia głównego oraz na I i II piętrze 
w okolicach klatki schodowej. Przebudowa 
potrwa 3 miesiące, a uruchomienie windy 
planowane jest na grudzień tego roku. 
Oprócz instalacji windy w ramach tych 
robót planuje się przeniesienie kasy na  
I piętro oraz powiększenie biura informa-
cyjnego wraz z kancelarią poczty przycho-
dzącej na parterze.

Wszystkich naszych klinetów prosimy  
o zachowanie ostrożności i przeprasza-

my za utrudnienia.

Powiatowy konkurs „Wyssane z palca” podsumowany!
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży wspólnie z gminnymi 
bibliotekami publicznymi powiatu toruńskiego organizuje cykliczny konkurs interpretacji 
wierszy, kierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. 
W tym roku ograniczenia związane z pan-
demią wymusiły zmianę formuły konkursu. 
Uczestnicy nagrali krótkie filmiki z interpre-
tacją wybranego wiersza i przesłali je do 
najbliższej biblioteki gminnej. Najciekawsze 
nagrania z etapu gminnego zakwalifikowały 
się do powiatowego finału.
Nowa formuła sprzyjała kreatywności. 
Mimika, gest, ruch podkreślały emocje i 
intencje scenicznych wystąpień. Widoczne 
było też zaangażowanie rodziców. Jurorzy 
podkreślali trafny, dostosowane do wrażli-
wości i wieku dziecka, wybór wierszy, pięk-
ne i różnorodne scenografie, przemyślane 
użycie rekwizytów i kostiumów. Komisja nie 
miała łatwego zadania, ponieważ nagrane 
prezentacje przedstawiały wysoki poziom 
dziecięcych wystąpień.

Po burzliwej naradzie wytypowano zwy-
cięzców: dwa równorzędne I miejsca zdoby-
ły: Maria Marcinkowska z SP w Łysomicach 
i Maja Matczak z SP w Zelgnie. II miejsce 
zajęła Agata Gołombiewska z SP nr 5 w 

Chełmży. Równorzędne III miejsca zajęły: 
Maria Michalska z SP w Łysomicach i Mar-
celina Radtke z SP nr 5 w Chełmży. Ponadto 
Jury przyznało dwa wyróżnienia. Otrzymały 
je: Marcelina Gawlikowska z SP w Lubiczu 
Dolnym oraz Marianna Sadowska z SP w 
Złotorii.

Udział w konkursie interpretacji stwarza 
okazję do poznania literatury i poetów, po-

zwala wczuć się w sytuacje i przeżycia innych 
ludzi, wspomaga rozwój wyobraźni, wzbogaca 
słownictwo, uczy pięknej, poprawnej mowy. 
Tegoroczny konkurs pokazał też, że interpre-
tacja poezji jest rodzajem zabawy twórczej, 
podczas której dziecko staje się artystą.

Mirosława Lechniak
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Chełmży

Dwie zwyciężczynie konkursu: Maria Marcinkowska (z lewej) i Maja Matczak

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PRZYJAZNY URZĄD BUDŻET OBYWATELSKI


