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Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna 
okazja, by skierować myśli ku tym osobom, 
które każdego dnia okazują empatię, pro-
fesjonalizm i ogromne serce opiekując się 
samotnymi, niepełnosprawnymi lub niesa-
modzielnymi mieszkańcami naszego powia-
tu. Zawód pracownika socjalnego, terapeuty 
zajęciowego czy innego specjalisty pracy 
socjalnej to nie tylko wysokie kwalifikacje, 
ale także niezwykła wrażliwość, tak ważna 
w procesie wspierania osób i rodzin, które 
znalazły się na życiowym zakręcie. 
Opieka społeczna to ważna sfera działalności 
powiatu toruńskiego, który prowadzi: czte-
ry domy pomocy społecznej – w Browinie, 
Dobrzejewicach, Pigży i Wielkiej Nieszawce, 
dwa środowiskowe domy samopomocy –  
w Chełmży i Osieku nad Wisłą oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,  
a także Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Pracownicy socjalni są bardzo świadomi 
swojej roli oraz stojących przed nimi zadań.  
W ostatnich miesiącach, z powodu pandemii 
COVID-19, która wtargnęła w nasze życie  
i zmieniła je nie do poznania, na ich barki spadł 
jeszcze większy niż zwykle ciężar odpowie-
dzialności za zdrowie i życie podopiecznych. 
W tych trudnych chwilach stanęli na wysokości 
zadania. W placówkach zastosowano szereg 
rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo za-
równo mieszkańcom/uczestnikom/klientom, 
jak i pracownikom. Pracownicy zostali uwraż-
liwieni na konieczność stosowania środków 
ochrony osobistej, zaś powiat zapewnia stałe 
zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji. 
Nie dopuszcza się do pracy osób z objawami 
grypy lub przeziębienia. Ponieważ pracownicy 
domów pomocy społecznej należą do grupy 
osób najbardziej narażonych na zakażenie 

i obarczeni są ryzykiem najcięższego prze-
biegu COVID-19, zostali objęci specjalnym 
programem badań profilaktycznych w kie-
runku wykrycia wirusa SARS CoV-2, podczas 
którego systematycznie są testowani. Domy 
Pomocy Społecznej to miejsca zamieszkania, 
ale i miejsce pracy, które łączy w sobie cechy 
prawdziwego domu. Personel przykłada więc 
szczególną wagę do kontaktu terapeutyczne-
go, rozmów wpierających, organizacji czasu, a 
także indywidualnego wsparcia, które pomaga 
mieszkańcom przezwyciężać poczucie izolacji. 
Z pewnością, wszystkie działania pracowników 
poprawiają ogólny komfort i samopoczucie 
oraz zmniejszają poczucie zagrożenia pande-
mią i związanym z nim ograniczeniem kontak-
tów mieszkańców ze światem zewnętrznym.
Wsparcie dzięki projektom
Władze powiatu zadbały o zabezpieczenie 
placówek w środki ochrony indywidualnej 

i wdrożenie odpowiednich procedur i reko-
mendacji wydanych przez służby i organy 
państwa. Powiat toruński cały czas wspie-
ra jednostki w walce z epidemią COVID-19. 
Pozyskaliśmy środki finansowe w projektach: 
„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej 
usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia 
jego skutków na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego”, „Zapewnienie bezpieczeń-
stwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-leczni-
czych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na 
czas COVID-19”, „Pomagamy skutecznie”, jak 
również „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Dzięki nim Dom Pomocy Społecznej  
w Browinie otrzymał: 560 tys. zł na dodatki do 
wynagrodzeń dla pracowników, 323 tys. zł na 
zakup i dostawę środków ochrony osobistej, 
a 54 tys. zł na zakup testów. Poza tym udało 

się pozyskać: 3 urządzenia do oczyszczania 
powietrza, 3 urządzenia do dezynfekcji po-
przez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. 

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nie-
szawce w ramach otrzymanych środków 
miał do dyspozycji: 351 tys. zł na dodatki 
do wynagrodzeń, 193 tys. zł na zakup i do-
stawę środków ochrony osobistej, a 41 tys. 
zł na zakup testów. Trafiły tu: 2 urządzenia 
do oczyszczania powietrza, 2 urządzenia do 
dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy 
bakteriobójcze. 

Natomiast, pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrze-
jewicach otrzymali: 231 tys. zł na dodatki do 
wynagrodzeń, 145 tys. zł na zakup i dostawę 
środków ochrony osobistej, a 22 tys. zł na 
zakup testów. Pozyskali także: 2 urządzenia 
do oczyszczania powietrza, 2 urządzenia do 
dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy 
bakteriobójcze. 

Do Domu Pomocy Społecznej w Pigży tra-
fiło: 317 tys. zł na dodatki do wynagrodzeń,  
185 tys. zł na zakup i dostawę środków ochro-
ny osobistej, a 32 tys. zł na zakup testów. 
Otrzymali również: 2 urządzenia do oczysz-
czania powietrza, 2 urządzenia do dezynfekcji 
poprzez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. 
Oczyszczacz powietrza działa także w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Dzięki tym wszystkim projektom DPS-y 
otrzymały niemal 2,5 mln zł! Wysokość środ-
ków finansowych była zależna głównie od 
liczby pracowników pracujących bezpośred-
nio z pensjonariuszami w trakcie pandemii 
COVID-19. 
Wszystkim pracownikom socjalnym z okazji 
ich Święta życzymy osobistej i zawodowej 
satysfakcji z wykonywanej pracy, realiza-
cji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił  
w służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. 

(AP)

Dzień Pracownika Socjalnego
W piątkowy poranek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Starostwo zaprosiło dyrektorów i kierowników powiatowych 
placówek i jednostek pomocy społecznej. Z rąk Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, Wicestarosty Michała Ramlaua 
i Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego Pawła Polikowskiego odebrali listy z podziękowaniem za pełne poświęcenia 
i skuteczne działania w czasie epidemii – która stanowi szczególne zagrożenie dla mieszkańców – i życzeniami dalszych 
sukcesów, pomyślności oraz wytrwałości.
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Drugi budynek ZOL-u w Browinie na ukończeniu
Starosta Toruński Marek Olszewski oraz Wicestarosta Michał Ramlau, w towarzystwie Prezesa Leszka Plucińskiego, 
przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru, odwiedzili plac budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie.

SZPITAL

Nieodpłatna pomoc 
prawna w 2021 r.
Rozstrzygnięto konkurs – wybrano 
najkorzystaniejsze oferty.

15 października 2020 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty 
konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowa-
dzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie 
toruńskim na rok 2021.
Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi nieco 
ponad 120 tys. zł.

W określonym w konkursie terminie wpłynęło jedena-
ście ofert, spośród których dziesięć spełniło wymagania 
formalne. Jedna oferta przekroczyła kwotę określoną 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, więc ocenie 
merytorycznej poddanych zostało 10 ofert spełniających 
wymagania formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono dwie 
oferty złożone przez:
• Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanow-

skiego 9/42, 10-687 Olsztyn – w celu powierzenia pro-
wadzenia punktu w zakresie świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego;

• Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 
Olsztyn – w celu powierzenia prowadzenia punktu  
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Sprzęt dla policjantów
Powiat toruński co roku wspiera policję 
fundując sprzęt, który posłuży poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Windą do Poradni
Budowa windy wraz z zewnętrzną 
infrastrukturą w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chełmży zmierza ku końcowi.

Dotychczas korzystanie z budynku sprawiało wiele trud-
ności osobom z dysfunkcją narządów ruchu. Z uwagi na 
wysoki parter, dzieci wnoszone były na rękach rodziców 
lub przy pomocy osób trzecich. 

Kłopoty miały również osoby niepełnosprawne korzy-
stające z usług świadczonych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy dla Powiatu Toruńskiego – Ośrodka Zamiejscowego 
w Chełmży, który prowadzi m.in. aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych w formie poradnictwa zawodo-
wego i pośrednictwa pracy. Pomysł zamontowania windy 
spotkał się więc z niezwykle pozytywnym przyjęciem. 

Dobudowanie zewnętrznej konstrukcji szybu do już 
istniejącego obiektu wymagało ekspertyz i szczególnego 
podejścia do projektowania. Mimo utrudnień związanych 
z pandemią inwestycję udało się zrealizować zgodnie  
z harmonogramem. Aktualnie trwają prace wykończenio-
we i porządkowe, a już w grudniu klienci bez problemów 
dotrą na wyższe piętra budynku. 

Całkowity koszt realizacji zadania to nieco ponad 600 tys. 
zł, z czego 260 tys. zł stanowi dofinansowanie z samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego ze środków PFRON, 
a resztę pokrył powiat toruński z własnego budżetu.

(AP)

Starosta Toruński przekazał I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Krzysztofowi 
Lewandowskiemu sprzęt za 12 tys. zł, który ułatwi pracę 
policjantom ruchu drogowego i technikom kryminalistyki. 
Policjanci otrzymali: 
• Oświetlacz do przyrządu LTI TruCAM II, łączącego w sobie 

funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego i laserowego 
pomiaru prędkości. Dodatkowe oświetlenie pozwoli 
identyfikować pojazd oraz jego cechy charakterystyczne 
również w porze nocnej.

• Aparat fotograficzny Nikon D3500 z obiektywem, lampą 
błyskową NIKON SB-700 i statywem, które posłużą do 
dokumentowania miejsca zdarzenia głównie w sytuacji 
wypadków. Dzięki lampie i statywowi możliwe będzie 
wykonywanie dokładniejszych zdjęć również nocą.

• 3 alkomaty PROMILER IBLOW10 – bezustnikowe, do 
szybkich testów na spożycie alkoholu.

• 3 aparaty foto Sony DSCW830S z kartami pamięci  
i torbami. Są niezbędnym narzędziem przygotowania 
dokumentacji z miejsca zdarzenia na drodze. W głównej 
mierze będą z nich korzystać patrole wzywane do kolizji 
drogowych. 

• 6 latarek patrolowych MACTRONIC BLACK EYE z nakład-
kami sygnalizacyjnymi THH0062 Sniper 3.2 do kierowania 
ruchem, bądź zatrzymywania pojazdów w porze nocnej.
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Powstaje tam drugi budynek, w którym już wkrótce 
stanie kolejnych 30 łóżek dla pacjentów wymagających 
całodobowej opieki medycznej.
Inwestorem jest Szpital Powiatowy w Chełmży. Warto przy-
pomnieć, że poza dofinansowaniem unijnym z Regionalnego 
Programu Operacyjnego przedsięwzięcie uzyskało także 
wsparcie od partnerskich samorządów, które są udzia-
łowcami Szpitala: powiatu toruńskiego, miasta Chełmża i 
gmin Chełmża, Łubianka i Łysomice. – Obiekt uzupełni sieć 
placówek zapewniających całodobową opiekę medyczną 
osobom, którym już nie sposób pomóc w domu. Takich 
chorych przybywa, więc nowy budynek ZOL jest odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców. – wyjaśnia starosta Olszewski.

Inwestycja jest już na ukończeniu. Pozostają odbiory 
techniczne i zakupy wyposażenia. Więcej szczegółów na 
ten temat – w najbliższych miesiącach.




