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KOMUNIKACJA PUBLICZNA W POWIECIE

Szynobusem z Torunia do Czernikowa?  
Jest na to szansa! 
Ożywienie ruchu kolei pasażerskiej na trasie Toruń-Czernikowo było głównym tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Sta-
rosty Toruńskiego Marka Olszewskiego w poniedziałek 17 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego. Wzięli w nim udział: Poseł na 
Sejm Jan Krzysztof Ardanowski, samorządowcy reprezentujący Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Toruński, Miasto Toruń 
oraz trzy gminy powiatu: Lubicz, Obrowo, Czernikowo, przedstawiciele spółek kolejowych, administracji rządowej i samorządowej.

Kursowanie szynobusu na trasie linii kolejo-
wej nr 27 na odcinku od Torunia Wschodniego 
do Czernikowa to, według starosty, sposób 
na rozładowanie sytuacji drogowej, z jaką 
codziennie mierzą się mieszkańcy wschod-
niej części powiatu dojeżdżający do Torunia 
do pracy czy szkoły. Ożywienie przewozów 
kolejowych na tym odcinku może znacząco 
poprawić komfort podróżowania nawet kilku 
tysięcy mieszkańców.
– Ten problem dotyczy nas wszystkich. Linia 
kolejowa nr 27 utrzymana jest w przyzwoitym 
stanie, co pozwala nam myśleć o niej jak o kolejce 
podmiejskiej. To bardzo dobry moment na roz-
poczęcie rozmów, bo niektóre rozwiązania, jakie 
chcemy wprowadzić wymusza na nas ustawa 
o elektromobilności – za kilka lat samochody 
niespełniające norm nie będą mogły wjechać do 
centrów miast. Dzisiaj patrzymy na komunikację 
zupełnie inaczej niż 7-8 lat temu, musimy ją 

zagospodarować inaczej niż myślano na począt-
ku XXI wieku. Ten temat z roku na rok jest coraz 
ważniejszy, nie wolno nam zaprzepaścić szansy, 
jaką dostaniemy działając wspólnie – przyznaje 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

Uruchomienie kolei podmiejskiej, której trasa 
przebiegałaby przez powiat to przedsięwzię-
cie trudne i bardzo kosztowne, nie uda się go 
zrealizować bez wsparcia rządowego.

– Dzisiejsze spotkanie odbyło się w dobrej at-
mosferze. Wszyscy uczestnicy zadeklarowa-
li konkretne działania, które doprowadzą do 
poprawy komunikacji w regionie. Zdaję sobie 
sprawę, że samorządy nie są w stanie podjąć się 
przebudowy tego układu kolejowego bez udziału 
środków Skarbu Państwa. Zapewniam, że będę 
wspierać samorządowców w tym działaniu po-
średnicząc w kontaktach. Wprawdzie Minister 
Infrastruktury podpisał plan inwestycyjny gwa-
rantujący przebudowę układu drogowego w 

Lubiczu Dolnym i Górnym w śladzie DK 10, co 
pomoże rozładować sytuację drogową, jednak to 
nie rozwiąże wszystkich problemów. Ożywienie 
linii kolejowej z długimi tradycjami, może być 
uzupełnieniem dla ruchu samochodowego – de-
klaruje Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski.

Wsparcie dla idei podmiejskiego szynobusu, 
który mógłby kursować nawet poza granice 
administracyjne powiatu toruńskiego, zade-
klarował także Wicemarszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski. 
Entuzjastą takiego rozwiązania jest również 
Prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Do naszego miasta najtrudniej dojechać od 
strony wschodniej – bardzo wąska droga kra-
jowa nr 10 powoduje, że podróżujący stoją 
godzinami w korkach. Coraz więcej mieszkańców 
Torunia podejmuje decyzje o przeprowadzce na 
teren gmin: Lubicz, Obrowo, Czernikowo. Dla nich 
istotna jest sprawna komunikacja publiczna. 

Linia kolejowa nr 27 to dobre rozwiązanie, które 
długofalowo znacząco poprawi skomunikowanie 
wschodniej części powiatu z miastem – wyjaśnia 
prezydent.

Szynobus kursujący z dużą częstotliwością to 
szansa dla mieszkańców trzech gmin powiatu 
leżących na trasie linii nr 27 na uniknięcie korków.

– Dzisiejsze spotkanie napawa mnie optymi-
zmem. Wierzę, że ta kosztowna inwestycja 
rozwiąże szereg problemów komunikacyjnych 
mieszkańców gminy Obrowo i sąsiednich gmin – 
twierdzi Andrzej Wieczyński Wójt Gminy Obrowo.

Wszyscy uczestnicy poniedziałkowego spotka-
nia zgodzili się co do tego, że pomysł Starosty 
pomoże w ograniczeniu ruchu samochodowego 
na trasie Toruń-Czernikowo i warto dołożyć 
wszelkich starań, aby wprowadzić go w życie. 
Zapowiedziano, że w ciągu trzech najbliższych 
tygodni zorganizowane zostanie spotkanie ro-
bocze w tej sprawie. (AA)

fot. Agnieszka Niwińska
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INWESTYCJE

SPORTOWIEC ROKU

Inwestycyjne postanowienia na nowy rok
Pomimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych, pojawiających się trudności z dostawami materiałów budowalnych oraz trapiących 
ekipy budowlane absencji wynikających z zachorowań na COVID-19 trwa realizacja ważnych inwestycji powiatowych.

Osiek nad Wisłą
W Osieku widać już ściany zewnętrzne nowej siedziby 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Przygotowany został 
też montaż wiązarów dachowych. Praca wre – budynek ma być 
gotowy do przyjęcia podopiecznych już w sierpniu br. 

Gronowo
Przy Zespole Szkół CKU w Gronowie zgodnie z harmonogra-
mem przebiega budowa hali sportowej. Trwa stawianie ścian 
nośnych, podbudowy pod trybuny, przygotowano również 
montaż konstrukcji dachu. Roboty przebiegają sprawnie, mimo 
zgłaszanych przez wykonawcę problemów z terminowymi 
dostawami materiałów, głównie stali. Ten okazały obiekt ma 
być gotowy w sierpniu tego roku. 

Tuż obok, również na terenie szkoły, trwają prace przy po-
wstającej hali na maszyny rolnicze i muzeum techniki rolniczej, 
która ma być oddana do użytku 31 marca tego roku. Stalowa 
konstrukcja obiektu już stoi, trwa montaż zadaszenia. 

Budowa tych obiektów jest finansowana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Na budowę hali w Gronowie 
pozyskaliśmy również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
a także dotację od Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Chełmża
W przygotowaniu są kolejne ważne inwestycje powiatowe. 
Mowa tu w pierwszej kolejności o przebudowie Zespołu Szkół 
im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przetarg na nią zostanie 
ogłoszony niebawem. Inwestycja w 85% finansowana będzie 
ze środków rządowego programu „Polski Ład”. Konstrukcja 
budynku wymaga termomodernizacji poprzez docieplenie ścian 
i stropu oraz wymianę jednej z dwóch par drzwi wejściowych. 
Obiekt zyska także sześć dodatkowych okien, które wpuszczą 
więcej dziennego światła do szkolnych pomieszczeń – praca 
i nauka w nich będą przyjemniejsze. Modernizację uwieńczy 
nowa elewacja, z interesującym wzorem kolorystycznym. 

Opracowywana jest również dokumentacja przebudowy Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. – Zakładamy, że 
inwestycja obejmie m.in. remont sal lekcyjnych, korytarzy 
i łazienek na parterze i I piętrze obiektu oraz przebudowę 
piwnicy. Po wyposażeniu tej najniższej kondygancji w system 
wentylacyjny i przystosowaniu jej do pełnienia funkcji gospodar-
czych powstanie tam m.in. nowa szatnia. Przewiduje się także 

kompleksową  naprawę praktycznie całej elewacji budynku – 
wyjaśnia koordynujący powiatowe inwestycje członek Zarządu 
Kazimierz Kaczmarek.

Pigża
Trwa kompletowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę 
i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Pigży oraz moderni-
zacje DPS-ów w Dobrzejewicach, Wielkiej Nieszawce i Browinie.

Będą remonty kolejnych dróg powiatowych
10 stycznia 2022 r., w obecności Starosty Toruńskiego Marka 
Olszewskiego i Wicestarosty Michała Ramlaua, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Adam Orłowski i prezes 
Zakładu Drogowo-Budowlanego z Rogowa Krzysztof Wilczyński 
podpisali umowy na przebudowę i remont kolejnych dróg na 
terenie powiatu toruńskiego.

Niemal 4 km trasy z Trzebcza Szlacheckiego do Głuchowa i po-
nadczterokilometrowy odcinek łączący Świerczynki i Ostaszewo 
zyskają nową nawierzchnię. Obie drogi będą poszerzone, zyskają 
nowe pobocza i zjazdy do posesji. Wykonawca zadba także 
o odmulenie rowów, nowe oznakowanie pionowe i poziome 
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko 
to potrwa do połowy sierpnia 2022 r. Łączny koszt dwóch 
zadań wyniesie 13,5 mln zł. Oba zadania są dofinansowane 
ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Niezależnie od robót drogowych trwają prace projektowe do-
tyczące przebudowy i rozbudowy kolejnych dróg powiatowych.

(WK, IS)

Trwa nabór wniosków
Do 10 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wyróżnienia Starosty Toruńskiego za wysokie wyniki sportowe.

Wyróżnienia za osiągnięcia w wojewódzkim, ogólnopolskim 
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
są wyrazem docenienia wysiłków zawodników, trenerów, 
nauczycieli, opiekunów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia mogą składać: 
1.  Organy administracji samorządowej,
2.  Dyrektorzy szkół do których uczęszcza uczeń, zespół uczniów,

3.  Stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
4.  Radni Powiatu Toruńskiego.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osią-
gnięcie przez zawodnika wyników sportowych. Dokumenty 
należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego 
w Toruniu (parter), ul. Towarowa 4-6.

(KS)
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Słodkości powstały w pracowniach cukierniczych 
chełmżyńskich szkół. Placówki pomimo ferii chętnie 
włączyły się w akcję, którą przygotowaliśmy z myślą 
o seniorach. W ZSP kolorowe babeczki wypiekała pani 
Ewa Politowska wraz z uczniami. 

– Bardzo chciałbym, aby był to dla Państwa czas radości 
i niespodzianek. Cieszę się, że dzięki tej samorządowej 
inicjatywie, udało się połączyć powiatowe jednostki 
edukacyjne i placówki opieki nad seniorami – napisał 
Starosta.

Mieszkańcy domów pomocy społecznej z radością 
przyjęli dowody sympatii i pamięci. Wielu z nich z racji 
pandemicznych obostrzeń, a inni z powodu sytuacji 
życiowej nie zobaczyło swoich bliskich w dniu święta.

Pensjonariusze dps-ów podziękowali cukiernikom-
wolontariuszom. Do zaangażowanych w akcję 
szkół trafiły przygotowane w dps-ach piękne 
podziękowania.  

Nie tylko smakowite, ale i piękne czekoladowe muffinki 
przygotowała pani Magdalena Paczkowska z Zespołu 
Szkół im. Unii Europejskiej. Do słodkości dołączony 
był list z życzeniami od Starosty Toruńskiego Marka 
Olszewskiego, odczytany w każdym Domu.

Adepci sztuki cukierniczej otrzymali także upominki 
przygotowane podczas warsztatów terapii zajęciowej. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy każdemu kto 
przyczynił się do sukcesu tej powiatowej akcji.(AA)

Nowa sieć 
współpracy 
w Chełmży
Szefowie lokalnych jednostek oświato-
wych i kulturalnych oraz przedstawiciele 
władz powiatu, miasta i gminy spotkali 
się przy kawie, by zaplanować nowe 
wydarzenia nad nadchodzący sezon.
Spotkanie odbyło się w świeżo wyremon-
towanej auli Zespołu Szkół w Chełmży. 
Nauczyciele ZSP przedstawili plany na nad-
chodzącą wiosnę. Znalazło się wśród nich 
powitanie wiosny na Rynku z udziałem 
przedstawicieli szkół, przedszkoli i insty-
tucji kulturalnych oraz piknik majowy na 
terenie ZSP, jako propozycja dla wszystkich 
mieszkańców Chełmży i okolic. 

Pracownicy szkoły przedstawili również 
propozycje działań, mających na celu zwięk-
szenie naboru do jedynego chełmżyńskiego 
liceum, mającego studwunastoletnią trady-
cję. Nabór do liceum cieszy się mniejszym 
zainteresowaniem w stosunku do naboru do 
klas technikum i branżowych. Jest to zwią-
zane m.in. z niewielką odległością szkoły od 
pobliskiego Torunia oraz chęcią szybkiego 
zaistnienia na rynku pracy uczniów tech-
ników i szkoły branżowej. Swój punkt wi-
dzenia w tej kwestii przedstawili przewod-
niczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, 
wiceburmistrz Marek Kuffel i wójt gminy 
Chełmża Jacek Czarnecki. Zadbanie o pod-
trzymanie wieloletniej tradycji jedynego 
liceum w mieście leży w interesie wszystkich 
jego mieszkańców. Ten temat wzbudził go-
rącą i konstruktywną dyskusję. Wyciągnięto 
wnioski i zaplanowano działania mające 
zainteresować uczniów szkół podstawo-
wych nauką w chełmżyńskim liceum. Szkoła 
pokaże swoje nowoczesne oblicze, dosko-
nałe wyposażenie oraz kadrę rozwijającą 
wrażliwość i pasje młodych ludzi, dającą 
im możliwość wszechstronnego rozwo-
ju i przygotowania do dalszej edukacji na 
studiach wyższych. Nowe hasło szkoły – 
„Jestem stąd” – i pokazywanie sylwetek jego 
absolwentów – ludzi sukcesu w różnych 
obszarach życia, jest jednym z jej promo-
cyjnych działań. Szkoła może poszczycić 
się wieloma niezwykłymi absolwentami.  
O wartości i jakości kształcenia dobrze 
świadczy też fakt, że większość dyrekto-
rów oraz duża część nauczycieli okolicz-
nych szkół i przedszkoli także kończyła 
chełmżyńskie LO i tym bardziej zależy im 
na kontynuowaniu historii i tradycji oraz 
na przekazywaniu jej sztandaru kolejnym 
pokoleniom.

Pokłosiem spotkania będą kolejne działania 
kulturalne oraz edukacyjne zainicjowane 
przez ZSP w Chełmży, przy ogromnym 
wsparciu włodarzy powiatu, miasta i gmi-
ny, chełmżyńskiej biblioteki oraz uczniów i 
nauczycieli szkół miejskich i gminnych.(ZSP)

Trwa konkurs ofert dla pozarządówek
Podobnie jak w ubiegłym roku o środki na realizację projektów kulturalnych , sportowych, ekologicznych 
i turystycznych organizacje pozarządowe aplikują za pomocą generatora ofert systemu witkac.pl.

Jak i do kiedy należy złożyć ofertę?
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1. przygotowanie i złożenie oferty na realizację 

zadania elektronicznie za pomocą generatora 
ofert witkac.pl dostępnego na stronie ht-
tps://witkac.pl w terminie do 31 stycznia 
2022 r. do godz. 23:59:59,

2. złożenie oferty w wersji papierowej 
wraz z załącznikami, stanowiącej 
wydruk z generatora ofert witkac.
pl zawierający zgodną sumę kontro-
lną, podpisanej przez osoby do tego 
uprawnione* osobiście lub pocztą tra-
dycyjną do Starostwa Powiatowego 
w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 
Toruń, w terminie do 7 lutego 2022 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).

* Ofertę muszą podpisać osoby, które zgod-
nie z postanowieniami statutu lub innego aktu 
wewnętrznego są upoważnione do reprezento-
wania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych. 

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1.  data i godzina złożenia oferty w generatorze 

ofert witkac.pl,

2. data dostarczenia wydruku z generatora 
ofert witkac.pl, zawierającego zgodną sumę 
kontrolną, do Starostwa Powiatowego 

w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 lub data 
stempla pocztowego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji pa-
pierowej lub tylko za pomocą genera-
tora ofert witkac.pl zostaną odrzucone 
z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące 
poszczególnych konkursów znajdują 

się w ogłoszeniach konkursowych. (JR)

ZESKANUJ KOD 
I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Słodka niespodzianka dla podopiecznych DPS-ów
Na terenie powiatu funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej. Łącznie mieszka w nich blisko 400 
osób. 21 stycznia do wszystkich trafiła słodka niespodzianka z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

AKTYWNI MIESZKAŃCY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

EDUKACJA
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BUDŻET OBYWATELSKI

KONKURS

Młodzież zawalczy In English!
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zaprasza uczniów z miejscowych podstawówek do udziału w pierwszej 
edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „LOVE IS IN THE AIR”. Zgłosić się można tylko do 4 lutego!

Organizowany po raz pierwszy konkurs 
adresowany jest do uczniów klas VIII szkół 
podstawowych działających na terenie mia-
sta i gminy Chełmża.
Rywalizację przygotowano przede wszyst-
kim z myślą o uczniach, którzy interesują się 
kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych 

oraz przejawiają ponadprzeciętne umiejętności 
językowe w zakresie nauki języka angielskiego. 
Każda szkoła może zgłosić do konkursu jedną 
drużynę złożoną z czterech 8-klasistów.

– Konkurs odbędzie się 18 lutego 2022 w sie-
dzibie organizatora i będzie przeprowadzony 
metodą stacji dydaktycznych – przekonują 
organizatorzy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pa-
miątkowe dyplomy. Ponadto dla trzech najlep-
szych zespołów, które w najkrótszym czasie 
bezbłędnie uporają się z zadaniami przygoto-
wano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Czas na zgłoszenie chęci udziału w rywaliza-
cji mija 4 lutego. Dane kontaktowe do orga-
nizatorów oraz regulamin konkursu można 

znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Chełmży. Good Luck! 
(AA)

ZESKANUJ KOD
ZGŁOŚ UDZIAŁ
W KONKURSIE

V edycja wystartowała z góralskim przytupem!
W grudniu poznaliśmy zwycięzców głosowania, a już w styczniu pierwsze projekty weszły w fazę realizacji!

Świąteczne koncerty Orkiestry
6 stycznia 2022 r. w Parafii pw. Świętego Walentego w Łążynie  
i 16 stycznia w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej 
Męczenników Polskich w Przysieku kolędy, pastorałki oraz 
melodie świąteczne w wersjach instrumentalnych wykonała 
Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka. Były to dwa z czterech 
koncertów w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruń-
skiego 2022.

Powiatowe kolędowanie
Przez cały weekend 7-9 stycznia kościoły w Nawrze, Kiełbasinie, 
Dźwierznie, Grzywnie oraz kaplicę w Bielczynach wypełniały 

melodie przepięknych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu 
kapeli góralskiej Ochodzita.

W polskiej tradycji śpiewanie kolęd odbywa się aż do 2 lutego, do 
święta Matki Bożej Gromnicznej. W tych trudnych dla wielu z nas 
czasach możliwość bożonarodzeniowego spotkania kolędowego 
miała wyjątkowy charakter. U niejednego z słuchaczy można 
było zobaczyć łezkę w oku. W „Powiatowym Kolędowaniu” 
wzięli także udział poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski 
oraz samorządowe władze powiatu. Inicjatorem projektu był 
członek Zarządu Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski.


