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SUKCES

Powiat Toruński na podium w rankingu ZPP! 
Biuro Związku Powiatów Polskich zaprezentowało wyniki tegorocznego rankingu powiatów. W kategorii samorządów od 60 do 120 tys. 
mieszkańców niekwestionowanym zwycięzcą został Powiat Raciborski, brąz wywalczył Powiat Toruński – to najlepszy wynik w historii!

Wysoki wynik i miejsce na podium w ogól-
nopolskiej rywalizacji to niekwestionowany 
sukces władz samorządowych, pracowni-
ków Starostwa Powiatowego i powiatowych 
jednostek.
– Od kilku lat jesteśmy liderem rankingu  
w województwie kujawsko-pomorskim i zajmo-
waliśmy wysokie lokaty w skali kraju, ale miejsca 
na podium nie mieliśmy jeszcze nigdy! Jestem 
niezwykle dumny, że mimo trudnego czasu 
pandemii nie tylko wykonywaliśmy swoje samo-
rządowe obowiązki, ale także podejmowaliśmy 
szereg innych działań z myślą o mieszkańcach 
powiatu – przyznaje Starosta Toruński Marek 
Olszewski.

Rok 2021 był pełen wyzwań. Mimo 
ograniczeń życia społecznego 
władze samorządowe po-
wiatu realizowały swoją 
politykę inwestycyjną. 
Udało się rozpocząć bu-
dowę Środowiskowego 
Domu Samopomocy  
w Osieku nad Wisłą, hali 
sportowej i hali na ma-
szyny rolnicze w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gronowie. Na 
te i wiele innych zadań pozyska-
no środki rządowe w imponującej 
kwocie ponad 14,6 mln złotych,  

z których znaczna część pocho-
dziła z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Powiat realizował sze-
reg innowacyjnych pro-
jektów społecznych 
i edukacyjnych oraz 
kampanie prozdrowot-
ne: Powiat Dobrych Ludzi 

oraz Gramy Przeciwko 
Rakowi, które zintegro-

wały lokalnych społeczników 
i pomogły wielu osobom.

– Nawiązaliśmy współpracę z or-
ganizatorami Festiwalu Tofifest, 

dzięki czemu w Chełmży zorganizowano pokaz 
kina letniego. Byliśmy także współorganiza-
torami dożynek wojewódzkich, które odbyły 
się w samym centrum Torunia. Pokazaliśmy 
torunianom, jak piękna jest tradycja i kultu-
ra polskiej wsi. Bardzo ważnym wydarzeniem 
było podpisanie porozumienia z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w sprawie partnerstwa  
w YUFE. Staliśmy się partnerem samorządowym 
dla konsorcjum 10 uniwersytetów z całej Europy, 
to przełomowy krok w historii powiatu – wylicza 
starosta. – Wszystkim pracownikom Starostwa 
Powiatowego i powiatowych placówek serdecz-
nie dziękuję za cały rok ciężkiej pracy. Miejsce 
na podium w rankingu ZPP to nasze wspólne 
osiągnięcie. (AA)

grafiki: Pixabay
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Nowa nawierzchnia na powiatowych drogach
Premier zatwierdził listę zadań realizowanych przez powiaty i gminy, które otrzymają dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Dzięki temu wsparciu Powiat Toruński zrealizuje trzy projekty.

Województwo kujawsko-pomor-
skie otrzyma łącznie 156,4 mln zł 
na budowę, przebudowę i moder-
nizację dróg w całym regionie. Na 
zadania powiatowe przeznaczono 
kwotę 45,4 mln zł. 3,6 mln z tej 
puli trafi do powiatu toruńskiego.
Dzięki tym środkom w powiecie to-
ruńskim będzie można zrealizować 
trzy zadania:

1. Remont drogi powiatowej 2032C 
Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski 
na odcinku o długości 2,83 km. 
Koszt remontu oszacowano na 
około 3 200 000 zł, a otrzymane 
dofinansowanie na realizację tego 
zadania to kwota 1 558 900 zł.

2. Przebudowę drogi powiatowej  
nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle 

Cienkie na długości 0,998 km. Kwo-
ta dofinansowania to 643 150 zł,  
a szacunkowa wartość projektu to 
1 286 000 zł. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2035C Młyniec I – Jedwabno – 
Toruń na odcinku o długości 2,983 
km. Szacunkowy koszt inwestycji 
ustalono na poziomie 5 493 000 zł, 

a dofinansowanie wyniesie 
    1 448 039 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 
wszczął już postępowania przetar-
gowe na wybór wykonawcy poszcze-
gólnych robót. Oferty można składać 
do 25.02.2022 r. (IS)
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Kolejny krok w stronę szynobusu do Czernikowa
Rewitalizacji linii kolejowej nr 27 na odcinku z Torunia przez Lubicz, Obrowo do Czernikowa było poświęcone spotkanie robocze 
zorganizowane w Starostwie Powiatowym 8 lutego.

Starosta Toruński Marek Olszewski 
zaprosił na nie wójta Czernikowa 
Tomasza Krasickiego, wójta Obrowa 
Andrzeja Wieczyńskiego oraz wój-
ta Lubicza Marka Nicewicza. Ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego 
w spotkaniu wziął udział dyrek-
tor Departamentu Planowania, 
Zrównoważonego Rozwoju i Nauki 
Adam Stańczyk, zaś Urząd Miasta 
Torunia reprezentował dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Marcin Kowallek. Licznie stawiła 
się również delegacja Polskich Linii 
Kolejowych z Bydgoszczy.
– Jeszcze parę lat temu nie liczyliśmy 
się z tym, że miasto Toruń będzie się 
po prostu zamykać na samochody, 
tymczasem prognozy mówią, że za 
20-25 lat liczba mieszkańców miasta 
i powiatu się zrówna. Sposób myśle-
nia o komunikacji się zmienia, a kolej 
jest w tej chwili środkiem najbardziej 
ekologicznym i najbardziej przyszło-
ściowym. To ma być alternatywa dla 
komunikacji zarówno samochodowej, 
jak i autobusowej, która przecież ko-
rzysta z tych samych korytarzy ko-
munikacyjnych – mówił we wstępie 
Starosta Marek Olszewski.

Głównym celem spotkania było 
przedstawienie propozycji lokaliza-
cji przystanków kolejowych na trasie 
z Torunia do Czernikowa. Wójtowie 

pokazali najbardziej optymalne 
umiejscowienie dla przystanków, 
w szczególności tych, które będą 
albo przesuwane, albo budowa-
ne od podstaw. Mowa była m.in. 
o nowych przystankach w Lubiczu 
Górnym, Brzozówce, Zawałach, czy 
w centrum Czernikowa. Propozycje 

te będą teraz analizowane przez pra-
cowników Polskich Linii Kolejowych 
pod kątem możliwości budowy przy-
stanków we wskazanych miejscach.

Dyskutowano również o optymalnej 
częstotliwości kursowania pociągów. 
Dyrekcja Zakładu PLK w Bydgoszczy 
uważa, że na ten moment, nie 

planując na razie większych inwesty-
cji w sieci kolejowe, można zapewnić 
kursowanie pociągów maksymalnie 
co 45-50 minut w godzinach po-
rannego i popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego. Obecni na spo-
tkaniu Starosta i wójtowie uznali, że 
najpilniejszym i najpoważniejszym 

wyzwaniem będzie więc stworzenie 
infrastruktury obsługi pasażerów – 
nowych przystanków, dróg dojazdo-
wych do nich, a także bezpiecznych 
parkingów dla aut i rowerów. Kolejne 
wyzwanie to oczywiście zakup no-
wych szynobusów, które mogłyby 
obsłużyć zwiększoną liczbę połączeń. 
Niebagatelną pozostaje kwestia so-
lidarnego systemu dopłat do biletów 
przez samorządy od poziomu woje-
wództwa do poziomu gminy.

– Zależy nam na szybkim efekcie, 
bo miasto niedługo się zamknie. 
Korek podmiejski nie jest jedynym, 
na który kierowca napotyka po dro-
dze do centrum. Dlatego wszystkie 
działania miasta zmierzają do tego, 
żeby zniechęcić do wjeżdżania samo-
chodami do śródmieścia. Czekają nas 
więc coraz wyższe opłaty za postój, 
coraz szersze strefy płatnego par-
kowania, to jest zupełnie oczywisty 
proces, który zachodzi we wszystkich 
większych miastach. Możliwość do-
jechania do Torunia pociągiem i prze-
siadki na komunikację miejską staje 
się coraz bardziej atrakcyjną wizją. 
Musimy więc wypracować wszelkie 
niezbędne materiały, żeby to całe 
przedsięwzięcie z pomysłu przeobra-
ziło się w rzeczywiste kursowanie 
kolejki podmiejskiej – podsumował 
spotkanie starosta Olszewski. (WK)

Uczniowie ZSUE i SP5 poćwiczą w nowej sali
W pełni wyposażona nowoczesna sala gimnastyczna została otwarta! Od 14 lutego oficjalnie mogą w niej ćwiczyć uczniowie dwóch 
chełmżyńskich placówek: Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 5. Inwestycja realizowana była w partnerstwie 
przez Miasto Chełmża i Powiat Toruński.

Bryłę planowanego budynku oraz elewacje 
zaprojektowano tak, aby harmonizowały z 
najbliższym otoczeniem oraz spełniały wszelkie 
wymagania zawarte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Co istotne, sala 
jest całkowicie dostosowana do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych.

Obiekt o wymiarach 36,5 m x 18,5 m o wysokości 
11 m połączono z budynkiem SP nr 5 obszernym 
łącznikiem (dł. 18 m, szer. 10 m). Całość ma 810 m2 
powierzchni użytkowej. Oprócz hali sportowej 
znajdują się tam pomieszczenia techniczne 
na sprzęt, toalety, umywalnie, szatnie, pokoje 
nauczycieli WF i intendenta.

Sala gimnastyczna posłuży uczniom miejskiej 
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz wychowankom 
prowadzonego przez Starostwo Powiatowe  
w Toruniu Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej. 
Nowa inwestycja jest powodem do dużej radości 
nie tylko dla uczniów, czego dowodem było liczne 
grono gości na uroczystości otwarcia.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 
3,2 mln zł. Powiat Toruński przeznaczył na 
nią ponad 250 tys. zł. Przedsięwzięcie było 
współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – EDYCJA 2020”. 

fot. Michał Kardas
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Liderzy przedsiębiorczości
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży już od lutego ponownie mogą korzystać  
z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki 
wirtualnej platformie zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas 
zarządzania wirtualną firmą. Dzięki temu lekcje przedsiębiorczości staną się bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów bizneso-
wych, ustalanie cen, zakup urządzeń i mate-
riałów, a nawet zatrudnianie pracowników 
to zadania, z którymi zmierzą się ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Chełmży podczas lekcji przedsiębiorczości. 
Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze 
swoimi kolegami będą mogli przekonać się 
jak konkurencyjność wpływa na prowadzenie 
działalności.
Wirtualny biznes – realne kompetencje
W wirtualnej rzeczywistości uczniowie wcielą 
się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę 
produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma 

wizualna, dostępność platformy online oraz 
wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają 
za zadanie zaangażować młodzież w rozgryw-
kę toczącą się w doskonale odwzorowanych 
warunkach rynkowych. – Udział w wirtual-
nej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje 
Biznesowe, będzie dla młodzieży pierwszym 
krokiem w kierunku własnej działalności go-
spodarczej – komentuje Krystyna Soliwodzka, 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Chełmży. – Jesteśmy przekonani, że wiedza 
i zdobyte umiejętności wpłyną pozytywnie na 
późniejsze decyzje zawodowe naszych uczniów 
– dodaje.

Nauczyciel jako mentor biznesu
Nim uczniowie rozpoczną swoją przygodę  
z wirtualnym biznesem, nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zdo-
bywają nowe umiejętności podczas praktycz-
nych warsztatów z ekspertami firmy REVAS. 
– Uwzględniając osiągnięty wynik finansowy, 
zadowolenie klientów i pracowników, rozwój fir-
my czy też jej zadłużenie, pedagog musi dokonać 
wieloaspektowej oceny biorąc pod uwagę wiele 
różnych czynników – wyjaśnia Wojciech Pitura  
z rzeszowskiej firmy REVAS. – Podczas szkolenia 

nauczyciele zdobywają nie tylko techniczne 
umiejętności obsługi narzędzia, lecz również 
wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań 
i postępów uczniów. Każdy z nauczycieli, któ-
ry ukończył szkolenie i zdał egzamin, otrzy-
mał Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji 
Biznesowych REVAS.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku
Coraz więcej szkół dostrzega potrzebę prak-
tycznego kształcenia z wykorzystaniem inno-
wacyjnych narzędzi. – Rynek pracy jest coraz 
bardziej wymagający, a zadaniem szkoły jest 
wyposażenie młodego człowieka w wiedzę  
i umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła 
licznym wyzwaniom życia zawodowego.– mówi 
dyrektor Soliwodzka. – Stale podnosimy jakość 
kształcenia w naszej szkole, szukamy innowa-
cyjnych rozwiązań edukacyjnych dzięki którym 
lekcje będą bardziej angażujące i praktyczne 
– dodaje.

Wdrażając Branżowe Symulacje Biznesowe 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 
dołączył do elitarnego grona Innowatorów 
Branżowej Przedsiębiorczości.

Alicja Górna
Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uwaga  
stypendyści

Trwa wysyłka informacji o przychodach  
z innych źródeł (...) czyli deklaracji PIT-11. 
Starostwo – jako płatnik – ma obowią-
zek wysłać Wam PIT-y, mimo że stypen-
dium, które otrzymujecie z Powiatowego 
Funduszu Stypendialnego, nie podlega 
opodatkowaniu, gdyż nie przekracza limitu 
zwolnienia od podatku, czyli kwoty 3 800,00 
zł w roku podatkowym. 

Informacja o kwocie stypendium za rok 2021 
znajduje się na stronie 3 w części G wiersz 
89, w pozostałych rubrykach są same zera. 
Deklaracje wysyłane są listem poleconym, 
więc jeżeli listonosz nie zastanie kogoś  
w domu, trzeba będzie odebrać przesyłkę 
na poczcie. Bardzo prosimy o terminowe 
odbieranie listów.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod  
nr 56 662 88 41. (BK)
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Różne oblicza pomagania
Ponad 300 prac plastycznych ze szkół podstawowych działających na terenie powiatu toruńskiego nadesłano na tegoroczną edycję 
konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu…”. W tym roku prace uzdolnionej młodzieży dotyczyły pomocy drugiemu człowiekowi.

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
zorganizowano już po raz 13. 
Proponując temat każdego roku 
staramy się zachęcić do spojrze-
nia na nasz powiat z innej stro-
ny. Tegoroczny motyw przewodni 
„Lubię pomagać innym” miał na 
celu pokazanie, że naszą małą oj-
czyznę zamieszkują dobrzy, pomoc-
ni i pełni empatii ludzie. Zadanie 
konkursowe polegało na wykona-
niu pracy plastycznej ukazującej 
jak jej autor widzi i rozumie ideę 
wzajemnej pomocy.
Nadesłane prace były bardzo róż-
norodne pod względem tematyki  
i techniki wykonania. Wyboru laure-
atów i wyróżnionych dokonało jury, 
w skład którego weszli: Magdalena 
Kujawa – znana i ceniona dziennikarka 
zajmująca się kulturą, prof. Krzysztof 
Białowicz – kierownik Katedry 

Intermediów Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK, 
kurator Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu 
oraz prof. Marian Stępak 
– artysta plastyk, malarz 
związany z Wydziałem 
Sztuk Pięknych UMK.

Obrady jury zorganizo-
wano w piątek 4 lutego 
Jurorzy mieli ciężki orzech 
do zgryzienia, bo poziom 
nadesłanych prac był bar-
dzo wyrównany.

– Przed Państwem trud-
ne zadanie i bardzo dziękuję, że zde-
cydowali się Państwo podjąć trudnej 
roli jurorów. Hasło „Mieszkam w 
ciekawym miejscu… i lubię pomagać 
innym” każdy z autorów nadesłanych 
prac zrozumiał inaczej – wyjaśniał 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

Uczestnicy konkursu często w swoich 
pracach podejmowali tematy popular-
nych kampanii i inicjatyw społecznych, 
w kompozycji pracy można było zo-
baczyć logo m.in. Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej 

Paczki. Popularny był 
także temat zbierania 
plastikowych nakrętek 
przekazywanych na cele 
dobroczynne.

Prace podzielono na 
trzy kategorie wiekowe: 
uczniowie klas 0-III, IV-VI 
oraz VII-VIII. Najtrudniej 
było wyłonić najlepszych 
wśród najmłodszych – 
tych prac było zdecydo-
wanie najwięcej. W tej 
kategorii wiekowej juro-
rzy nagrodzili: Stanisława 

Pernaka, Franciszka Kędzierę, Lilianę 
Jankowską, Zofię Hajne, Weronikę 
Kalbarczyk i Maksymiliana Bandosza. 
Wyróżnienia przyznano: Filipowi 
Krajewskiemu, Oliwii Lis, Aleksandrowi 
Muszytowskiemu, Oliwerowi 
Wawrzyniakowi, Stanisławowi 

Blonkowskiemu i Zuzannie Bogun.

Wśród uczniów klas IV-VI najlep-
si okazali się: Natalia Zielińska, Iwo 
Reszkowski i Marika Wysakowska, 
jurorzy postanowili wyróżnić także: 
Klaudię Barlik, Julię Olejnik, Laurę 
Sowińską i Jeremiego Mełnickiego.

W najstarszej kategorii wiekowej 
ekspertom szczególnie spodobały 
się prace: Zuzanny Jasińskiej, Anny 
Amtmańskiej i Klaudii Kowalskiej.  
W tym gronie przyznano także trzy 
wyróżnienia, otrzymali je: Oliwier 
Okoń, Milena Budna i Maja Ziółkowska.

Najwięcej prac na konkurs przy-
słano ze Szkoły Podstawowej  
w Czernikowie.

Nagrody dla najlepszych zostaną wrę-
czone podczas uroczystego spotkania 
w siedzibie Starostwa Powiatowego. 
(AA)
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EU-geniusz na poziomie
Dodatkowe lekcje języka angielskiego wystartują w marcu w 24 szkołach działających na terenie powiatu. Ich realizacja będzie możliwa 
dzięki pozyskaniu przez Powiat Toruński środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „EU-geniusz na poziomie”.

EU-geniusz rozpoczynał swoją naukową 
przygodę w szkole tajemnic, potem zwiedzał 
labirynt szkolnych zawiłości, z którego trafił 
wprost do świata 3D. Teraz przyszła pora 
na kolejny poziom – celem jest najwyższy 
poziom zdawalności egzaminu 8-klasisty  
z języka angielskiego.
Projekt „EU-geniusz na poziomie” jest od-
powiedzią na słabe wyniki tego egzaminu  
w naszym powiecie. Liderem przedsięwzięcia 
jest Powiat Toruński, a partnerami Miasto 
Chełmża i gminy: Chełmża, Czernikowo, 
Lubicz, Wielka Nieszawka oraz Zławieś 
Wielka. Uczniowie 24 szkół w tych gminach 
będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
z języka angielskiego. Uczestnicy projektu  
w różnym stopniu posługują się językiem 
angielskim, dlatego metody wspierania ich  
w nauce zostały zróżnicowane:

1. Dla uczniów z najlepszą znajomością ję-
zyka, co potwierdzi zewnętrzny egzamin 
wstępny przeprowadzony przez szkołę 
językową, przygotowano kursy językowe.  
74 uczestników kursu nabędzie kwalifikacje 
językowe, które potwierdzone zostaną egza-
minem końcowym i wydaniem certyfikatu. 
Ich 120-godzinny wymiar pozwoli nie tylko 
przygotować się do egzaminu 8-klasisty, ale 
także zwiększyć zasób słownictwa i pozbyć 
się bariery w mówieniu w obcym języku. 
Międzynarodowe i powszechnie uznawane 
egzaminy Cambridge English umożliwiają 
ocenę sprawności, z jaką uczeń używa ję-
zyka angielskiego do komunikowania się  
w prawdziwych sytuacjach z życia codzien-
nego, szkoły, a później pracy.

2. Pozostałym chętnym proponuje się udział 
w zajęciach dodatkowych, które pomogą 
im przygotować się do egzaminu 8-klasi-
sty. Będą one prowadzone przez nauczycieli  
z danej szkoły. Wymiar godzinowy zajęć 
dostosowany został do możliwości uczniów 
i ich obciążeń wynikających z tygodniowego 
wymiaru zajęć. Nauczyciele prowadzić będą 
zajęcia w taki sposób, aby w największym 

stopniu zaangażować młodzież i położyć na-
cisk na konwersacje w obcym języku. Zajęcia 
prowadzone będą poprzez łączenie teorii 
z praktyką w formie różnego rodzaju sce-
nek sytuacyjnych – to sposób na rozwijanie 
kompetencji językowych za pomocą pracy 
samodzielnej i zespołowej. Taka metoda 
wywoła u ucznia zaangażowanie emocjo-
nalne w proces nauki, pobudzając przy tym 
jego pomysłowość, samodzielność, zdolności  
i twórcze myślenie.

3. Natomiast w szkole podstawowej w Zespole 
Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, dla 
której organem prowadzącym jest Powiat 
–lider projektu – zostanie zrealizowane za-
danie pn. „EU-geniusz doświadcza świata”, 
które obejmuje zajęcia specjalistyczne dla 
uczniów, wyposażenie sali doświadczania 
świata i szkolenie dla nauczycieli. 

Sala doświadczania świata, to specjalnie przy-
gotowane pomieszczenie do pracy metodą 
Snoezelen, która ułatwia pokonywanie lęków 
i motywuje korzystających z niej uczniów do 
aktywności. Dzięki niej u dzieci obserwuje się 
poprawę funkcjonowania procesów poznaw-
czych, zwiększenie orientacji w schemacie ciała 
i w przestrzeni oraz kształtowanie świadomości 
własnego istnienia. 

Zajęcia w sali doświadczania świata odby-
wać będą się pod okiem przeszkolonych  
w ramach projektu 3 terapeutów, których rolą 
będzie stworzenie właściwych warunków do 
stymulacji i relaksacji poprzez odpowiednią 
selekcję bodźców oddziałujących na dziec-
ko. Wspomniana metoda polisensoryczna ma 
pobudzać wszystkie zmysły, powodując u jej 
uczestników konkretne efekty terapeutyczne 
w obrębie: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, 
stymulacji przedsionkowej, smaku. 

Nauczyciele odbyli już szkolenie z metod 
pracy z uczniem właśnie ta metodą. Prace 
remontowo-budowalne w sali także zostały 
już zakończone, teraz czekamy na elementy 
jej wyposażenia. (DS)


