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WSPARCIE DLA UKRAINY

Ми з вамиJesteśmy z Wami! 
Zarówno Zarząd, jak i Rada Powiatu Toruńskiego wyraziły wsparcie i solidarność z narodem 
ukraińskim po agresji wojsk rosyjskich na teren Republiki Ukrainy. Wkrótce potem ruszyła wielka 
akcja pomocy uchodźcom oraz tym, którzy zostali, by bronić swojej Ojczyzny. Powiat koordynuje 
zbiórki rzeczowe w gminach i włącza się w wiele innych akcji.

Zbiórki darów

W ZS CKU w Gronowie powstał powiatowy 
punkt zbiórki darów dla ogarniętej wojną Ukrainy 
– to tam trafiają rzeczy zebrane przez organi-
zatorów lokalnych zbiórek, aby finalnie mogły 
zostać przekazane potrzebującym. Na terenie 
gmin powiatu mieszkańcy zorganizowali kil-
kadziesiąt punktów, gdzie przywożona jest 
żywność, opatrunki czy artykuły higieniczne. 
Ważne jest, aby przywożąc do nich dary trzy-
mać się listy produktów i rzeczy potrzebnych, 
którą określił Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 

Z Gronowa posegregowane i uporządkowane 
dary trafią do punktu wojewódzkiego, a stam-
tąd będą dystrybuowane potrzebującym przez 
administrację rządową.

– Zdajemy sobie sprawę, że udzielana przez 
nas pomoc ma teraz charakter doraźny.  
W kraju spodziewamy się nawet kilku milionów 
uchodźców, z których tysiące trafią do naszego 
powiatu. Musimy być przygotowani do tego, 
aby zapewnić im mieszkanie na dłuższy czas, 
aby włączyć ich do systemu opieki zdrowotnej 
i opieki społecznej, dać dzieciom możliwość 

chodzenia do szkoły oraz zapewnić wsparcie 
nauczycieli języka ukraińskiego i psychologów. 
Potrzebne też będą miejsca pracy. To zadania 
nawet na lata. Część osób zostanie w Polsce 
tylko do zakończenia wojny, część pojedzie do 
innych krajów, ale wielu z nich zostanie tu na 
zawsze – wyjaśnia Starosta Toruński Marek 
Olszewski.

Punkty zbiórek rozpoczęły działanie w ponie-
działek 28 lutego. Odzew ze strony miesz-
kańców przeszedł najśmielsze oczekiwania 
samorządowców. 

Pomoc dla Ukrainy – zbiórki na terenie powiatu
W Chełmży pomoc materialna magazynowana 
jest w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.
W gminie Chełmża zbiórka funduszy prowadzona 
jest poprzez założoną przez nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w Zelgnie zbiórkę internetową. 
Niezbędne towary pierwszej potrzeby dla 
uchodźców można zostawić w świetlicy wiejskiej 
w Kuczwałach.
W gminie Czernikowo dary można dostarczać do 
Urzędu Gminy, szkół oraz jednostki OSP  
w Czernikowie przy ul. Szkolnej 4.
W gminie Lubicz punktem zbiórki darów 
została świetlica wiejska w Brzeźnie. Towary 
pierwszej potrzeby można przekazywać do 
szkół podstawowych w Lubiczu Dolnym, Lubiczu 
Górnym, Młyńcu Pierwszym i Grębocinie oraz  
ZS CKU w Gronowie. 
Mieszkańcy gminy Łysomice mogą zostawić 
dary w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, szkołach podstawowych w 
Łysomicach, Turznie, Ostaszewie i Świerczynkach 
oraz przedszkolach działających na terenie gminy.
Zbiórkę prowadzi także Biblioteka Centrum 
Kultury w Łubiance – dary można dostarczać 
w godzinach otwarcia biblioteki oraz w innych 
godzinach, po wcześniejszym kontakcie  
z pracownikami BCK. Zbiórka odbywa się także 
za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
W gminie Obrowo zbiórki prowadzone są w 
każdej szkole, w świetlicach wiejskich  
i remizach OSP. Aby przekazać dary można także 
skontaktować się z sołtysami.
Punkt zbiórki darów w gminie Zławieś Wielka 
jest w Gminnym Centrum Aktywności Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej przy ul. Jasnej 14.
W gminie Wielka Nieszawka dary można 
dostarczać do: CSiR „Olender”, Gminnego 
Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej oraz 
Przedszkola w Małej Nieszawce oraz Szkoły 
Podstawowej w Cierpicach. Zbiórkę organizują 
także przedsiębiorcy.

W powiatowym punkcie dary są przepakowywane 
na palety – na każdej znajduje się jeden, konkretny 
asortyment – odpowiednio zabezpieczane  
i przewożone do wojewódzkiego punktu  
w Bydgoszczy. Stamtąd ruszają na Ukrainę.

Koncert solidarności z Ukrainą

Ponad 160 osób wzięło udział we współorgani-
zowanym przez Starostwo Powiatowe koncercie 
Solidarności z Ukrainą, który odbył się 11 mar-
ca w Hotelu „Ambasada”. Wiele osób śledziło 
transmisję online poprzez powiatowe kanały 
w mediach społecznościowych. Podczas wyda-
rzenia pt. „Piosenki Zamiast Karabinów – bardo-
wie dla przyjaciół” udało się zgromadzić ponad  
12 tys. zł. Cały dochód przekazano Parafialnemu 
Zespołowi Caritas przy parafii w Lubiczu Górnym. 
Zebrane środki pozwolą pomóc uchodźcom  
z Ukrainy, którymi opiekuje się Caritas w Lubiczu.

– W imieniu organizatorów dziękuję, że Państwo 
tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. 
Bardzo wielu z Państwa gości u siebie ludzi, któ-
rzy uciekli przed okrutną wojną. Niech dzisiejsze 
spotkanie doda nam sił, aby nasze otwarcie serc 
dla pokrzywdzonych wojną Ukraińcom trwało jak 
najdłużej. Bo może to będzie trwało tygodnie 
miesiące, a nawet lata. Wtedy też powinniśmy 
im pomagać z takim samym zapałem jak teraz 

– apelował Starosta Toruński Marek Olszewski.

Koncert odbył się pod patronatem Posła na 
Sejm Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który 
zachęcał każdego, aby nieustannie angażować 
się w pomoc uchodźcom.

– Jesteśmy tutaj z potrzeby serca, aby zamani-
festować naszą solidarność z dzielnym narodem 
Ukraińskim. Dwa nasze wielkie narody mają za 
sobą trudną historię, za nami wieki konfliktów 
i nienawiści, ale również piękne momenty! Teraz 
piszemy nową historię tych dwóch słowiańskich 
narodów – historię braterstwa, wspólnej walki, 
wspólnego cierpienia ale także, wierzę w to 
głęboko, wspólnego zwycięstwa – mówił poseł.

Na scenie Hotelu „Ambasada” wystąpili m.in. 
Anna, Artur i Iwo Jankowscy, Natalia Sobolieva 
– ukraińska piosenkarka, której akompanio-
wał mąż, młody gitarzysta Artem Poliszczuk, 
Jacek Słupkowski oraz Jacek Beszczyński, któ-
ry był inicjatorem i głównym organizatorem 

koncertu. Dzięki paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Ambasadorki Krobi” oraz właścicielom 
Hotelu „Ambasada” – państwu Romanowskim 
– na stołach zagościły lokalne specjały.

Pozytywna energia

Mieszkańcy powiatu angażują się w pomoc na 
polsko-ukraińskiej granicy! Wraz z transportem 
darów zawieźli tam także 30 naładowanych 
power banków solarnych ufundowanych przez 
powiat, które trafiły do najbardziej potrzebują-
cych uchodźców. 

Pakiet niezbędnych informacji

Na stronie internetowej powiatu utworzyliśmy 
zakładkę Pomoc dla Ukrainy, w której moż-
na znaleźć informacje dla 
osób szukających u nas 
schronienia przed wojną. 
Zeskanuj i sprawdź, jak 
możesz pomóc. (AA)
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fot. ZS CKU w Gronowie



2  Powiat Toruński, marzec 2022

www.powiattorunski.pl

POWIAT W UNII

INWESTYCJE

Nowoczesne maszyny dla ZS CKU w Gronowie
Ciągnik rolniczy ze stacją RTK, kombajn zbożowy i rozsiewacz nawozu, za ponad 1,9 mln złotych trafią do Zespołu Szkół, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Zakupione maszyny doposażą pra-
cownię agrotroniki w Zespole Szkół 
w Gronowie. Zakup nowoczesne-
go sprzętu to drugi etap realizacji 
projektu modernizacji warsztatów 
szkolnych – w pierwszym prze-
kształcono pomieszczenia dawnej 
kuźni i spalarni w nowoczesną salę 
dydaktyczną oraz pomieszczenia 
serwisowe maszyn i urządzeń rol-
niczych. Te działania pochłonęły 
prawie 640 tys. zł.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piotrowski 
w obecności Starosty Toruńskiego 
Marka Olszewskiego i Wicestarosty 
Michała Ramlaua podpisał umowę  
z firmą Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.  
z Chełmna, która dostarczy zamó-
wiony sprzęt.

Zawarta we wtorek 1 marca  
w Starostwie Powiatowym w Toruniu 
umowa dotyczy zakupu maszyn na 
potrzeby pracowni agrotroniki. Firma 
ma sześć miesięcy na dostarczenie 
szkole:

• ciągnika rolniczego John Deere  
6R 145 z kompletnym wyposaże-
niem w zakresie telematyki oraz 
stacjonarną stacją RTK, co pozwoli 
na zdalne zarządzanie pracą i urzą-
dzeń, za ponad 650 tys. zł,

• kombajnu zbożowego John 
Deere T550 wraz z kompletnym 

wyposażeniem w zakresie rol-
nictwa precyzyjnego za ponad  
1,1 mln zł,

• rozsiewacza nawozów Kverneland 
Goespred TL1500, który wyposażo-
ny będzie w złącze ISOBUS pozwa-
lające precyzyjnie zarządzać pracą 
maszyny, za ponad 107 tys. zł.

Dostawcą nowoczesnego sprzętu 
będzie wybrana w przetargu nieogra-
niczonym chełmińska firma Agro-
Sieć Maszyny sp. z o.o. W umowie 
określono, że spółka zapewnia 48 
miesięcy okresu gwarancyjnego 
na wszystkie maszyny oraz usłu-
gę szybkiej reakcji serwisowej –  
w ciągu 24 godzin od usterki w razie 
jakiejkolwiek awarii.

Projekt, dzięki któremu można 
dokonać zakupu, realizowany jest  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Całkowita wartość za-
dania to ponad 3,2 mln zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 85%, a pozo-
stałe 15% to wkład własny Powiatu 
Toruńskiego.

Projekt w całości realizuje Zespół 
Szkół, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gronowie. (MR, AA)

Wizualizacje przybierają realny kształt
W ubiegłym roku teren Zespołu Szkół CKU w Gronowie zmienił się w gigantyczny plac budowy. Równolegle powstają obok siebie dwa 
obiekty, które odmienią oblicze Szkoły – nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa oraz hala na nowy sprzęt rolniczy.

Wykonawca hali sportowej prowadzi prace murarskie ścian zewnętrznych i przygotowuje się do montażu 
dźwigarów z drewna klejonego. Budynek pomieści pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną lub halową 
piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, a na trybunach będzie mogło zasiąść 250 osób. 

Budowa hali maszyn i narzędzi rolniczych dobiega końca. Pozostało zagospodarowanie terenu wokół 
budynku oraz prace wykończeniowe. Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która 
zapewni zaopatrzenie obiektu w energię elektryczną. (PP)

fot. ZS CKU w Gronowie fot. ZS CKU w Gronowie
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KONFERENCJAKONKURS EDUKACJA

Edukacja  
i terapia

O alternatywnych metodach komunikacji, roli terapii  
w nauczaniu oraz o zasadach i metodach nauczania zawodu 
u dzieci ze specjalnymi potrzebami rozmawiali dyrekto-
rzy oraz pedagodzy ze szkół działających na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku podczas konferen-
cji zorganizowanej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej  
w Chełmży we wtorek 22 marca. Wydarzenie pod hasłem 
„Szkoła Jutra – szanse na rozwój i sukces”, zorganizowane 
pod patronatem Starosty Toruńskiego, zostało pozytywnie 
przyjęte przez nauczycieli.
Konferencja została zorganizowana w szkole, która kształci 
młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez lata 
funkcjonowania dyrekcji placówki udało się zbudować markę 
miejsca przyjaznego dzieciom – od wieku przedszkolnego, aż 
po próg dorosłości. Wypracowanymi rozwiązaniami i dobrymi 
praktykami w nauczaniu dydaktycy podzielili się z reprezentan-
tami szkół znajdujących się na terenie Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Gotyku – Miasta i Gminy Chełmża, Gminy Łysomice, 
Gminy Łubianka oraz Gminy Papowo Biskupie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali różne te-
maty istotne w pracy z dzieckiem wymagającym szczególnej 
uwagi. Wśród zagadnień znalazły się m.in.: przysposobienie 
do pracy, kształcenie zawodowe czy wczesne wspomaganie 
rozwoju u dziecka.

Wydarzenie było także okazją, aby zaprezentować salę 
doświadczania świata Snoezelen w Zespole Szkół im. Unii 
Europejskiej, która niebawem zostanie oficjalnie otwarta czy 
opowiedzieć, jak funkcjonuje punkt konsultacyjny dla dzieci  
z oznakami zaburzeń rozwojowych, który kilka miesięcy temu 
utworzono w szkole. (AA)

Otwarty konkurs 
ofert 2022 – 

znamy wyniki!
Wszystkie wnioski oce-

nione, punkty przyzna-
ne, lista rankingowa 
gotowa – wiemy już 
kto i jakie działania 
kulturalne, sporto-
we, proekologiczne 
i turystyczne zorga-
nizuje w tym roku  

w naszym powiecie .
W odpowiedzi na ogło-

szony konkurs organizacje 
złożyły 79 ofert. 10 z nich –  

z uwagi na błędy formalne – nie podlegało 
ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu 
Toruńskiego, dofinansowanych zostanie 55 zadań.

Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu 
ofert powiat toruński przeznaczył prawie 130 tys. zł. Corocznie 
najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz 
edukacji ekologicznej (38 000 zł). W ramach konkursu wspie-
rane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100 zł) oraz 
turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).

W sprawach dotyczących podpisania umowy zapraszamy do 
kontaktu pod numerem 56 662 88 45 (za-
dania z zakresu kultury fizycznej, kultury 
i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa) 
oraz pod numerem 56 662 88 56 (zadania 
z zakresu edukacji ekologicznej). (JR)

ZESKANUJ KOD 
SPRAWDŹ WYNIKI KONKURSU

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY
www.zsschelmza.edupage.org

-SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
-ZOOTERAPIA
-EEG BIOFEEDBACK
-NEUROLOGOPEDIA
-INTEGRACJA SENSORYCZNA
-TERAPIA BEHAWIORALNA

 

Darmowe terapie 
dla Twojego Dziecka

II  WWIIEELLEE  IINNNNYYCCHH......

PRZEDSZKOLE
TERAPEUTYCZNE
OŚRODEK DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

WCZESNE WSPOMAGANIE 
R O Z W O J U  D Z I E C K A 

PUNKT KONSULTACYJNY 
DLA DZIECI Z OZNAKAMI 
ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH 

ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 

sekretariat@zsuechelmza.pl 
87-140 Chełmża, kom. 516-860-611
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Jest szansa na fundusze na kolejne inwestycje
W nowych naborach wniosków do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Powiat Toruński złożył pięć wniosków  
o dofinansowanie ważnych projektów.

W pierwszej kolejności mowa o komplek-
sowej modernizacji i rozbudowie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Na 
odnowienie czekają sale lekcyjne i korytarze 
na parterze i pierwszym piętrze, przewiduje 
się także remont piwnicy i przystosowanie 
jej do pełnienia funkcji gospodarczych oraz 

modernizację pionu łazienek w dobudowanej części obiektu.  
W planach jest również kompleksowy remont praktycznie całej 
elewacji budynku szkoły oraz przyległej sali gimnastycznej, 
a także remont ogrodzenia szkoły. Projekt obejmuje także 
zagospodarowanie terenu wokół placówki.

Kolejny wniosek złożono na rozbudowę  
i przebudowę Domów Pomocy Społecznej 
w Pigży oraz w Wielkiej Nieszawce.  
W Pigży przewiduje się dobudowanie nowej 
części Domu (powiększenie obiektu o około  

200 m2), zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń w istnie-
jącej części, wykonanie kaplicy, remont i naprawę elewacji oraz 
wymianę niektórych okien i drzwi. Zagospodarowany będzie 
teren wokół obiektu. 

W DPS w Wielkiej Nieszawce przewiduje 
się wykonanie rozbudowy jednej z części 
obiektu - z salą terapeutyczną i świetlicą, 
wykonanie tarasu, tzw. dachu zielonego, 
schodów i pochylni zewnętrznych, przebu-
dowę pomieszczeń w celu poprawy funk-
cjonowania DPS, naprawę i odmalowanie 

elewacji wraz z wymianą części okien i drzwi, a także drobne 
prace wokół obiektu. 

– Wystąpiliśmy również z wnioskami o dofinansowanie  
w ramach „Polskiego Ładu” przebudowy kolejnych dróg powia-
towych i budowy dróg rowerowych – mówi Starosta Toruński 
Marek Olszewski. 

Mowa o drodze Dziemony–Zelgno, gdzie przebudowany będzie 
odcinek o długości prawie 4,3 km.

Z kolei przy drodze powiatowej w Górsku od skrzyżowania  
z drogą krajową nr 80 aż do Centrum Edukacji Młodzieży po-
wstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 2,15 km.  

Droga rowerowa budowana będzie także od Dobrzejewic przez 
Łążyn do Mazowsza, w trzech odcinkach: od drogi wojewódzkiej 
nr 569 w Dobrzejewicach do Łążyna (dł. ok 2,2 km), następnie od 
Łążyna do granicy powiatu toruńskiego (dł. ok 3,8) km, wreszcie 
od granicy powiatu toruńskiego do miejscowości Mazowsze 
(2,8 km), gdzie połączy się z istniejącą ścieżką rowerową. (WK)

Konferencj i  dla dyrektorów i  pedagogów szkół 
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku
– Szkoła Jutra - szanse na rozwój i sukces dzieci i młodzieży 
z e  s p e c j a l n y m i  p o t r z e b a m i  e d u k a c y j n y m i .

Data:
– 22 marca 2022 r. godzina 10.00

Miejsce:
– Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża 

Przebieg spotkania: 
– Powitanie gości 

– Uroczyste otwarcie konferencji

          wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 
          ”Dlaczego osiąganie sukcesu jest tak ważne dla rozwoju młodego człowieka” 

– Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
          
          wystąpienie dyrektora - Mariola Epa - Pikuła 
          „Projekty edukacyjno - integracyjne realizowane przez Lokalną Grup Działania 
          Ziemia Gotyku - dobre praktyki”

 Program
Szkoła Jutra – szanse na rozwój i sukces dzieci  

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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NA POWIATOWYCH DROGACH

Będzie bezpieczniej na pasach
Powiat Toruński we współpracy z gminami oraz przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dba o bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu drogowego modernizując przejścia dla pieszych na powiatowych drogach.

PORADNIA SYNERGIA
Harmonogram wykładów otwartych

07.04.2022

21.04.2022

28.04.2022

05.05.2022

12.05.2022

19.05.2022

02.06.2022

10.06.2022

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr Sylwia Antonowicz

Problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym młodzieży powstałe w wyniku pandemii – mgr Angelika Kalinowska

Dziecko z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – dr Sylwia Antonowicz

Jak rozpoznać, że dziecko jest uzależnione? – lic. Jan Zawieja

Jak radzić sobie ze stresem? – mgr Joanna Romanowska

Nadopiekuńczy styl wychowania i jego wpływ na dziecko – lic. Justyna Kropkowska

Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w zapobieganiu zachowaniom autoagresywnym wśród młodzieży – mgr Sylwia Trafna-Jurkiewicz

Jak wychowywać zdolne dziecko? – dr Izabela Symonowicz-Jabłońska

Wykłady odbywają się online o godzinie 18:00
na platformie MS Teams: https://bit.ly/Poradnia_Synergia_Wyklady_Otwarte 

WSPÓŁPRACA Z UMK

Gostkowo Łążyn

fot. PZD fot. PZD

W ubiegłym roku wyniesione, oświe-
tlone i wyposażone w elementy BRD 
(Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przej-
ścia pojawiły się w Czernikowie. Teraz czas 
na kolejne newralgiczne „zebry” na powia-
towych drogach.
Prace modernizacyjne prowadzone są według  
określonego schematu: wykonawca rozpo-
czyna od prac brukarskich przy chodnikach, 
następnie remontuje nawierzchnię drogi w ob-
rębie oddziaływania przejść dla pieszych tj. po  

ok. 100 m z każdej strony przejścia. Na koniec 
wykonywane są „wyniesienia” i montowane 
elementy BRD. 

Pomarańczowe kamizelki drogowców poja-
wiły się już w Chełmży na ul. Wyszyńskiego  
i Chełmińskim Przedmieściu, a także w Łążynie,  
w gm. Zławieś Wielka. Na początku marca wy-
konawca wszedł na teren budowy w Browinie 
i Gostkowie. Ostatnią zaplanowaną lokalizacją 
jest Brąchnówko. Prace potrwają do końca 
kwietnia br. (IS)


