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INWESTYCJE INNOWACJE

WTZ W SŁAWKOWIE OTWARTY

Ruszył sezon inwestycyjny
Na powiatowych placach budowy praca wre. Nowe plany, koncepcje i projekty – tygodniami 
dopracowywane na deskach kreślarskich, szacowane i omawiane z wykonawcami – teraz 
przechodzą do etapu realizacji. Umowy podpisane – czas na działanie!

Bike Roads View 
Wiosną 2021 roku Powiatowy Zarząd 
Dróg w Toruniu wykonał videorejestrację 
powiatowych dróg rowerowych. Dzięki 
temu powstała interaktywna mapa ście-
żek rowerowych. 

Jest ona bardziej przejrzysta niż Google street 
view ponieważ obejmuje tylko drogi rowerowe 
a Mapy Google pomijają odcinki pokolejowe  
i biegnące w lasach. Użytkownik mapy może 
wcześniej zaplanować trasę, zapoznać się  
z jej przebiegiem, wyznaczyć punkty postojowe.  
Ma możliwość dokonania oceny stopnia trud-
ności szlaku, który zaplanował pod kątem bez-
pieczeństwa, liczby skrzyżowań, bliskości jezdni 
i oznakowania. Może ustalić parametry drogi 
takie jak długość, szerokość czy nawierzchnia. 
To doskonałe narzędzie, dzięki któremu można 
odbyć wirtualną podróż po powiecie. (DS)

Mapa dostępna jest pod adresem:  
https://pzd.torun.pl/ 
interaktywna-mapa-drog 
-rowerowych/. 

ZESKANUJ KOD
ZOBACZ

JAK TO DZIAŁA

fot. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
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Rusza przebudowa Zespołu Szkół im. Unii 
Europejskiej

25 kwietnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym 
podpisano umowę na realizację tego zadania  
z toruńską firmą ARS Renowacje.

Za 1,5 mln zł wykonawca w ciągu sześciu miesięcy 
wykona szereg prac budowlanych w budynku 
chełmżyńskiej placówki. Zakres przedsięwzię-
cia obejmuje m.in. roboty termomodernizacyjne  
i dekarsko-blacharskie, montaż 6 dodatkowych 
okien, wymianę drzwi dwuskrzydłowych w ele-
wacji południowo-zachodniej, wykonanie nowego 
chodnika i żwirowych opasek wokół budynku oraz 
rozbiórkę zbędnych elementów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 
85% z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych.

Środki zewnętrzne wykorzystane maksymalnie

Dwa zadania realizowane przez władze samorządo-
we Powiatu Toruńskiego dostaną dofinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
W poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku w uroczy-
stym podpisaniu umów w Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wziął udział 
Wicestarosta Michał Ramlau.

Powiat Toruński otrzyma z RFRDróg 1 143 864 zł 
na remont 2,8 km drogi powiatowej Bierzgłowo 
- Zamek Bierzgłowski oraz 598 965 zł na przebu-
dowę niemal kilometrowego odcinka drogi powia-
towej Rzęczkowo - Zarośle Cienkie.

Tymczasem ruszają już prace na trasie Młyniec 
I - Jedwabno. W środę 13 kwietnia 2022 r. podpisy 
pod umową na tę realizację złożyli dyrektor PZD w 
Toruniu Adam Orłowski i prezes Zakładu Drogowo-
Budowlanego z Rogowa Krzysztof Wilczyński. 

Za pół roku trzykilometrowa jezdnia łącząca 
obie miejscowości będzie poszerzona do 6 m. 
Wykonawca zadba także o nowe pobocza i przy-
drożne rowy, odwodnienie, remont przepustów, 
chodnik, oświetlenie i perony przystankowe. Koszt 
realizacji robót wyniesie 5 164 142 zł. Na realizację 
zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Inwestycja współfinansowana jest 
również przez Gminę Lubicz. 

„Budujemy sieć”

To projekt budowy nowych i modernizacji ist-
niejących ścieżek rowerowych, który koordynuje 
Powiat Toruński. Dzięki konsekwentnej realiza-
cji tego przedsięwzięcia sieć dróg rowerowych 
oraz ciągów pieszo-rowerowych w powiecie na 
koniec 2021 roku liczyła już 189 km, z czego 
72 km przebiega w pasach dróg powiatowych, 
61 km wzdłuż dróg wojewódzkich, 32 km przy 
drogach gminnych i 24 km na terenach leśnych 
i pokolejowych.

Wraz z nadejściem wiosny rowerzyści zyskali 
kolejne połączenia: 4,2 km nowej, bezpiecznej  
i ekologicznej drogi rowerowej z Rogówka przez 
Jedwabno do Lubicza Dolnego oraz odcinki Windak 
- Głuchowo i Kończewice - Warszewice. W uro-
czystych otwarciach wzięli udział samorządowi 
partnerzy inwestycji: przedstawiciele powiatu, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz gmin Chełmża, 
Lubicz i Łubianka.

– Sieć dróg rowerowych w powiecie jest bardzo 
dobrze rozwinięta za sprawą projektu, który re-
alizowany jest dzięki zaangażowaniu radnych 
powiatowych tej i poprzedniej kadencji. To najbar-
dziej samorządowa inicjatywa, jaką można sobie 
wyobrazić, bo łączy i aktywizuje wszystkie gminy 
powiatu, powiat, a także miasto Toruń i samorząd 
województwa. Budowa nowoczesnych ścieżek 

fot. Michał Kardas

rowerowych pozwala nam nie tylko poprawiać 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogo-
wego, ale także tworzyć odpowiednie warunki 
do uprawiania turystyki rowerowej – podkreśla 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

W budowie jest kolejne 35,5 km rowerowych tras. 

Hala na maszyny rolnicze na finiszu

W ubiegłym roku rozpoczęły się dwie ważne 
inwestycje w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 
Równolegle trwa tam budowa hali sportowej 
oraz hali na maszyny rolnicze. Ta druga – dużo 
prostsza konstrukcja – jest już na ukończeniu.

Budynek o powierzchni 1100 m2 i wysokości 7 m 
wyposażono w trzy bramy wjazdowe. Już wkrótce 
przejadą przez nie zaawansowane technicznie 
maszyny rolnicze dla adeptów agrotroniki – cią-
gnik ze stacją RTK, kombajn zbożowy i rozsiewacz 
nawozu. W przeszklonej części planowana jest 
ekspozycja dawniej używanych urządzeń oraz ich 
modeli wykonanych przez absolwentów szkoły.

Budynek przeszedł już odbiór techniczny i szykuje 
się na uroczyste otwarcie. Cała inwestycja została 
sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. (AA)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oficjalnie otworzyło 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławkowie.  
W oficjalnej inauguracji WTZ 21 kwietnia 2022 roku 
udział wzięli Wicestarosta Toruński Michał Ramlau 
oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Jacek Skorulski. 25 podopiecznych 
placówki może tam liczyć na profesjonalną opiekę 
terapuetów i opiekunów oraz rehabilitację.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY

Zespół Szkół Ponadpodstawowych to szkoła ze stuletnią historią. Naszą bogatą tradycję łączymy skutecznie z nowoczesnością. Jesteśmy:

# Zostań licealistą jeśli:
• jesteś marzycielem, potrzebujesz czasu  

na wybór swojej drogi
• nauka to nie tylko przykry obowiązek

• zależy Ci na studiowaniu, kulturze, rozwoju 
zainteresowań

Jesteśmy stąd!

Nasi absolwenci to nasza duma i wachlarz osobowości – od świętych do nieprzeciętnych. Jesteśmy stąd! 

# Zostań uczniem technikum jeśli:
• zależy Ci na zdobyciu dobrego zawodu

• chcesz uczyć się od najlepszych
• kręci Cię ciągły  

rozwój

# Zostań uczniem szkoły branżowej jeśli:
• chcesz być najlepszy w swoim fachu

• chcesz szybko znaleźć się  
na rynku pracy

• dobry zarobek jest  
Twoim celem

• w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości,
• szkołą, która może poszczycić się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych,

• „Szkołą zawodową najwyższej jakości 2019, 2021”,
• szkołą, w której prężnie działa szkolny teatr oraz realizowane są liczne projekty.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁECENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

Zespół Szkół, CKU w Gronowie to:

Ta szkoła na długo zostanie w mojej pamięci

Zespół Szkół, CKU w Gronowie 
zaprasza absolwentów szkoły podstawowej do:

#TECHNIKUM kształcącego w zawodach:

* klasa o profilu ogólnym

#BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
kształcącej w zawodach:

#LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Wniosek o przyjęcie do szkoły 
należy złożyć osobiście 
lub przesłać na adres 
sekretariat@zsgronowo.edu.pl 
do 21 czerwca 2022 r.

Nowocześnie wyposażone pracownie z tablicami inte-
raktywnymi, internat, warsztaty, stacja diagnostyczna.

Wykwalifikowana kadra, która doskonaląc się odnosi 
sukcesy dydaktyczne: wysoka zdawalność matury  
i egzaminów zawodowych plasuje szkołę w rankingu 
powyżej średniej krajowej.

Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii B.

Lider w pozyskiwaniu projektów unijnych (aktualnie 
realizujemy 12 projektów).

Współpraca z zagranicznymi szkołami w: Belgii, Niem-
czech, Turcji, Węgrzech, Włoszech oraz na Litwie  
w Poniewieżu i Wilnie a także z konsorcjum szkół 
Keuda w Finlandii.

Baza sportowa: kompleks Orlik, siłownia, sala fitness.

Ponad 70-letnia tradycja – 12 000 absolwentów szkół 
dla młodzieży i około 6 000 absolwentów szkół dla 
dorosłych.

Ponad 500 uczniów i 350 słuchaczy szkół dla doro-
słych aktualnie uczących się.

30 hektarów ziemi uprawnej.

Danuta Florkiewicz, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół, 
CKU w Gronowie:
„Cztery lata temu rozpoczęłam kształcenie w Zespole Szkół, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, w technikum 
logistycznym o ukierunkowaniu paramilitarnym. Wybór szkoły 
średniej traktowałam jako poważny krok ku dorosłości, dlatego 
podjęcie ostatecznej decyzji o kontynuowaniu nauki w ZS  
w Gronowie zajęło mi wiele czasu. Decyzja ta jednak była  
w pełni przemyślana i bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, 
że była jedną z najlepszych, jaką przyszło mi podjąć. Nie tylko 
utwierdziła mnie w moich planach na przyszłość, ale przede 
wszystkim pozwoliła mi na spełnienie wielu moich marzeń.
Pierwsza klasa to czas nowych doświadczeń i odkrywania 
swoich talentów. Wstąpiłam do szkolnego zespołu muzycz-
nego, gdzie miałam przyjemność pracować z fantastycznymi 
osobami, które pomogły mi w rozwijaniu swoich zdolności 
artystycznych. Nasi nauczyciele wykazali się ogromną kre-
atywnością podczas organizowania wszelakich występów  
i uroczystości szkolnych, w których miałam możliwość brać 
udział. Bardzo miło wspominam te czasy, na pewno będzie 
mi brakowało tych chwil po wyjściu ze szkoły.
Druga klasa to przede wszystkim czas zacieśnienia więzi 
z kolegami z klasy i z nauczycielami. Niestety pandemia 

pokrzyżowała nam nieco plany. Na początku trudno było 
przyzwyczaić się do rzeczywistości, w której nie można 
było spotkać się i porozmawiać twarzą w twarz. Pomimo 
wszystko my i nasi nauczyciele potrafiliśmy sobie z tym 
bardzo dobrze radzić. Na początku nie było łatwo przyzwy-
czaić się do nowego sposobu prowadzenia zajęć, ale później 
okazało się, że właśnie dzięki lekcjom online mogliśmy 
utrzymywać ze sobą kontakt i wzajemnie pomagać sobie 
w tym trudnym czasie.
Początek trzeciej klasy był pełny dobrej energii. W czasie 
wakacji odpoczęliśmy od komputerów i wróciliśmy do szkoły 
z podwójną motywacją. Niestety po pewnym czasie znowu 
wróciliśmy do zdalnej nauki. Robiliśmy wszystko co w naszej 
mocy aby utrzymać ze sobą jak najlepszy kontakt, a nauczy-
ciele starali się jak najlepiej przekazać wiedzę i zachęcić nas 
do działania.  
I w końcu nadeszła czwarta klasa – ta, której obawiałam się 
najbardziej. Na początku roku szkolnego nie mogłam uwie-
rzyć jak szybko minęły te cztery lata. Dopiero co zaczynałam 
swoją przygodę w ZS w Gronowie, a już przyszło mi ją kończyć.  
To właśnie w tej klasie doceniłam wszystkie chwile spędzone 
w murach tej szkoły. Wszystko co stało się przez te cztery lata 
na długo pozostanie w mojej pamięci.
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„Powiat Toruński”
bezpłatny miesięcznik samorządowy

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88   |   fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Redakcja w składzie:
Agnieszka Niwińska – redakcja numeru
Adrian Aleksandrowicz (AA)
Wojciech Knieć (WK)
Dorota Semenowicz (DS)

Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Druk: Drukarnia Express Media Sp. z o.o.
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

KONKURS BUDYNEK PPP WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

Jest to zupełnie nowy obiekt, wybudowa-
ny w 2020 roku. Nowoczesną konstrukcję  
o żywej i niebanalnej kolorystyce zaprojekto-
wała pracownia Pro-Kor Krzysztof Lisewski 
z Torunia. Śmiałą koncepcję zrealizowała 
toruńska firma Bud-Eko R.S. Szymańscy. 
Całość kosztowała ponad 1,1 mln zł.
Dla Zarządu Powiatu Toruńskiego była to priory-
tetowa inwestycja, bo warunki, w jakich wcześniej 
funkcjonowała Filia – w pomieszczeniach piwnicz-
nych Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 
– nie pozwalały na udzielenie pomocy rosnącej 
grupie podopiecznych.

Nowa siedziba Poradni w znaczący sposób pod-
niosła możliwości szybkiej diagnozy problemów 
młodych pacjentów oraz budowy indywidual-
nych strategii ich rozwiązywania. Terapeuci zy-
skali wreszcie odpowiednie warunki do pracy 
z dziećmi – na 236 m2 powierzchni powstało 
pięć przestronnych, nowoczesnych gabinetów, 
sala integracji sensorycznej, a także zaplecze 

Młodzi artyści o idei pomagania
25 uczniów szkół podstawowych z powiatu toruńskiego 
odebrało nagrody i wyróżnienia w 13. edycji powiatowego 
konkursu plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”. Gala 
podsumowująca konkurs odbyła się 21 kwietnia 2022 roku.

fot. Michał Kardas

Pełna nazwa 13. odsłony konkursu brzmi 
„Mieszkam w ciekawym miejscu – lubię po-
magać innym”. W nadesłanych pracach pla-
stycznych pojawiały się nawiązania do m.in. 
opieki nad podopiecznymi domów pomocy 
społecznej, oddawania krwi, zbierania plasti-
kowych nakrętek, a także pomocy sąsiedzkiej 
i szacunku dla osób starszych.
Organizator konkursu – Starostwo Powiatowe 
w Toruniu – otrzymał w sumie 318 prac z 18 
szkół. Wyboru najlepszych w trzech kategoriach 
wiekowych dokonali jurorzy: redaktor Magdalena 
Kujawa – ceniona dziennikarka zajmująca się 
tematami kulturalnymi, prof. Krzysztof Białowicz 
– kierownik katedry Intermediów Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK, kurator Centrum Sztuki 
Współczesnej oraz prof. Marian Stępak – artysta 
plastyk, malarz związany z Wydziałem Sztuk 
Pięknych UMK.

Jurorzy zdecydowali o przyznaniu 12 nagród  
i 13 wyróżnień. Zgodnie podkreślali, że poziom 
artystyczny konkursu był bardzo wysoki.

– Nagrodzone prace są bardzo różnorodne, na 
niektórych z nich widzimy logo wielkich akcji, 
ale nie brakuje także tych dotyczących zwykłej 
koleżeńskiej pomocy. Serdecznie dziękuję Wam za 
udział w tegorocznej odsłonie konkursu i już teraz 
zapraszam do udziału w kolejnej edycji. Zachęćcie 
do tego także koleżanki i kolegów – gratulował 
laureatom Starosta Toruński Marek Olszewski.

Wybór zwycięzców i wyróżnionych w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych nie był łatwy. – Te 
prace zachwycały formą, starannością wykonania, 
różnorodną techniką, ale co szczególnie ważne, 
pokazały różne odcienie idei pomagania. Cieszę 
się, że dzieci i młodzież już teraz rozumieją, jak 
ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi – przy-
znała Magdalena Kujawa, członkini jury.

Wśród najmłodszych, z klas 0-III, jurorzy nagrodzi-
li: 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 najlepsi okazali się: 
Natalia Zielińska, Iwo Reszkowski i Marika 
Wysakowska, jurorzy postanowili wyróżnić tak-
że: Klaudię Barlik, Julię Olejnik, Laurę Sowińską  
i Jeremiego Mełnickiego.

W najstarszej kategorii wiekowej jurorom szcze-
gólnie spodobały się prace: Zuzanny Jasińskiej, 
Anny Amtmańskiej i Klaudii Kowalskiej. W tym gro-
nie przyznano także trzy wyróżnienia, otrzymali 
je: Oliwier Okoń, Milena Budna i Maja Ziółkowska.
Najwięcej prac nadesłano z SP w Czernikowie. 
Wśród nagrodzonych dzieł najwięcej pochodziło 
ze szkół w Pigży i Dobrzejewicach. Najwięcej 
nagrodzonych prac powstało pod czujnym okiem 
Agnieszki Betkier. (AA)

fot. Agnieszka Niwińska

fot. Agnieszka Niwińska

Poradnia w Dobrzejewicach liczy na głosy!
Trwa plebiscyt na najbardziej udane modernizacje i budowy  
w Polsce. W tym roku udział w konkursie bierze również 
powiatowa inwestycja – budynek Filii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dobrzejewicach.

administracyjno-socjalne. W ramach inwestycji 
zakupione zostało również odpowiednie wypo-
sażenie i sprzęt terapeutyczny, zapewniający naj-
wyższą jakość pracy psychologów i pedagogów. 

Po wybudowaniu nowej Poradni powiat toruński 
zyskał jedną z najnowocześniejszych placówek 
tego typu w regionie. Budynek nie tylko jest 
funkcjonalny, ale także ekologiczny, bo ogrzewany 
pompą ciepła. 

Jak zagłosować w konkursie na Poradnię  
w Dobrzejewicach? Wystarczy zeskanować kod 
QR za pomocą telefonu. Kod poprowadzi wprost 
do właściwej strony, a oddany głos trzeba po-
twierdzić drogą mailową. Głosować można co-
dziennie do 20 maja i nie 
wiąże się to z żadnymi 
opłatami – Poradnia czeka 
na Wasze głosy! (WK)
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