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OSP ŚWIĘTUJE KONKURS

Majowe święto naszych strażaków
Początek maja to tradycyjne święto wszystkich strażaków – zawodowych pożarników oraz druhów OSP. 
W tym roku kalendarz strażackich uroczystości był bardzo bogaty. W naszym powiecie zorganizowano 
szereg gminnych obchodów Dnia Świętego Floriana, w których brali udział przedstawiciele władz 
samorządowych Powiatu Toruńskiego: Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Michał 
Ramlau oraz Członek Zarządu Janusz Kononiuk. 

To już ostatnie dni na zgłoszenie kandydata 
do tytułu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”. 
Przed nami jubileuszowa, dziesiąta edycja 
plebiscytu cieszącego się dużą popularnością 
Na czele wsi położonych na terenie powiatu 
toruńskiego stoi 133 sołtysów, którzy po cichu 
i bez splendoru wykonują ciężką pracę na rzecz 
wsi. Są prawdziwymi gospodarzami, dbającymi 
o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury 
publicznej. Aby robić to skutecznie, potrzebne 
są zdolności organizatorskie, pomysłowość 
i ogrom cierpliwości. Konkurs „Sołtys Roku 
Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do 
zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy 
naszych miejscowości. 
To już 10. edycja tego współzawodnictwa or-
ganizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Toruniu. Można do niego zgłosić sołtysa 
pełniącego tę funkcję przez co najmniej jedną 
pełną kadencję i piastującego to stanowisko w 
momencie zgłoszenia. O miano Sołtysa Roku 
ponownie mogą ubiegać się ci, którzy tytuł 
taki już otrzymali, jednak nie w 5 ostatnich 
edycjach konkursu. Natomiast ci, którzy otrzy-
mali wyróżnienie w poprzednich latach, mogą 
kandydować ponownie.
Kandydatów mogą zgłaszać zarówno miesz-
kańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła 
gospodyń wiejskich czy organizacje pozarzą-
dowe, jak również władze samorządowe oraz 
radni. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. 
– decyduje data stempla pocztowego.
Wyboru laureata oraz osób wyróżnionych doko-
na komisja, złożona m.in. z laureata poprzedniej 
edycji konkursu, przedstawicieli Kujawsko-
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Powiatowej Izby Rolniczej, gmin powiatu toruń-
skiego, Zarządu czy Rady Powiatu Toruńskiego.
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową lub 
rzeczową o wartości 2 tys. zł, natomiast dwie 
osoby wyróżnione nagrody o wartości 1 tys. zł 
każda. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród planowane jest podczas XIV Zjazdu 
Sołtysów.
Jeśli w twojej miejscowości działa aktywnie 
sołtys, który zasługuje na ten zaszczytny tytuł, 
nie wahaj się – 
zgłoś go już dziś! (JR)

ZESKANUJ KOD
POBIERZ FORMULARZ
ZGŁOŚ SWOJEGO SOŁTYSA

fot. Marzena Masłowska

Jubileusz 75-lecia istnienia druhny i druho-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynku 
świętowali w sobotę 21 maja 2022 roku.  
W tym wyjątkowym i pełnym wspomnień 
wydarzeniu wziął udział Starosta Toruński 
Marek Olszewski.

Na program jubileuszu złożyły się: uroczysta 
msza święta w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej i Św. Wacława w Lubiczu 
Górnym oraz oficjalne obchody, podczas któ-
rych nowi druhowie złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Starosta Toruński Marek Olszewski, peł-
niący także funkcję Wiceprezesa Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 

odznaczył strażaków Brązowymi i Złotymi 
Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa.

– Przez prawie osiem dekad tutejsza OSP 
wpisała się w historię Mierzynka, gminy i ca-
łego powiatu, stojąc na straży bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Niezależnie od tego, czy  
w okolicy wybuchnie pożar, zdarzy się wypadek 
czy zaszaleje wichura, wszyscy wiedzą, że na 
strażaków zawsze można liczyć. Jestem szcze-
gólnie wdzięczny Druhom i Druhnom, którzy 
kultywują rodzinne tradycje, stanowią przykład 
dla młodych i zachęcają do wstąpienia w sze-
regi OSP swoje dzieci i wnuki, przez co straż 
pozostaje społecznością połączoną silnymi 

więzami. Obyście zawsze szczę-
śliwe wracali z akcji pożarniczych 
i nigdy nie wątpili w sens Waszej 
pracy – życzył Druhom i Druhnom 
starosta Marek Olszewski.

W uroczystościach wzięli udział 
także m.in. Poseł Jan Krzysztof 
Ardanowski, Wójt Gminy Lubicz 
Marek Nicewicz oraz członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń” 
w Mierzynku, które rok temu świę-
towały swoje 70-lecie.

Strażackie święto w Grębocinie, 
Czernikowie i Złejwsi Wielkiej

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

„Co wiecie o powiecie?” 
Startuje druga edycja internetowego konkursu!

Zadania konkursowe mają sprawdzić, ile nasi 
obserwatorzy w social mediach wiedzą o po-
wiecie toruńskim. Codziennie, przez siedem dni, 
począwszy od 27 maja każdy, kto „lubi” oficjal-
ny profil Powiatu Toruńskiego na Facebooku 
będzie mógł zawalczyć o atrakcyjne nagrody!

Państwa zadaniem będzie udzielić odpowiedzi 

na pytanie, rozwiązanie zadania lub krzyżówki, 
rozpoznanie miejsca lub wydarzenie z fotografii 
i zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu 
pod zadaniem, w danym dniu do godz. 23:59.  
Na zadaną zagadkę można udzielić tylko jednej 
odpowiedzi, której – co ważne – nie można już 
edytować (poprawiać). Zwycięzcami konkursu 
zostanie 3 uczestników, którzy udzielą najwięcej 

prawidłowych odpowiedzi. Na laureatów cze-
kają nagrody w postaci bonów podarunkowych 
o wartości 500 zł za I miejsce oraz o wartości 
300 i 200 zł odpowiednio za II i III miejsce  
w konkursie.

Zapraszamy na profil facebookowy powiatu to-
ruńskiego 27 maja br. o godz. 12:00! (JR)

Delegacja z powiatu na czele ze sta-
rostą wzięła także udział w uroczy-
stej mszy świętej we Włocławku, 
która rozpoczynała program woje-
wódzkiego Dnia Strażaka.

We wspólnej modlitwie we wło-
cławskiej katedrze uczestniczyli 
m.in. samorządowcy, parlamen-
tarzyści okręgu toruńsko-wło-
cławskiego oraz liczne delegacje  
jednostek państwowej i ochotni-
czych straży pożarnych oraz poczty 
sztandarowe.

75 lat OSP w Mierzynku

Uroczysta przysięga była także zwieńcze-
niem strażackiego święta w Grębocinie. Tuż po 
przysiędze gratulacje nowym członkom grę-
bocińskiej drużyny złożył starosta Olszewski. 
Obchody uświetnił przemarsz druhów i druhen 
OSP spod remizy do parafialnego kościoła 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie od-
prawiono mszę świętą w intencji strażaków.

Władze Powiatu podczas gminnych uroczysto-
ści w Czernikowie reprezentował Wicestarosta 
Michał Ramlau. W Toporzysku najlepsze życze-
nia Druhom i Druhnom OSP przekazał członek 
Zarządu Janusz Kononiuk. (AA)
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Bezpieczniej na pasach i nowych asfaltach
Trwa sezon remontowy na powiatowych drogach. Sukcesywne modernizacje, budowa dróg rowerowych, chodników i przebudowa 
przejść dla pieszych sprawiają, że poruszanie się po powiecie – autem, na dwóch kółkach czy też pieszo– jest coraz bardziej 
komfortowe i bezpieczne

EDUKACJA

INWESTYCJE PZD

Z MYŚLĄ O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW

Gitarowa Chełmża Karetka dla szpitala
Zarząd Powiatu Toruńskiego dofinansował 
zakup karetki dla spółki Szpital Powiatowy 
w Chełmży. W piątek 6 maja 2022 roku zor-
ganizowano oficjalne przekazanie sprzętu.
Nowoczesny pojazd to Mercedes-Benz 
Sprinter 316 o pojemności 2,1 l. Karetka bę-
dzie funkcjonować w systemie ratownictwa 
medycznego. Pojazd wyposażony jest w pro-
fesjonalny sprzęt do ratowania życia i zdrowia, 
m.in.: nosze, defibrylator czy urządzenie do 
kompresji klatki piersiowej.

Zakup sprzętu dla spółki Szpital Powiatowy 
w Chełmży został sfinansowany ze środków: 

Powiatu Toruńskiego, Miasta Chełmża, Gminy 
Chełmża, Gminy Łubianka i Gminy Łysomice. 
Powiatowa dotacja na ten cel wyniosła nie-
spełna 235 tys. zł. 

W piątek 6 maja w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym w Browinie przekazano sprzęt. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
zarządu powiatu: Starosta Toruński Marek 
Olszewski i Wicestarosta Michał Ramlau, 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela 
oraz przedstawiciele gmin powiatu: Burmistrz 
Jerzy Czerwiński oraz Wójtowie Jacek Czarnecki, 
Jerzy Zająkała i Piotr Kowal.(AA)

Już po raz czternasty w Chełmży gościł 
Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I 
stopnia.
Impreza ma na celu propagowanie muzyki gita-
rowej, tworzenie możliwości zaprezentowania 
młodych, dobrze zapowiadających się gitarzy-
stów, jak również promocję Powiatu Toruńskiego. 
Skierowany był do mieszkańców miasta Chełmży i 
okolic. Gościliśmy uczestników z 12 szkół: Torunia, 
Szczytna, Dywit – filia w Biskupcu, Lipna, Chełmna, 
Warszawy, Rypina, Nakła nad Notecią, Solca 
Kujawskiego, Inowrocławia, Gdyni i Chełmży. W kon-
kursie wzięło udział 24 wykonawców oraz 2 zespo-
ły gitarowe, a oceniało ich jury w składzie: Ryszard 

Bałauszko (AM Warszawa), mgr Sławomir Kosiński  
(SM Chełmża), mgr Wojciech Okurowski (SM 
Chełmża).

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży w Konkursie 
Gitarowym zdobyła następujące miejsca i 
wyróżnienia:

Grupa I: I miejsce – Paweł Zygnerski – filia Lubicz
               II miejsce – Antonina Raciniewska

Grupa III: Wyróżnienie – Mikołaj Hapka

Zespół Gitarowy : II miejsce – Lena Czajkowska, 
Wiktoria Kawecka, Judyta Szymańska, Laura 
Zduńska i Mikołaj Hapka. (SM w Chełmży)

fot. Michał Kardas

fot. Adam Orłowski fot. M. Cackowska-Pająk

fot. SM w Chełmży

Pomarańczowe kamizelki drogowców widać 
w wielu zakątkach powiatu. Mimo, że ich 
obecność często wiąże się z objazdami lub 
chwilowymi utrudnieniami w ruchu, to już 
za moment będzie można tam jeździć po 
nowiutkim asfalcie.
Trwają prace związane z remontem drogi 
powiatowej nr 2032C Bierzgłowo – Zamek 
Bierzgłowski. Wykonawca położył już warstwę 
odsączającą, która zapewni odprowadzenie 

Wykonawca do tej pory zrealizował prace ziem-
ne polegające na profilowaniu koryta drogo-
wego. Obecnie wykonuje stabilizację gruntu 
cementem wraz z zagęszczeniem kruszywem 
pierwszej warstwy podbudowy.

Na 4 km odcinku łączącym Świerczynki i Kowróz 
leżą już pierwsze warstwy asfaltu. W następnej 
kolejności wykonawca przystąpi do prac bru-
karskich przy ścieżce rowerowej oraz budowy 
zjazdów na posesje.

Zakończyła się przebudowa kolejnych 
przejść dla pieszych
Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg 
w Toruniu oraz wykonawcy robót – spółki 
Transbruk Barczyńscy – zakończyli ostatnie 
odbiory techniczne zmodernizowanych przejść 
w Chełmży na ul. Wyszyńskiego i Chełmińskie 
Przedmieście oraz w Browinie, Brąchnówku, 
Gostkowie i Łążynie (gm. Zławieś Wielka).

„Zebry” zostały wyniesione na całej szero-
kości jezdni, co zmusza kierowców do zdjęcia 
nogi z gazu i przyhamowania przed najaz-
dem na tarczę przejścia. Poza tym wykonaw-
ca wyremontował nawierzchnie jezdni po 
obu stronach przejść, wyregulował wpusty 
i zamontował nowe elementy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (BRD). Część z nich 
ma charakter aktywny. Dodatkowe oświe-
tlenie zmodernizowanych przejść sprawi,  

wody mogącej przedostawać się do 
konstrukcji nawierzchni drogowej. 
Jest to najniżej położona warstwa 
na drogowym podłożu. Drogowcy 
wykonali również wstępne przykry-
cie kruszywem i rozpoczęli prace 
związane z utworzeniem koryta 
pod nowe pobocze. 

Walce i spychacze działają także 
na trasie  pomiędzy miejsco-
wościami Rzęczkowo i Zarośla 

Cienkie w gminie Zławieś Wielka. 

że piesi będą dobrze widoczni na 
pasach także po zmroku.

Inwestycja była dofinansowana 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg i współfinansowana przez 
Powiat Toruński, miasto Chełmża 
oraz gminy: Chełmża, Łysomice i 
Zławieś Wielka.

Łączna wartość wszystkich robót 
wyniosła: 1.361 mln zł. (IS)
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ZSP w Chełmży coraz bardziej nowoczesny
Dzięki przemyślanemu połączeniu projektów modernizacyjnych i edukacyjnych oraz wsparciu z Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży może się pochwalić nie tylko wyremontowanymi wnętrzami,  
ale także świetnie wyposażonymi pracowniami.

Od kilku lat ZSP w Chełmży przechodzi in-
tensywną metamorfozę. Zmieniają się czasy, 
a wraz z nimi rynek pracy, a to sprawia,  
że 100-letnie liceum ogólnokształcące suk-
cesywnie poszerza swoją ofertę i staje się 
szkołą prowadzącą w dużej mierze kształ-
cenie zawodowe na wysokim poziomie.
W 2019 roku zakończono pierwszą dużą inwe-
stycję – adaptację pomieszczeń nieużytkowa-
nego dotąd strychu na cztery pracownie nauki 
zawodu. W ten sposób powstała pracownia 
komputerowa, multimedialna sala wykładowa 
oraz szkolny kompleks SPA z pracownią fry-
zjerską i kosmetyczną. Łącznie szkoła zyskała  
284 m2 nowej powierzchni do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. Inwestycja była możliwa 
dzięki funduszom pozyskanym przez powiat to-
ruński z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 oraz środkom własnym (ogółem 
2,1 mln zł).

Latem 2021 roku rozpoczęto kolejne remonty, 
tym razem już na II piętrze. Korzystając z wa-
kacyjnej przerwy przeprowadzono gruntowny 
remont sal lekcyjnych, w tym wymieniono 
posadzki, wyrównano i pomalowano ściany  
i sufity, położono nowe wykładziny, zmoderni-
zowano sieć elektryczną i informatyczną oraz 
serwerownię. Remont objął m.in. dwie pracow-
nie informatyczne oraz pracownie logistyczne, 

które służyły wcześniej jako klasopracownia do 
nauki biologii i jako zaplecze do sali geografcz-
nej. Całość została sfinansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (337 tys. zł). 

Nowo wyremontowane pomieszczenia nie 
mogły oczywiście pozostać puste. Powiat po-
nownie sięgnął po środki unijne składając do 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wnio-
sek o dofinansowanie projektu „Zawodowo 
zakręceni” (realizacja w latach 2021-2023). 
Skupia się on na rozwoju kwalifikacji i kompe-
tencji zawodowych uczniów i nauczycieli z ZSP  
w Chełmży w ramach licznych kursów spe-
cjalistycznych, zgodnie z hasłem „człowiek  
to najlepsza inwestycja”. Nie zapomniano 

jednakże o równoległym wsparciu bazy szkol-
nej, gdyż niezwykle istotne jest to, aby młodzież 
miała jak najlepsze warunki do nauki i zajęć 
praktycznych. W efekcie, późną jesienią, do 
klas pachnących jeszcze świeżą farbą, trafiły 
nowe meble za 90 tys. zł, a na przełomie roku 
2021/2022 sprzęt komputerowy za ponad 
pół miliona zł.  

To oczywiście nie koniec inwestycji w ZSP 
w Chełmży. Planowane są kolejne remon-
ty – tym razem I piętra, a także zakupy  
z projektu „Zawodowo zakręceni”, m.in. do-
posażenie do pracowni gastronomicznych  
i nowa pracownia biologiczno-chemiczna. (AH)
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fot. Michał Kardas fot. Michał Kardas

Pracownia informatyczna, przygotowująca do uzyskania kwalifikacji INF.02 (czyli administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych), zyskała z projektu 
praktycznie całe wyposażenie: 12 kompletnych stanowisk do nauki tworzą specjalistyczne stoły monterskie 
(13 szt., jedno dla nauczyciela), 24 zestawy komputerowe, po dwa na ucznia (jeden jako stacja robocza, drugi 
dostosowany do pełnienia roli serwera, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi), wysokiej jakości urządzenia 
peryferyjne, jak routery, przełączniki programowalne i zarządzalne. Pracownię uzupełnia urządzenie 
wielofunkcyjne (z możliwością pracy jako serwer wydruku) oraz projektor z ekranem elektrycznym. Uczniowie 
uczący się w zawodzie technik informatyk mają dzięki temu świetne warunki do nauki.

Wyróżnia się też pracownia językowa. Zyskała ona nowe meble (jednoosobowe stoliki i krzesła obrotowe 
dla uczniów), stanowisko dla nauczyciela, a przede wszystkim monitor interaktywny, czyli nowoczesne, 
dotykowe urządzenie służące do wyświetlania treści i odtwarzania dźwięku, po którym można też „pisać”.  
Taka innowacyjna technologia jest dużą pomocą w edukacji szkolnej.
Niewątpliwie, wyremontowane pracownie zawodowe, wyposażone w nowe meble i sprzęt dopasowany  
w dużej mierze do wymagań branży, stanowią obecnie ogromną wartość chełmżyńskiej placówki. 
W takim miejscu naprawdę warto się uczyć!



4  Powiat Toruński, maj 2022

www.powiattorunski.pl
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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)
Andrzej Horniak (AH)
Joanna Rybitwa (JR)
Iwona Szczepańska (IS)

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

SPOŁECZNOŚĆ KULTURA SPORT

Majówka w Górsku
Integracyjna zabawa pod hasłem 

„Przyjaciele”, zorganizowana w sobotę 
14 maja 2022 pod patronatem Starosty 
Toruńskiego, zgromadziła liczne grono 

mieszkańców, w tym uczniów, rodziców  
i absolwentów górskiej placówki. 

Święto bibliotek 
i bibliotekarzy

Od 1985 roku 8 maja odchodzimy 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto, 

zainicjowane przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, tradycyjnie 

rozpoczyna Tydzień Bibliotek, obfitujący w 
wiele ciekawych i niecodziennych atrakcji. 

Złotoria Cup
Powiatowe Mistrzostwa Tenisa 
Stołowego Złotoria Cup 2022 

wystartowały! Od 7 maja do 4 czerwca 
zaplanowano aż pięć turniejów. 

fot. Marcin Cieślewicz

fot. Marcin Cieślewicz

Ze względu na pandemię COVID-19 przez ostatnie dwa lata 
nie organizowano majówek, które co roku cieszyły się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców Górska i całej gminy 
Zławieś Wielka.
Dlatego wszyscy czekali na powrót cenionej imprezy! 
Plenerowy festyn obfitował w atrakcje! Każdy, kto pojawił 
się na szkolnym boisku mógł skosztować specjałów przy-
gotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i radę rodziców, 
wziąć udział w loterii fantowej czy zagrać w gry plenerowe.
Starostwo reprezentował członek Zarządu Janusz Kononiuk, 
a stoisko Starostwa Powiatowego w Toruniu cieszyło się 
dużą popularnością. W czerwonym namiocie z logo powia-
tu uczestnicy festynu mogli zagrać w szereg wielkofor-
matowych gier edukacyjnych m.in. memory czy warcaby. 
Pracownicy Wydziału Projektów Europejskich, Informacji  
i Współpracy z Mediami najbardziej zaangażowanych uczest-
ników wspólnej zabawy nagradzali drobnymi upominkami. (AA)

fot. Marzena Masłowska

fot. Marzena Masłowska

W sobotę 7 maja w Szkole Podstawowej w Złotorii 
rozegrano pierwszy turniej, inaugurujący Powiatowe 
Mistrzostwa Tenisa Stołowego Złotoria Cup 2022. Blisko 
60 osób bierze udział w rywalizacji, poprzez którą organi-
zatorzy zamierzają promować zdrowy styl życia i aktywny 
wypoczynek oraz popularyzować tenisa stołowego.
Inicjatorem turnieju jest znany popularyzator sportu Marcin 
Cieślewicz ze Stowarzyszenia Solos. Władze samorządowe 
Powiatu Toruńskiego wsparły organizatorów Złotoria Cup 
2022.

Pierwszą odsłonę mistrzostw rozegrano w pierwszą sobo-
tę maja, wziął w niej udział Wicestarosta Toruński Michał 
Ramlau.

Po każdym z turniejów uczestnicy otrzymują punkty, które 
będą się liczyły w finałowej klasyfikacji. Gracz, który zdobę-
dzie ich najwięcej wygra mistrzostwa. Nazwiska zwycięzców 
poznamy po ostatnim turnieju, który odbędzie się 4 czerwca. 
Wtedy zaplanowano także uroczystą dekorację zwycięz-
ców. Nagrody wręczy im osobiście Starosta Toruński Marek 
Olszewski. (AA)

fot. Tymon Cichocki/PiMBP w Chełmży

Kiedy emocje związane z Tygodniem Bibliotek już 
opadną, nasi bibliotekarze mają chwilę, by się spotkać, 
poświętować i wymienić doświadczeniami. Uroczysty 
Powiatowy Dzień Bibliotekarza zaplanowano w tym 
roku na 25 maja w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. 
Z tej okazji Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję  
o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w kate-
gorii rozwój i promocja czytelnictwa, Mirosławie Lechniak 
z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży 
oraz Grażynie Jurkiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrzejewicach. Nagrody i okolicznościowe dyplo-
my wręczyli paniom Starosta Toruński Marek Olszewski  
i Wicestarosta Michał Ramlau.

Doceniono także bibliotekarki, które pracy wśród książek i ich 
czytelników poświęciły 30, 35 czy nawet 40 lat! Wśród nich 
znalazły się panie: Mirosława Lechniak, Barbara Kicińska, 
Beata Weber, Marzenna Wojnar, Joanna Dydowicz-Przekwas, 
Jolanta Rumocka i Teresa Sitko. Niespodzianką dla wszyst-
kich uczestniczek były pokaz magika oraz minikoncert 
Osieckiej Grypy Teatralno-Wokalnej i Scholi Źródło - Zuzanna 
Mytlweskiej, Oliwia Kowalskiej oraz Nina Okszewskiej pod 
kierownictwem pani Eweliny Mytlewskiej.

Spotkanie środowiska bibliotekarskiego z całego powiatu 
było jak zwykle okazją do ciekawych rozmów, wspomnień 
i planowania wspólnych działań na kolejny rok. (AN)


