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Wielkie święto samorządu
Prof. Alicja Grześkowiak, Marszałek Senatu IV kadencji i Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu VIII kadencji zostali laureatami pierwszych 
w historii Nagród im. Adama Schedlin-Czarlińskiego. Podczas Gali Samorządowej Powiatu Toruńskiego Starosta Toruński Marek Olszewski 
wręczył im statuetki noszące imię pierwszego starosty naszego powiatu w odrodzonej Rzeczpospolitej. Wielkie świętowanie 32 lat 
polskiej samorządności zorganizowano w środę 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. 
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prof. Alicja Grześkowiak
Senator Senatu RP I, II, III i IV kadencji, Marszałek Senatu 
IV kadencji
Prawniczka i polityk, adwokat, nauczyciel 
akademicki, doktor habilitowany nauk 
prawnych. Autorka ponad 150 publikacji 
z dziedziny prawa. 
Wiele lat poświęciła sprawom publicz-
nym. W I kadencji Senatu była przewod-
niczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu  
i główną współautorką senackiego pro-
jektu konstytucji, który przywracał ideę 
samorządu terytorialnego.
Podejmowała także liczne dzia-
łania społeczne i charytatywne, 
m.in.: założyła Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu 
i ufundowała stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących  
w Polsce. 

Adam Schedlin-Czarliński
Pierwszy Starosta Toruński w wolnej Polsce, w latach 1920-26

Adam Schedlin-Czarliński brał czynny udział w działaniach mających 
na celu powrót Pomorza do Polski, wspierał walczących w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, angażował się społecznie, kulturalnie i naukowo. 
W 2022 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ustanowił 
Nagrodę im. Adama Schedlin-Czarlińskiego, którą 
otrzymywać będą osoby szczególnie zasłużone 
dla rozwoju i promocji Powiatu Toruńskiego 
oraz za wybitną działalność społeczną i 
samorządową.

Statuetka jest dziełem toruńskiego artysty, 
pracownika Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK, Oskara Gurbady. Przedstawia 
sylwetkę mężczyzny o twarzy Adama 
Schedlin-Czarlińskiego, wyrastają-
cego z wierzby, który dźwiga kulę 
ziemską. (AA)

Jan Wyrowiński
Poseł na Sejm RP X, I, II, III i V kadencji, Senator Senatu RP VII  
i VIII kadencji, Wicemarszałek Senatu VIII kadencji

Inżynier, działacz „Solidarności”, redaktor 
regionalnej prasy niezależnej, internowany 
w czasie stanu wojennego. 
W Sejmie X kadencji pracował w Komisji 
Samorządu Terytorialnego. Później,  
w latach 1990-1992 był przewodniczą-
cym Toruńskiego Ruchu Samorządności 

Obywatelskiej. Angażował się także 
w starania o utworzenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go ze stolicami w Bydgoszczy  
i Toruniu.

Od 2019 r. jest prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
– organizacji społeczno-kulturalnej, zrzeszającej Pomorzan. 
Zasiada w Radzie Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej.

Wielka gala miała odbyć się w roku 2020 – w 30. rocznicę 
pierwszych wyborów samorządowych. Niestety przez pandemię 
COVID-19 celebrowanie tego wspaniałego jubileuszu musiało 
odbyć się w innym terminie.

– Jesteśmy dziś na spotkaniu wielopokoleniowym. Dość liczna 
jest grupa osób, które podobnie jak ja miały niepospolitą okazję 
być w samorządzie od samego początku, od tworzenia w duchu 
Solidarności lokalnych Komitetów Obywatelskich, od majowych 
wyborów. Są też z nami samorządowcy, którzy dołączali w kolejnych 

wyborach. Dla nas wszystkich, a wiem to od was, wspólna była i 
jest fascynacja przekształcaniem rzeczywistości. To po to pracu-
jemy dla naszych mieszkańców, by zmieniać na lepsze otaczający 
nas świat – przywitał zgromadzonych Starosta Toruński Marek 
Olszewski.

W gronie gości samorządowej gali znaleźli się m.in.: parla-
mentarzyści okręgu toruńsko-włocławskiego, Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Torunia, gmin powiatu toruń-
skiego, zaprzyjaźnionych powiatów, służb mundurowych, uczelni 
wyższych oraz sołtysi, społecznicy, członkinie i członkowie kół 
gospodyń wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek.

Gala była okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń państwo-
wych druhom OSP i pracownikom Starostwa Powiatowego.  
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji dekoracji dokonał Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau. Wyróżnienia z rąk Starosty 
Toruńskiego Marka Olszewskiego otrzymali także byli starostowie 
i przewodniczący rady powiatu oraz wójtowie, burmistrzowie i  
przewodniczący rad miejskich i gminnych, którzy swoją funkcję 
pełnią lub pełnili co najmniej trzy kadencje.

Kulminacyjnym punktem samorządowej gali było wręczenie Nagród 
im. Adama Schedlin-Czarlińskiego. Ustanowione przez Zarząd 
Powiatu statuetki to najwyższe powiatowe wyróżnienia przyzna-
wane za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu 
Toruńskiego oraz samorządu terytorialnego. Trafiły one do wielo-
letnich parlamentarzystów – prof. Alicji Grześkowiak, Marszałek 
Senatu IV kadencji i Jana Wyrowińskiego, Wicemarszałka Senatu 
VIII kadencji. Oboje laureaci nie kryli wzruszenia z otrzymanych 
nagród, które noszą imię pierwszego starosty toruńskiego  
w odrodzonej Rzeczpospolitej. (AA)

GALA SAMORZĄDOWA POWIATU TORUŃSKIEGO
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Deszcz nagród dla Powiatu Toruńskiego
Trzecie miejsce w konkursie Innowacyjny Samorząd, dwa wyróżnienia za akcje społeczne i promocyjne na Gali Kryształów PR i statuetka 
potwierdzająca brązowy medal w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich – tak prezentuje się lista nagród, które 
Powiat Toruński otrzymał w ciągu kilku ostatnich tygodni. To podsumowanie ciężkiej pracy Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa  
i powiatowych jednostek.

MIROSŁAWA KŁOSIŃSKA CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO

POWIAT DOCENIONY I NAGRODZONY

Jestem gotowa!
Dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mirosława Kłosińska zastąpiła 
Łukasza Kowalskiego w Zarządzie Powiatu Toruńskiego. Uchwałę w tej sprawie radni 
podjęli na majowej sesji. Dla wieloletniej radnej i sekretarz Gminy Obrowo nowa rola to 
dodatkowa motywacja i zastrzyk dobrej energii do działania.

fot. PAP/Stach Leszczyński fot. Magdalena Krzyżanowska fot. Michał Kardas
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Od trzech lat Powiat Toruński zgłasza swoje nowatorskie 
inicjatywy do konkursu Innowacyjny Samorząd, organizowa-
nego przez Serwis Samorządowy PAP. Tegoroczny projekt 
– wideorejestracja powiatowych dróg rowerowych – zdobył 
trzecie miejsce! Nagrodę podczas uroczystej gali 26 maja 2022 
odebrał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski.

Doceniony przez jurorów „Bike Roads View” to innowacyjne 
rozwiązania technologiczne i organizacyjne w ramach rowerowej 
polityki Powiatu Toruńskiego. Poprzez stworzenie nowoczesne-
go narzędzia, jakim jest interaktywna mapa dróg rowerowych, 
w ciągłym kontakcie pozostają ze sobą zarządca drogi i jej 
użytkownik. Narzędzie to służy promocji dróg rowerowych oraz 
pozwala na bieżącą inwentaryzację infrastruktury rowerowej.

Dwa wyróżnienia: za najlepszy event społeczny i najlepszą 
kampanię promocyjno-informacyjną związaną z pandemią 
COVID-19 dotarły do powiatu z Wałbrzycha, gdzie zorganizo-
wano Ogólnopolską Konferencję PR w samorządzie i admini-
stracji publicznej. Podczas gali Kryształów PR-u, która już od 
kilku lat wpisuje się w program tej największej konferencji dla 
specjalistów od wizerunku miast, gmin i powiatów, doceniono 
akcje: Gramy Przeciwko Rakowi oraz Powiat Dobrych Ludzi.

O nagrodach i wyróżnieniach decyduje kapituła złożona z 
ekspertów od promocji, informacji i komunikacji społecznej w 
jednostkach samorządu terytorialnego.

Na najważniejszą nagrodę dla Powiatu czekaliśmy od momentu 
ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 

Po wielu latach pracy na rzecz Gminy Obrowo i Powiatu 
Toruńskiego zadebiutowała Pani w roli Członka Zarządu 
Powiatu. Z jakim nastawieniem rozpoczęła Pani ten etap 
swojej kariery samorządowej? 

MK: Samorządowiec zawsze pracuje z myślą o mieszkańcach. 
Czułam się gotowa, aby swoje doświadczenia z gminy Obrowo 
i z bycia radną powiatową przenieść do zarządu i po pierw-
szym miesiącu w zarządzie moje nastawienie się nie zmieniło. 
Pracuję na rzecz samorządu terytorialnego już bardzo długo i 
przeszłam przez wszystkie etapy tej ścieżki kariery. To ludzie, 
ich problemy i szukanie rozwiązań, które mogą im pomóc są dla 
nas najważniejsi. Mam w sobie bardzo dużo zapału do pracy 
dla mieszkańców Powiatu i mojej ukochanej gminy Obrowo. 
Dobrze znam problemy dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Wiem, jakiej pomocy oczekują od nas jako samorządowców. 

To właśnie do kontaktu z mieszkańcami będzie Pani przykła-
dała szczególną wagę? 

MK: Oczywiście! Będę starała się robić wszystko, aby miesz-
kańcom naszego powiatu żyło się lepiej i żebyśmy wszyscy 
czuli się tu bezpiecznie. 

Które z doświadczeń z Gminy Obrowo uda się przełożyć na 
skalę powiatu? 

MK: Na pewno będę chciała zwracać uwagę na problemy zwy-
kłych mieszkańców, tego nauczyłam się będąc pracownikiem 
w Urzędzie Gminy Obrowo. Jestem doświadczonym samorzą-
dowcem, wiedzę o tym, jak funkcjonuje jednostka samorządu 
terytorialnego nabyłam w praktyce, podobnie jak starosta 
Marek Olszewski i inni członkowie Zarządu. Jestem pewna, że 
dzieląc się naszymi doświadczeniami i działając razem, uda 
nam się dobrze funkcjonować. Będę starała się też przełożyć 
te doświadczenia, które zdobędę pracując w Zarządzie Powiatu 
na grunt gminy Obrowo. 

Co sprawia, że władzom naszego Powiatu udaje się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców? 

MK: Udaje się nam to, bo w zdecydowanej większości jesteśmy 
wieloletnimi samorządowcami i wiemy, że idea samorządu 
terytorialnego polega właśnie na tym, abyśmy byli blisko ludzi. 

Rok 2021, pomimo wszystkich trudności, był bardzo udany 
dla władz samorządowych powiatu – potwierdza to chociażby 
3. miejsce w Rankingu Związku Powiatów Polskich – czy rok 
2022 może być dla nas równie dobry?

MK: Czas pokaże, jak będziemy go oceniać, ale na pewno 
musimy robić swoje jak najlepiej potrafimy. Powiat ma wiel-
kie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
które pozwalają m.in. realizować liczne inwestycje. Chociażby 
możliwości zewnętrznego finansowania były ograniczone, to 
musimy je wykorzystywać na 100 procent. I niezależnie od 
wpływu do budżetu nie możemy zapominać o najważniejszym 
– o mieszkańcach! 

Rozmawiał: Adrian Aleksandrowicz

tworzonego przez Związek Powiatów Polskich. W 2021 roku, 
w kategorii powiatów między 60 a 120 tys. mieszkańców upla-
sowaliśmy się na trzecim miejscu. Brązowy medal to najlepszy 
wynik w historii naszego samorządu!

– Jestem niezwykle dumny, że mimo trudnego czasu pandemii 
udało nam się wykonywać swoje samorządowe obowiązki oraz 
podejmować szereg innych działań z myślą o mieszkańcach 
powiatu – przyznaje Starosta Toruński Marek Olszewski, który 
odebrał wyróżnienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, 
które odbyło się 8 i 9 czerwca w Mikołajkach.

Docenienie w tak prestiżowych konkursach to dodatkowa 
motywacja do pracy na rzecz mieszkańców powiatu. Będziemy 
pracować równie mocno, abyśmy mogli informować o kolejnych 
ważnych wyróżnieniach. (AA)
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W ramach koordynowanej przez Powiat Toruński kampanii 
społecznej „Powiat Dobrych Ludzi” w czerwcu, lipcu  
i sierpniu promujemy ideę oddawania krwi i szpiku kostnego. 
Dzięki współpracy z organizatorami akcji w gminach, 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Bydgoszczy oraz Fundacją DKMS, w kilkunastu miejscach 
na terenie powiatu będzie można dołączyć do grona 
krwiodawców i potencjalnych dawców szpiku.

Po sukcesie ubiegłorocznej kampanii 
„Powiat Dobrych Ludzi” jej organiza-
torzy: władze samorządowe Powiatu 
Toruńskiego i społecznicy organizujący 
akcję na terenie gmin, postanowili  
i w tym roku promować ideę hono-
rowego oddawania krwi. Aby akcja 
mogła pomóc większej liczbie osób po-
stanowiono, że oprócz krwiodawstwa 
organizatorzy będą zachęcać także 
do rejestracji w bazie potencjalnych 
dawców szpiku kostnego.

– Nasz powiat to naprawdę „Powiat 
Dobrych Ludzi”! W ubiegłym roku kampa-
nia bardzo się udała i została dostrzeżona 
przez ekspertów, jako jedna z najlep-
szych akcji informacyjno-promocyjnych 
w kraju, co zaowocowało wyróżnieniem 
na ogólnopolskiej gali „Kryształów PR”. 
Organizatorzy akcji oddawania krwi wło-
żyli wiele pracy i serca, aby ludzie, którzy 
potrzebują pomocy, mogli na nią liczyć. 
W ubiegłym roku setki krwiodawców 
odpowiedziało na nasz apel i zupełnie 
bezinteresownie oddało krew. To za-
sługa naszych liderów. Jestem pewien, 
że ta akcja i w tym roku odniesie sukces! 
– zapewnia Starosta Toruński Marek 
Olszewski

Promowanie idei honorowego krwiodaw-
stwa jest szczególnie ważne w okresie 
wakacyjnym – wtedy krew jest jeszcze 
bardziej potrzebna!

– Okres wakacyjny to dla nas trudny 
czas, bo dawców jest znacznie mniej. 
Takie akcje jak „Powiat Dobrych Ludzi” 

kształtują świadomość, ludzie dzięki 
niej dowiadują się, że każdy z nas może 
potrzebować krwi i przez to chętniej ją 
oddają. Nasze najważniejsze zadanie 
to przekonać do dzielenia się krwią lu-
dzi młodych, którzy mogą albo zaraz 
będą mogli zostać krwiodawcami – 
tłumaczy Ewa Bogusławska-Kowalska 
z toruńskiego oddziału terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Podczas większości akcji, przy krwiobu-
sie lub wejściu do pomieszczenia gdzie 
odbywać będzie się pobór, stanie punkt 
fundacji DKMS, z którego będzie moż-
na pobrać pakiet rejestracyjny i ulotki 
dotyczące procedury rejestracji do bazy 
dawców szpiku oraz samej procedury 
jego pobierania. W gronie partnerów 
kampanii są osoby, dla których jest to 
bardzo ważne.

– 8,5 roku temu sama oddałam szpik 
kostny Zacharemu, który dzisiaj ma już 
15 lat i jest zdrowy. Bez mojego szpiku 
jego historia skończyłaby się tragicznie. 
Telefon z fundacji otrzymałam dwa lata 
po rejestracji. Po badaniach, kiedy stwier-
dzono że mogę być dawcą, pobrano ode 
mnie komórki z talerza kości biodrowej. 
Oddałam bezinteresownie cząstkę siebie. 
Od tego zaczęła się moja działalność 
charytatywna, zaczęłam oddawać krew 
i organizować akcje na terenie gmin po-
wiatu toruńskiego – wspomina Hanna 
Tucholska, która w ramach kampanii 
Powiat Dobrych Ludzi organizuje akcje 
w Grębocinie i w Koniczynce. (AA)

POWIATOWA KAMPANIA SPOŁECZNA

Partnerzy:

Patroni medialni:

Więcej informacji na:

www.powiattorunski.pl/PDL2022

CHEŁMŻA

KONICZYNKA
06.08

GRĘBOCIN
17.07

DOBRZEJEWICE
10.07

CZERNIKOWO
14.08

ŁĄŻYN

PRZYSIEK

03.07

28.08

WIELKA NIESZAWKA
29.08

KAMPANIA 
ORGANIZOWANA PRZEZ

STAROSTWO 
POWIATOWE
W TORUNIU

02.06 
07.07
04.08

ŁUBIANKA
24.07

POWIAT DOBRYCH
 LUDZI

2022

02.06 (CZ)
12.06 (ND)
03.07 (ND)
07.07 (CZ)

10.07 (ND)
17.07 (ND)
24.07 (ND)
04.08 (CZ)
06.08 (SO)
14.08 (ND)
28.08 (ND)

Chełmża, Rynek
Wielka Nieszawka, parking przed Centrum Sportu i Rekreacji Olender
Łążyn, przed remizą OSP
Chełmża, Rynek 
Dobrzejewice, parking przed kościołem pw. św. Wawrzyńca
Grębocin, parking przed kościołem pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Łubianka, budynek Biblioteki Centrum Kultury w Łubiance 
Chełmża, Rynek 
Koniczynka, przed świetlicą wiejską
Czernikowo, przed remizą OSP
Przysiek, parking przed kościołem pw. MB Królowej Męczenników Polskich

ODDAJ KREW
ODDAJ SZPIK

12.06

fot. Sławomir Kowalski/Urząd Miasta Torunia

Mamy promesę! Dzięki wsparciu z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  
Powiat Toruński zrealizuje dwie ważne 
inwestycje. 

Starosta Toruński Marek Olszewski i Wicestarosta 
Michał Ramlau otrzymali promesę na ich realizację od 
Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua 
na spotkaniu w toruńskim Ratuszu, 13 czerwca 2022 r. 
Wicewojewodzie towarzyszyli parlamentarzyści z okręgu toruń-
sko-włocławskiego: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi poseł Anna Gembicka oraz posłowie Joanna 
Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski. Dzięki środkom pozy-
skanym w drugiej edycji „Polskiego Ładu” powiat będzie mógł 
zrealizować dwa ważne zadania:

• rozbudowę i przebudowę domów pomocy społecznej  
w Pigży i w Wielkiej Nieszawce – z dofinansowaniem 8,5 mln zł,

• przebudowę i remont Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Chełmży – ze wsparciem w wysokości 5 mln zł. (AA)

POLSKI ŁAD – EDYCJA II
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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)
Marzena Masłowska (MM)
Joanna Rybitwa (JR)

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

Ruszyli z kopyta…
Tak można określić start uczestników 
konkursu internetowego „Co wiecie 
o powiecie?”. W rywalizacji, oprócz 

prawidłowej odpowiedzi, liczył się także 
czas jej udzielenia. 

Wydawać by się mogło, że rozwiązanie nieco trudniej-
szego niż w zeszłym roku piętrowego równania zajmie 
trochę czasu, a tu prawidłowy wynik padł już w pierwszej 
minucie konkursu! W ten właśnie sposób przypomnieli-
śmy sobie ile wynosi powierzchnia powiatu toruńskiego. 
O ile pierwsze pytanie jest zawsze na rozgrzewkę i swoich 
sił próbuje wielu uczestników, to drugie – dotyczące liczby 
wydanych w minionym roku, stałych dowodów rejestra-
cyjnych w Wydziale Komunikacji – nie doczekało się prawi-
dłowej odpowiedzi. Niejeden uczestnik konkursu uśmiech-
nął się zapewne zmierzywszy się z niedzielną krzyżówką.  
Jej rozwiązanie brzmiało właśnie „uśmiechnij się”.  Nie trzeba 
chyba wspominać, iż krzyżówkowe hasła związane były 
oczywiście z powiatem toruńskim.

W kolejnych zadaniach należało rozpoznać na zdjęciu jedno 
z cyklicznych wydarzeń organizowanych przez powiat to-
ruński, zapoznać się z historią świętej Rozalii, która ukazała 
się schorowanemu w Przecznie czy rozwiązać rebus, by do-
wiedzieć się gdzie znajduje się jedyny w powiecie toruńskim 
wodospad. Nie mogło zabraknąć także puzzlowej układanki, 
pod którą skrywał się kościół w Czernikowie.

Pytania i zadania były niezwykle różnorodne – niektóre 
wymagały poszperania w Internecie, inne dokonania ob-
liczeń albo oszacowania. Najlepiej poradził sobie z nimi 
Adam Ploetz z Chełmży i w ten sposób stał się posiadaczem 
bonu o wartości 500 zł. Drugie miejsce w konkursie również 
przypadło mieszkance Chełmży – Małgorzacie Więzowskiej, 
która otrzyma bon trzystuzłotowy, zaś trzecie miejsce  
i bon o wartości 200 zł przypadł Karolinie Kuziemkowskiej 
- Zalewskiej z Jedwabna.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w konkursie i cieszymy się, że i my – 
przygotowując ten konkurs, i Państwo – biorąc w nim 
udział, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o naszym 
powiecie. (JR)

Złotoria Cup – finał!
Cykl turniejów popularyzujących tenis 

stołowy w naszym powiecie zakończono 
uroczystym rozdaniem nagród 4 czerwca 

2022 r. Zwycięzcom Złotoria Cup 2022 
nagrody wręczył Starosta Toruński  

Marek Olszewski. 
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Z przyjemnością informujemy, że 
Dominik Gredecki – Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Starostwie 

Powiatowym w Toruniu został 
wybrany do zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szefów Wydziałów 

Komunikacji.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
doskonalenia rozwiązań legislacyjnych w zakresie prawa 
o ruchu drogowym, integracji środowiska związanego 
z działaniem wydziałów komunikacji, ujednoliceniem 
procedur dotyczących rejestracji pojazdów, wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami oraz pozostałych 
zadań wydziałów komunikacji. Stowarzyszenie działa od 
20 lat i do tej pory przyczyniło się do wielu pozytywnych 
zmian w działalności urzędów.

Członkami Stowarzyszenia są tylko osoby kierujące wydziała-
mi komunikacji, a zatem specjaliści w swojej dziedzinie. Wybór 
do zarządu przez takie osoby świadczy o wyjątkowej wiedzy 
merytorycznej pana Gredeckiego, umiejętności współpracy  
i dużym zaangażowaniu w wykonywanie swoich zadań. (MM)
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W ramach Powiatowych Mistrzostw Tenisa Stołowego 
Złotoria Cup rozegrano pięć turniejów – finał połączony 
z dekoracją najlepszych z najlepszych zorganizowano  
w sobotę 4 czerwca.

Zwycięzcom zaciętej rywalizacji pogratulowali pomysłodawca 
i organizator zawodów Marcin Cieślewicz, sołtys Złotorii 
Barbara Kisielewska oraz Starosta Toruński Marek Olszewski, 
który wręczył nagrody zawodnikom, którzy stanęli na podium.

O ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw 
zadecydowały wyniki, jakie zawodnicy zdobywali w po-
szczególnych turniejach. Mistrzem okazał się Gracjan Kęsik. 
Rywalizacja o najwyższe laury była jednak wyjątkowo zacięta. 
Wszystkim, którzy wzięli udział w mistrzostwach składamy 
najlepsze gratulacje! (AA)

Specjalista z powiatu 
w ogólnopolskiej 

organizacji
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