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SAMORZĄD

39. sesja Rady Powiatu Toruńskiego odbyła się w czwartek 
30 czerwca. W porządku obrad znalazły się uchwały doty-
czące m.in.: przyjęcia projektu sztandaru, udzielenia dotacji 
celowej dla Gminy Miasta Chełmża czy wprowadzenia 
zakazu używania silnikowych jednostek pływających na 
jeziorach powiatu toruńskiego.

Zaprezentowano także raport o stanie powiatu toruńskiego 
2021. Starosta Marek Olszewski w formie prezentacji omówił 
najważniejsze inwestycje i działania zrealizowane w ubiegłym 
roku. Po dyskusji dotyczącej wykonania budżetu, rada jedno-
głośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium za rok 2021 
Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

Zarząd z absolutorium i wotum zaufania
Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni udzielili Zarządowi Powiatu Toruńskiego wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie 
budżetu w roku 2021.

fot. Marzena Masłowska

INWESTYCJE

Postęp prac na powiatowych drogach
Lato to czas remontów – w wielu miejscach widać odblaskowe kamizelki drogowców, którzy wykorzystując sprzyjającą pogodę kładą 
nowe warstwy asfaltu i pracują nad poprawą bezpieczeństwa na powiatowych drogach.

Starosta Toruński Marek Olszewski podziękował radnym za 
cały rok wspólnej, ciężkiej pracy.

– W imieniu własnym oraz wszystkich członków Zarządu bardzo 
dziękuję za tę pozytywną ocenę, tym bardziej, że głosowanie 
było jednogłośne, a to jeszcze bardziej cieszy – przyznał sta-
rosta Marek Olszewski. (AA)

ZESKANUJ KOD
ZOBACZ FILMOWE

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Zakończono prace na drodze powiatowej 
nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie. 
Całkowicie przebudowano odcinek drogi 
gruntowej o długości ok. 1 km. Wykonawca 
wyprofilował istniejącą nawierzchnię, wy-
konał podbudowę konstrukcji zjazdów oraz 
wybudował pobocza. Przebudowę wykonano 
od podstaw – stara droga gruntowa zyskała 
nową podbudowę, nawierzchnię i pobocza. 
Przebudowa niewątpliwie poprawi komfort  
i bezpieczeństwo jej użytkowników.
Koszt robót: 1 191 781 zł
Dofinansowanie z RFRD: 598 965 zł
Zadanie współfinansowane przez Gminę 
Zławieś Wielka

Po wykonaniu poszerzeń jezdni i ułożeniu 
pierwszych warstw bitumicznych na drodze 
powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – 
Głuchowo wykonawca robót przystąpił do ro-
bót brukarskich. Rozpoczęto budowę zjazdów 
do posesji, chodników, parkingów oraz zatoki  
i peronów autobusowych w Głuchowie oraz  
w Parowie Falęckiej. Po zakończeniu prac bru-
karskich wykonawca położy ostatnią warstwę 
asfaltową i przystąpi do prac wykończeniowych.
Koszt robót: 6 880 773 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”: 6 536 734 zł
Zadanie współfinansowane przez Gminę 
Chełmża

Koniec remontu drogi powiatowej nr 2032C 
Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski zbliża się 
wielkimi krokami. Zgodnie z umową wszystko 
ma być gotowe do 25 lipca 2022 r. Wykonawca 
ułożył już warstwę ścieralną na odcinku  
o długości 2,825 km i obecnie prowadzi prace 
wykończeniowe. Na bieżąco zlecane są bada-
nia laboratoryjne weryfikujące poprawność 
robót. Do wykonania pozostają tylko pobocza, 
oznakowanie oraz zamontowanie oświetlenia 
przejścia dla pieszych.
Koszt robót: 2 273 584 zł 
Dofinansowanie z RFRD: 1 143 864 zł 
Zadanie współfinansowane przez Gminę 
Łubianka

Powiat Toruński otrzymał 2 mln zł w 3. edycji 
„Polskiego Ładu” na kolejną inwestycję dro-
gową. Wniosek o dofinansowanie dotyczył 
budowy chodnika, który połączy drogę rowe-
rową biegnącą wzdłuż drogi krajowej nr 80  
z centrum Górska, gdzie znajduje się kościół  
i Centrum Edukacji Młodzieży. Dwukilometrowy 
chodnik o nawierzchni bitumicznej będzie miał 
2,0-2,5 m szerokości. Będzie służył także jako 
droga rowerowa. Zadanie będzie obejmować 
także oznakowanie, odwodnienie, montaż 
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i wykonanie zjazdów do posesji. 

Chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów. (IS)

fot. Adam Orłowski fot. Adam Orłowski fot. Adam Orłowski
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Zjazd Sołtysów w nowej odsłonie
Wręczenie nagród w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”, prelekcje dotyczące m.in. praw konsumenta i promowania 
lokalnej żywności, koncert zespołu „Trzy Korony 2000” oraz wspólna zabawa integracyjna wypełniły program tegorocznego Zjazdu 
Sołtysów Powiatu Toruńskiego, który zorganizowano w środę 6 lipca 2022 roku w Hotelu Ambasada w Krobi. Znane i cieszące się dużą 
popularnością wydarzenie odbyło się w nieco zmienionej formule.

SOŁTYS ROKU 2022

SPOŁECZNOŚĆ

„Moja doba powinna mieć 28 godzin”

fot. Michał Kardas

W zjeździe uczestniczyli sołtysi z wszystkich gmin powiatu. 
Dla licznej reprezentacji gospodarzy sołectw przygotowano 
szereg atrakcji. Od kilku lat organizowano jeden zlot dla 
sołtysów i kół gospodyń wiejskich. Ze względów orga-
nizacyjnych postanowiono nieco zmodyfikować formułę  
i zorganizować dwa osobne zjazdy.
- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sołectwo to pierw-
sze, ale najsilniejsze ogniwo samorządu. To właśnie sołecka 
samorządność jest najpiękniejsza i dlatego nasze dzisiejsze 
spotkanie jest tak ważne – przywitał gości Starosta Toruński 
Marek Olszewski.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski 
nie mógł uczestniczyć w środowym zjeździe, w jego imieniu 
najlepsze życzenia sołtysom złożyli Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Łukasz Kowalski i Leszek Syroka.

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu: Starosta 
Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Michał Ramlau  

i Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Kowalski wręczyli nagrody 
i wyróżnienia w konkursie Sołtys Roku. Komisja konkursowa 
zdecydowała, że tytuł należy się Karinie Stokłosie – sołtysce 
Kuczwał w gminie Chełmża – aktywnej społeczniczce, pasjo-
natce sportu i zdrowego stylu życia. W nagrodę za zwycięstwo  

w konkursie Pani Karina otrzymała symboliczny czek na 2 000 zł.

Wyróżnienia trafiły do Tomasza Wieczyńskiego, sołtysa Osieka 
nad Wisłą w gminie Obrowo oraz Ludwika Wikiery sołtysa 
Kopanina w gminie Lubicz.

Uczestnicy zlotu mogli także wysłuchać kilku prelekcji – o zagro-
żeniach na rynku konsumenckim w telegraficznym skrócie opo-
wiedziała sołtysom Ewelina Lewandowska Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów, Justyna Zarzycka i Iwona Pilichowska z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
wyjaśniły, jakie są zalety promowania lokalnej żywności  
z naszego regionu a  Andrzej Żeglarski przedstawił główne 
założenia Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Wójt 
Gminy Lubicz Marek Nicewicz w swoim wystąpieniu przybliżył 
specyfikę swojej gminy.

Po części oficjalnej grono gości mogło wysłuchać koncertu 
zespołu Trzy Korony 2000 oraz wziąć udział w szeregu zabaw 
integracyjnych. (AA)

Została Pani wybrana Sołtysem Roku Powiatu 
Toruńskiego. Ta decyzja mocno Panią zaskoczyła?

KS: Bardzo! Nie brałam pod uwagę, że to ja zo-
stanę wybrana, ale oczywiście jestem bardzo 
szczęśliwa, że doceniono moją pracę na rzecz 
sołectwa Kuczwały.

Jest Pani bardzo aktywna jako sołtys, jako spo-
łeczniczka i jako promotorka sportu. Czy uważa 
Pani, że ta różnorodna, ale bardzo potrzebna 
aktywność zadecydowała o Pani wyborze?

KS: To jest dla mnie wspaniała forma wyróżnienia 
mojej działalności. Nic bym jednak nie zrobiła, 
gdyby nie ludzie – to oni mnie napędzają, dają mi 
energię, są inspiracją do kolejnych działań. Pracuję 

dla mieszkańców Kuczwał i gminy Chełmża nie 
tylko jako sołtys. Jestem także druhną OSP, działam 
w kilku stowarzyszeniach, które promują sport i 
zdrowy styl życia, od kilku lat morsuję i staram się 
łączyć to z inicjatywami charytatywnymi. Nie należę 
tylko do koła gospodyń wiejskich. Oczywiście je 
wspieram i współpracujemy przy wielu inicjaty-
wach, ale nie działam jako członek KGW chyba 
dlatego, że nie lubię gotować (śmiech).

Sport to bardzo istotna dziedzina Pani życia, skąd 
się wzięło takie zamiłowanie do ruchu i aktywnego 
wypoczynku?

KS: Sport jest dla mnie bardzo ważny. Jako druhna 
Ochotniczej Straży Pożarnej muszę być w dobrej 

formie. Mam świadomość tego, że dobra kondycja 
przekłada się na zdrowie, a szczególnie w dzisiej-
szych czasach, musimy o nie dbać za wszelką cenę. 
Sama biegam i morsuję.

Okres wakacyjny sprzyja odpoczynkowi nad je-
ziorami, ale chyba Pani więcej czasu spędza na 
plażach jesienią, zimą i wczesną wiosną, prawda?

KS: Zdecydowanie! Od października do początku 
marca nad jeziorem jestem co tydzień, latem 
zdecydowanie rzadziej. Do morsowania namówił 
mnie kolega.

Pamięta Pani swój pierwszy raz w tak zimnej 
wodzie? Co się wtedy czuje?

KS: Od początku bardzo mi się podobało to uczucie. 
Kiedy pierwszy raz wchodziłam do wody poza 
sezonem plażowym, to poszłam „na żywioł”, robi-
łam dokładnie to samo, co bardziej doświadczeni 
koledzy. To fantastyczna sprawa, dlatego każdego 
zachęcam do spróbowania! Morsowanie bardzo 
dobrze wpływa na nasze zdrowie – dodaje nam 
energii i sprawia, że w organizmie natychmiastowo 
rośnie poziom endorfin.

W jaki sposób udaje się łączyć morsowanie  
z akcjami dobroczynnymi?

KS: Staramy się pomóc, jeśli możemy. Bierzemy 
udział w wielu akcjach charytatywnych. 
Społeczność morsów w naszej gminie jest bardzo 
duża i bardzo prężnie działa, jesteśmy ze sobą w 
stałym kontakcie i bardzo chętnie pomagamy.

Jaka jest Pani recepta na pogodzenie tych wszyst-
kich aktywności?

KS: Moi przyjaciele śmieją się, że moja doba po-
winna mieć 28 godzin (śmiech). Rzeczywiście 

robię dużo i jestem bardzo aktywna i zawodowo 
i społecznie, ale dobra organizacja pracy i dobrzy 
ludzie, których mam blisko, pozwalają mi na tak 
intensywne życie.

Pani najbliżsi wykazują się dużym zrozumieniem 
dla tak intensywnego życia?

KS: Zazwyczaj, kiedy mam jakiś pomysł, to najpierw 
dzielę się nim z moimi córkami. Oznajmiam im, 
że chcę coś zrobić, a one na to: „Znowu coś wy-
myśliłaś!? Mama uspokój się!”, ale to oczywiście 
żarty. Moi bliscy wiedzą, że tak intensywna praca 
sprawia mi mnóstwo radości. 

Nad jakimi inicjatywami pracuje Pani obecnie?

KS: W sołectwie jest zawsze dużo pracy. W naj-
bliższych dniach wspólnie z Radą Sołecką zapla-
nujemy wydatki z funduszu sołeckiego, aby przed-
stawić je na zebraniu wiejskim. Jest także dużo 
pracy w OSP, ponieważ niedawno utworzyliśmy  
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz Dziecięcą 
Drużynę Pożarniczą. Powiem szczerze, że bałam 
się pracy z dziećmi, ale okazało się, że od razu 
znaleźliśmy wspólny język. Przygotowuję się także 
do startu w tegorocznym „Maratonie Toruńskim”. 
To będzie już mój piąty bieg na takim dystansie.  
W ramach treningu muszę oczywiście popracować 
nad swoją formą fizyczną i uporządkować myśli.

Mieszkańcy Kuczwał będą dopingować na mecie 
swoją sołtyskę?

KS: Zawsze trzymają za mnie kciuki, a jeśli jakiś bieg 
odbywa się w sąsiedztwie naszej miejscowości to 
mam silną grupę wsparcia na mecie.

Rozmawiał: Adrian Aleksandrowicz
Fot.: Michał Kardas

Karina Stokłosa z Kuczwał została 
wybrana Sołtysem Roku Powiatu 
Toruńskiego 2021. Zdobywczyni 
tytułu aktywnie działa w 
Ochotniczej Straży Pożarnej, jest 
miłośniczką sportu, zwłaszcza 
biegania i… morsowania, które 
promuje wśród mieszkańców 
gminy Chełmża i powiatu 
toruńskiego.
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Gala Sportowców Powiatu Toruńskiego
Prawie 100 mistrzom sportu i 20 trenerom z terenu powiatu przyznano wyróżnienia za sukcesy sportowe wywalczone w 2021 roku.  
W Arenie Toruń najlepszym sportowcom i ich opiekunom gratulowali przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Toruńskiego.

Powiatową Galę Sportu zorganizowano we 
wtorek 21 czerwca 2022 r. W Arenie Toruń 
mistrzowie sportu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy od Starosty Toruńskiego Marka 
Olszewskiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Pawła Polikowskiego. Do gratu-
lacji i życzeń przyłączyli się Wicestarosta 
Toruński Michał Ramlau i Przewodniczący 
Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu 
Toruńskiego Rafał Lewandowski.

Wyróżnienia otrzymała prawie setka młodych, 
utalentowanych sportowców oraz ponad dwu-
dziestu trenerów. Tradycyjnie, najliczniejszą 
grupę stanowili karatecy, którzy w minionym 
roku prawie 200 razy stawali na podium! Wśród 
uhonorowanych nie zabrakło także sportow-
ców odnoszących sukcesy w szachach, pływa-
niu, tańcu, tenisie stołowym, hokeju na trawie 
czy kolarstwie.

Podczas Gali podsumowano zmagania 

sportowe realizowane w ramach kalendarza 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. 
Przewodniczący PSZS Adam Lubiński zapre-
zentował ranking najlepszych szkół oraz gmin 
biorących udział w sportowej rywalizacji, zaś 
zwycięzcom rankingu wręczono symboliczne 
czeki.

Galę uświetnił występ mażoretek z zespo-
łu „Astro”, które tuż po niej pojechały na 
Mistrzostwach Świata w Chorwacji, skąd 

przywiozły worek medali!

Na zakończenie spotkania członkinie zespołu 
Cheerleaders Rytm-X Toruń zaprezentowa-
ły swój układ taneczny. Oprawę muzyczną 
wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta Gminy 
Zławieś Wielka, która wykonała utwór grupy 
Queen „We Are the Champions” ze specjalną 
dedykacją dla młodych sportowców. 

(JR, JS)

Polskie Kwiaty uhonorowane!
Teresa i Marek Pużanowscy prowadzący gminny zespół Polskie Kwiaty zostali laureatami Odznak Honorowych za Zasługi dla Powiatu 
Toruńskiego, którymi Starosta Toruński Marek Olszewski i Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski uhonorowali ich podczas 
oficjalnego otwarcia świetlicy wiejskiej w Strużalu. Państwo Pużanowscy oraz dyrektor gminnego Centrum Inicjatyw Kulturalnych Justyna 
Błaszczak odebrali także Nagrodę Zarządu Powiatu dla zespołu.
Otwarcie świetlicy sołeckiej w Strużalu w gminie 
Chełmża zorganizowano w piątek 24 czerw-
ca. Gospodarze obiektu: Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki i sołtys Strużala Katarzyna 
Machalewska do wspólnego przecięcia wstęgi 
zaprosili m.in. Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego, Starostę Toruńskiego Marka 
Olszewskiego oraz Elżbietę Siemiątkowską i 
Edytę Zakrzewską z Urzędu Marszałkowskiego.
Po oficjalnym otwarciu wręczono Odznaki 
Honorowe za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. 
Z rąk Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego 
i Przewodniczącego Rady Powiatu Pawła 

Polikowskiego otrzymali je Teresa i Marek 
Pużanowscy, twórcy sukcesu gminnego ze-
społu Polskie Kwiaty, który rozsławia Gminę 
Chełmża i Powiat Toruński na arenie regionalnej 
i ogólnopolskiej.

Nagrodę Zarządu Powiatu – symboliczny czek 
opiewający na 4000 zł – z rąk starosty Marka 
Olszewskiego, wicestarosty Michała Ramlaua 
i członka zarządu Janusza Kononiuka odebra-
li: Teresa Pużanowska, dyrektorka CIK Justyna 
Błaszczak i członkini zespołu.

Starosta serdecznie podziękował mieszkańcom 

Strużala za dotychczasową współpracę przeka-
zując na ręce sołtys Katarzyny Machalewskiej 

pamiątkową fotografię z prezydenckiego święta 
plonów. – Każde sołectwo funkcjonuje dobrze 
jeśli ma dobrego sołtysa. Bardzo się cieszę, że 
w tak niedużej społeczności jest tyle inicjatywy 
i chęci do działania. Panie Wójcie, Pani Sołtys, 
gratuluję tej świetlicy, bo to będzie dla Was na-
turalne miejsce spotkań. Jednak to nie budynek 
jest najważniejszy. Najważniejsi są ludzie! To 
dzięki Wam powstał piękny wieniec dożynkowy, 
który zachwycał najważniejsze osoby w tym 
kraju! Oby tej pasji nigdy Wam nie zabrakło! – 
życzył starosta Marek Olszewski. (AA)
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fot. Michał Kardas
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DOŻYNKI 2022 JUŻ WKRÓTCE

Najsmaczniejszy zjazd
w naszym powiecie

Reprezentacje kół gospodyń wiejskich 
działających na terenie naszego powiatu  

wezmą udział w Powiatowym Festiwalu Smaku,  
który odbędzie się w sobotę 23 lipca  

w Gminnym Parku Kultury w Łubiance.  
W ramach wydarzenia, które towarzyszy  

„Bitwie Regionów”, zaplanowano m.in.  
8. Zjazd KGW Powiatu Toruńskiego.

W programie sobotnich uroczystości nie zabraknie atrakcji dla 
ducha i dla ciała. Reprezentacje kół gospodyń wiejskich będą 
rywalizowały w konkursie na najlepiej przygotowane stoisko, 
swoje umiejętności kulinarne zaprezentuje pochodząca z Chełmży 
finalistka programu MasterChef Marlena Cichocka, a o oprawę 
artystyczną zadbają: Polskie Kwiaty i Kabaret Koń Polski.
Organizatorzy zapraszają także na bezpłatne atrakcje dla dzieci. 
Sobotnie popołudnie urozmaicą ludowi twórcy i rękodzielnicy, którzy 
zaprezentują swoje prace.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16:00, występ Kabaretu Koń Polski 
zaplanowano na godz. 19:00.

Organizatorami Powiatowego Festiwalu Smaku są Powiat Toruński  
i Gmina Łubianka. Wydarzenie odbywa się w ramach Bitwy Regionów 
organizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. (AA)

Zjazd KGW
Powiatu Toruńskiego


