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„Modernizacja Roku”  
– powiatowy obiekt z główną nagrodą!
Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach zdobyła główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI” w kategorii „Małe jest piękne”. To ogromny sukces obiektu, który zbudowano za 1 050 420 zł.

Ruszają remonty w DPS-ach w Pigży i Wielkiej Nieszawce
Powiatowe jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Pigży i Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zostaną przebudowane i rozbudowane 
za ponad 9,2 mln zł. Zarząd Powiatu Toruńskiego podpisał umowy na realizację tych zadań z firmą BUD-EKO R.S. SZYMAŃSCY sp. j. 

Umowa na realizację przebudowy i rozbudowy dwóch DPS-
ów funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego została 
podpisana 11 października 2022 r. przez Wicestarostę 
Toruńskiego Michała Ramlaua, członka Zarządu Powiatu 
Kazimierza Kaczmarka oraz Sławomira Szymańskiego 
reprezentującego wykonawcę. 
W wydarzeniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski, Skarbnik Powiatu 
Danuta Jabłońska-Drążela oraz dyrektorzy dps-ów Aneta 
Rybacka-Skorulska (Wielka Nieszawka) i Beata Szczupłowska 
(Pigża).

Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 
pochłoną ponad 2,8 mln zł. W ramach projektu zaplanowano 
dobudowanie części budynku, która przykryta zostanie tarasem.

Wydzielone zostaną toalety i pokoje mieszkalne oraz 

pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne przy sali terapeu-
tycznej. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wymiany części 

stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy i odmalowania elewacji, 
remontu części i budowy nowych nawierzchni utwardzonych 
oraz do rozbudowy i modernizacji instalacji technicznych. 

Remonty nie ominą też DPS-u w Pigży. Za ponad 6,4 mln zł 
budynek zostanie rozbudowany i zmodernizowany. W placówce 
przebudowane zostaną pomieszczenia biurowe. Projekt zakła-
da powiększenie jadalni oraz aranżację sali terapii zajęciowej  
z pomieszczeniami pomocniczymi.

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się także do: wy-
miany części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania nowego 
pokrycia istniejących dachów, naprawy i odmalowania elewacji, 
budowy pochylni i schodów zewnętrznych oraz przebudowy 
ogrodzenia i innych prac związanych z połączeniem nowo wy-
budowanych segmentów z istniejącymi budynkami. (AA/MM)

fot. Michał Kardas

Wręczenie nagród zorganizowano 28 wrze-
śnia na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Podczas uroczystej gali statuetkę ode-
brali Starosta Toruński Marek Olszewski 
i Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Małgorzata Domalska, 
którym towarzyszyła zastępca dyrektora 
Katarzyna Kosińska. 
W środę 5 października 2022 roku, z inicjatywy 
Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, 
zorganizowano spotkanie z osobami, które 
bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu w tej 
prestiżowej rywalizacji.

– W tym konkursie braliśmy udział po raz 
pierwszy. To zwycięstwo zawdzięczamy przede 
wszystkim projektantowi i wykonawcy, bo to 
właśnie projekt i jego wykonanie są szczególnie 

ważne dla kapituły. To jest ogromny sukces,  
bo w 26. edycji tego ogólnopolskiego konkursu  
o nagrody rywalizowało ponad 500 projektów! 
Udało się nam zdobyć główną nagrodę i to nasz 
wspólny sukces – przyznał Starosta Toruński 
Marek Olszewski.
Starosta wraz z Wicestarostą Michałem 

Ramlauem przekazali pamiątkowe statuetki 
przedstawicielowi wykonawcy –  Sławomirowi 
Szymańskiemu z firmy BUD-EKO R. S. 
Szymańscy sp.j. Toruń oraz autorom projek-
tu budynku filii: Krzysztofowi Lisewskiemu, 
właścicielowi Pracowni Projektowej PRO-
KOR Toruń i Paulinie Jordańskiej-Hiller 

projektantowi-architektowi.
Budynek Poradni Psychologiczno-Pedago- 
gicznej w Dobrzejewicach to nowy obiekt, wy-
budowany w roku 2020. Dla Zarządu Powiatu 
Toruńskiego była to priorytetowa inwestycja.
Nowa siedziba pozwoliła zmienić warunki,  
w jakich pracują terapeuci. Na 236 m2 po-
wierzchni powstało pięć przestronnych, nowo-
czesnych gabinetów, sala integracji sensorycz-
nej, a także zaplecze administracyjno-socjalne. 
W ramach inwestycji zakupiono także odpo-
wiednie wyposażenie i sprzęt, zapewnia-
jący najwyższą jakość pracy psychologów  
i pedagogów.
Po wybudowaniu nowej Poradni mieszkańcy 
powiatu mogą korzystać z jednej z najnowocze-
śniejszych placówek tego typu w regionie. (AA)fot. Michał Kardas

fot. Michał Kardas
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O współpracy z Gminami i mieszkańcami
Starosta Toruński Marek Olszewski wziął udział w spotkaniu regionalnym wójtów i burmistrzów 
reprezentujących gminy wiejskie i wiejsko-miejskie z województwa kujawsko-pomorskiego, które 
zorganizowano w czwartek 29 września 2022 roku w Szkole Muzycznej w Czernikowie. Starosta opowiedział 
samorządowcom z regionu o współpracy Powiatu Toruńskiego z urzędami gmin i mieszkańcami.

JUBILEUSZ

WETERANI OSP

REGIONALNY KONWENT WÓJTÓW

25 lat DPS-u w
Wielkiej Nieszawce
Członek Zarządu Powiatu Toruńskiego 
Kazimierz Kaczmarek wziął udział w 
jubileuszu 25-lecia istnienia Domu 
Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 
Spotkanie, zorganizowane w środę 12 
października 2022 roku, rozpoczęło się 
od uroczystej mszy świętej.

W kaplicy ośrodka odprawiono nabożeństwo 
w intencji podopiecznych DPS-u.

Po wspólnej modlitwie, podczas oficjalnej 
części obchodów członek Zarządu Powiatu 
Toruńskiego Kazimierz Kaczmarek przekazał 
na ręce dyrektor DPS-u Anety Rybackiej-
Skorulskiej list gratulacyjny podpisany przez 
Starostę Toruńskiego Marka Olszewskiego i 
witraż z herbem Powiatu.

– Przez niemal trzy dekady ta placówka 
stała się drugim domem dla wielu osób po-
trzebujących pomocy i kompleksowej opieki. 
Państwa podopieczni to uśmiechnięci ludzie, 
doceniający Waszą życzliwość i otwartość. 
Bardzo dziękuję dyrekcji i całemu zespoło-
wi za wykonywanie swoich obowiązków z 
pełnym zaangażowaniem. Profesjonalizm 
stał się wizytówką tej powiatowej jednostki. 
Każdego roku coraz bardziej dociera do nas, 
jak ważny jest odpowiedni system wsparcia 
seniorów. Cieszę się, że w placówkach prowa-
dzonych przez władze samorządowe Powiatu 
Toruńskiego mamy świadomość tego, że dla 
Państwa to człowiek jest najważniejszy – 
przyznał starosta w liście adresowanym do 
dyrekcji, pracowników i mieszkańców DPS-u.

Seniorzy pożarnictwa świętowali!
Druhowie OSP z terenu powiatu spotkali się na I Zjeździe Seniorów Pożarnictwa Powiatu Toruńskiego 
w Steklinie w gminie Czernikowo. W wydarzeniu zorganizowanym w czwartek 29 września 2022 roku 
wziął udział Starosta Toruński Marek Olszewski. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w dys-
kusji poświęconej bieżącym problemom 
gmin wiejskich i wysłuchali prezenta-
cji „Podatki w JST w różnych odsłonach”. 
Gościem spotkania był Starosta Toruński 
Marek Olszewski, który opowiedział o 
współpracy samorządu Powiatu z gminami  
i mieszkańcami.

– Współpraca z mieszkańcami i innymi jednostka-
mi samorządu terytorialnego w powiecie odbywa 
się poprzez m.in.: partycypację, podejmowanie 
inicjatyw bliskich mieszkańcom oraz prowadzenie 
nowoczesnej polityki inwestycyjnej, która odpo-
wiada na ich potrzeby – wyliczał starosta. Powiat 
wspiera i promuje liderów aktywności lokalnych.

Z myślą o młodzieży szkolnej i seniorach 

Organizatorem zjazdu był 
Oddział Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Toruniu.

– Świętowaliśmy wspólnie w gro-
nie 104 osób, w tym 86 to dru-
howie-seniorzy pożarnictwa. Z 

każdej gminy powiatu przyjchało 
przynajmniej 10 osób – zazna-
cza Stanisław Kwaśnik inicjator 
I Zjazdu Seniorów Pożarnictwa 
Powiatu Toruńskiego.

Każdy z seniorów zaproszonych 
do Steklina otrzymał pamiątko-
wą broszkę z logo wydarzenia i 

list gratulacyjny, który zasłu-
żonym wręczał m.in. Starosta 
Toruński Marek Olszewski, będą-
cy także wiceprezesem Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP.

– Bardzo się cieszę, że możemy 
się spotkać i docenić Państwa wie-
loletnią pracę w jednostkach OSP  

w powiecie toruńskim – podzięko-
wał druhom i druhnom starosta.

Dla najstarszych druhów OSP zor-
ganizowano koncert orkiestry dę-
tej miejscowego OSP oraz zabawę 
taneczną przy akompaniamencie 
Kapeli Ludowej im. Kamińskich  
z Osieka nad Wisłą. (AA)

DPS w Wielkiej Nieszawce posiada miejsca 
dla 90 osób w podeszłym wieku. Dom ma 
45 pokoi jednoosobowych, 13 pokoi dwu-
osobowych oraz 7 pokoi trzyosobowych, 
kuchenki z których przez całą dobę mogą 
korzystać Mieszkańcy oraz pokój gościnny. 
Niemal wszystkie pokoje posiadają łazienki, 
w większości przystosowane do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. (AA)

fot. Michał Kardas

systematycznie remontowane i wyposażane są 
szkoły ponadpodstawowe oraz domy pomocy 
społecznej, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Toruński. Samorząd Powiatu odpo-
wiadając na potrzeby mieszkańców wielką wagę 
przykłada do inwestycji drogowych – remontując 

lub przebudowując drogi powiatowe. Ponadto w 
całym powiecie powstało już blisko 200 km dróg 
do jazdy jednośladem. Infrastruktura dla rowerzy-
stów powstaje w ramach programu „Budujemy 
sieć”, który realizowany jest we współpracy z 
innymi samorządami: Województwem Kujawsko-
Pomorskim, Gminą Miasta Toruń oraz gminami 
powiatu.

W latach 2004-2009 Powiat koordynował inno-
wacyjne programy edukacyjne dla całego woje-
wództwa, a od 2009 roku projekty realizowane 
są we współpracy z samorządami gminnymi.

Organizatorami spotkania w Czernikowie byli: 
Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. (AA)

fot. Michał Kardas

fot. Michał Kardas
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Z miłości do muzyki i do ludzi
Maria Karpińska, prowadząca zespół śpiewaczy „Melodia” opowiada o swojej pasji i najważniejszych 
momentach w 10-letniej historii zespołu.

Co jest największą siłą zespołu śpie-
waczego „Melodia”? Czego przez tych 
10 lat nauczyła się Pani pracując z 
utalentowanymi muzykami z gminy 
Zławieś Wielka?

MK: Wspólne przeżycia artystyczne ze-
spalają ludzi i w tym tkwi siła społecz-
nego oddziaływania zespołu. Przez 20 
lat pracowałam z zespołami śpiewa-
czymi na terenie gminy Zławieś Wielka. 
W latach 90. z zespołami: „Wiślanki” i 
„Wrzos”. To są i zawsze będą dla mnie 
niezapomniane chwile! Zespoły zdo-
bywały nagrody i wyróżnienia na fe-
stiwalach i konkursach. Od 2012 roku 
„związana” jestem z zespołem śpiewa-
czym „Melodia”. Ci wspaniali ludzie już 
10 lat tworzą i ciągle doskonalą piękno 
ginącego folkloru poprzez śpiew, taniec 
oraz barwne stroje. W ten sposób pie-
lęgnują i podtrzymują piękne tradycje 
kulturowe naszego regionu. Muzyka 
stanowi bardzo ważną część mojego 
życia. Już jako dziecko zetknęłam się z 
nią w rodzinnym domu, gdyż tato grał 
na pianinie i mandolinie. Często grali-
śmy w duecie np. kolędy, a mama towa-
rzyszyła nam śpiewając. Dwadzieścia 
lat pracy w zespole z utalentowanymi 
muzykami daje pełną satysfakcję, bo 

dzięki naszej sumiennej i ciężkiej pracy 
zdobywamy popularność oraz nagrody 
i wyróżnienia. Podkreślam, że folklor 
to nie tylko taniec i śpiew, to także 
historia, tradycja i patriotyzm. W pracy 
z zespołem „Melodia” nauczyłam się 
bardziej dostrzegać wartości w muzyce 
i kulturze ludowej.

Jakie momenty z tych dwóch dekad 
działalności zapamięta Pani na całe 
życie?

MK: Mam wiele pięknych wspomnień 
i wzruszających momentów. W miarę 
upływu czasu zapamiętuje się pew-
ne wyraziste chwile, które dały nam 
dużo przyjemności i radości. Myślę 
o II nagrodzie zespołu „Melodia” w 
Ogólnopolskim Festiwalu Seniorów 
„O Matce Pieśń” w Toruniu. To był 
nasz ogromny sukces! Pamiętam, że 
wszyscy płakali z radości! Nagrodę 
przeznaczyliśmy na zakup strojów i 
butów. Zdobyliśmy wiele nagród na 
różnych przeglądach i festiwalach w 
regionie i całej Polsce. Czujemy się 
docenieni i dumni z siebie ponieważ 
ciężko na to pracowaliśmy i nadal pra-
cujemy. Myślę, że największym naszym 
sukcesem jest to, że mamy grupę ludzi 
z pasją, którzy chcą poświęcać swój 

wolny czas na kultywowanie trady-
cji naszych przodków. Gdy widzimy 
reakcję publiczności, która nagradza 
nas brawami jest dla nas największą 
nagrodą i tylko potwierdza, że to co 
robimy ma sens. Czas spędzony z ze-
społami to wspaniała przygoda, którą 
zapamiętam na zawsze.

Wyobraża sobie Pani swoje życie bez 
„Melodii”?

MK: Nie miałam czasu o tym pomyśleć. 
Życie wśród ludzi jest ciekawe. Praca 
z zespołem „Melodia” daje wiele sa-
tysfakcji. Kiedy kochasz to co robisz, 
przelewasz swoją pasję, kiedy widzisz, 
że twoja praca przynosi postępy, to są 
najbardziej budujące chwile. To daje 
siłę. Dla mnie zespół i muzykowanie to 
spełnienie marzeń. Poza tym przyna-
leżność do zespołu rozwija wyobraźnię 
i koordynację ruchową. Dzięki temu, że 
na co dzień jestem aktywna i przeby-
wam z wieloma ludźmi, czuję się po-
trzebna. A to napędza mnie pozytywnie 
do dalszych działań.

Jaka jest Pani receptura na te ”gorsze 
momenty”?, Co wtedy pozwala Pani 
przetrwać?

MK To naturalne, że każdy z nas ma 

zarówno lepsze, jak i gorsze dni. 
W naszym zespole podczas 
muzykowania panuje życzliwa 
i przyjemna atmosfera. Trzonem 
Zespołu zawsze jest lider i on 
odpowiedzialny jest za budo-
wanie dobrej atmosfery, aby 
osoby tworzące muzyczną 
rodzinę traktowały siebie 
z szacunkiem, a to wiąże 
się z pozytywnymi odczu-
ciami i wpływa na efekty 
naszych wspólnych osią-
gnięć. Dzięki muzyce mo-
żemy wyrażać emocje.

Czego możemy życzyć Pani i 
członkom zespołu na kolejne 10 
lat scenicznej przygody?

MK Z pewnością dużo zdro-
wia, bo to najcenniejszy skarb, 
pomyślności i energii w dalszej 
pracy w dziedzinie muzyki i śpie-
wu. Poza tym poproszę o życzenia 
wytrwałości w tej pięknej pasji, 
satysfakcji, czerpania radości oraz 
wspaniałej atmosfery z wspól-
nego muzykowania. Niech nam 
zawsze w duszy gra! 

Rozmawiał:  
Adrian Aleksandrowicz

Medal na muzyczny jubileusz
Zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminy Zławieś Wielka obchodzi 10-lecie istnienia, a jego prowadząca – dyrektor GOKiS  
w Złejwsi Małej Maria Karpińska – 20-lecie pracy artystycznej. Jubileuszowe spotkanie zorganizowano 22 października 2022 
roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Podczas wydarzenia Starosta Toruński Marek Olszewski i Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Leszek Syroka odznaczyli Marię Karpińską Odznaką Honorową za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

Zespół „Melodia” tworzą mieszkańcy gminy 
Zławieś Wielka, których połączyła pasja do mu-
zyki i promowania lokalnego folkloru – ludowego 
śpiewu i tańca. Pod okiem dyrektorki GOKiS-u 
Marii Karpińskiej członkowie „Melodii” zwycię-
żali w wielu prestiżowych przeglądach wokal-
nych reprezentując gminę i Powiat Toruński na 
arenie regionalnej i ogólnopolskiej.
10-leciu zespołu towarzyszył X Wojewódzki 
Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych. 
Wydarzenie było także okazją do świętowania 
20-lecia pracy artystycznej Marii Karpińskiej.

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu „Melodii” 
i dyrektor GOKiS-u najlepsze życzenia i gratulacje 
przekazali jubilatom przedstawiciele władz samo-
rządowych Powiatu Toruńskiego. Starosta Marek 
Olszewski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Leszek Syroka w podziękowaniu za promowanie 

Powiatu uhonorowali Marię Karpińską Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

– Siła tego zespołu to nie tylko potężne głosy, ale 
także wielkie serca – gratulował Starosta Toruński 
Marek Olszewski.

Świeżo upieczona laureatka najwyższego odzna-
czenia przyznawanego przez władze Powiatu nie 
kryła wzruszenia odbierając odznakę.

– To dla mnie dodatkowa motywacja, aby pracować 
jeszcze ciężej. Moja praca to moja pasja, dlatego 
wiem, że mogę to robić przez kolejne lata – przy-
znała Maria Karpińska.

W gronie gości jubileuszu zespołu znalazła się także 
radna Powiatu Toruńskiego Edyta Zakrzewska.

Uroczystość zakończył krótki koncert świętujące-
go zespołu, poczęstunek i zabawa taneczna przy 
dźwiękach muzyki ludowej. (AA)fot. Marzena Masłowska

JUBILEUSZ PRACY ARTYSTYCZNEJ

10 LAT NA SCENIE
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Szukamy
Społecznika Roku
Jeszcze tylko do 30 października czekamy 
na zgłoszenia w konkursie „Społecznik 
Roku Powiatu Toruńskiego 2022”. 

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby 
lub zespół osób, które w szczególny spo-
sób wyróżniają się w działalności społecznej 
na rzecz mieszańców powiatu toruńskiego.  
O tytuł „Społecznika Roku” ponownie mogą 
ubiegać się osoby, które tytuł taki już otrzy-
mały z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło 
to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu.

Kandydatów zgłaszać mogą instytucje publicz-
ne, organizacje pozarządowe oraz pełnoletni 
mieszkańcy powiatu. Komisja konkursowa 
przy ocenie kandydatów zwróci szczegól-
ną uwagę na skuteczność podejmowanych 
działań, kreatywność, pomysłowość działań 
jak również na współpracę i angażowanie 
innych osób.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finanso-
wa lub rzeczowa o wartości 1 500 zł. Uroczyste 
wręczenie odbędzie się podczas Powiatowego 
Forum Organizacji Pozarządowych.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenio-
wy znaleźć można na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego: www.powiatto-
runski.pl. (AA) 

ZESKANUJ KOD

SPRAWDŹ  
REGULAMIN

ZGŁOŚ  
SPOŁECZNIKA

200 lat,  
Pani Marianno!
Pani Marianna Stankiewicz, pod-
opieczna Domu Pomocy Społecznej w 
Dobrzejewicach obchodziła setne urodzi-
ny. Uroczyste świętowanie tego pięknego 
jubileuszu zorganizowano we wtorek 27 
września 2022 roku, wzięli w nim udział 
przedstawiciele władz samorządowych 
Powiatu Toruńskiego: Starosta Toruński 
Marek Olszewski i Wicestarosta Michał 
Ramlau. 

Podziękowanie za
promowanie powiatu
Nakładem Wydawnictwa Literackiego 
ukazała się najnowsza książka Roberta 
Małeckiego „Wiatrołomy”. Autor od wielu 
lat w swojej twórczości przedstawia czy-
telnikom z całej Polski najbardziej urokliwe 
zakątki naszego regionu. Za pomoc w pro-
mowaniu powiatu toruńskiego podziękował 
mu Starosta Toruński Marek Olszewski.
Robert Małecki jest autorem 11 powieści kry-
minalnych. Akcja większości z nich dzieje się w 
Toruniu i powiecie toruńskim. Czytelnicy z całej 
Polski, dzięki jego książkom, mogli poznać m.in. 
Chełmżę i sąsiadujące z nią miejscowości oraz 
Lubicz Górny, Łubiankę czy Złąwieś Wielką. 

Za ciągłe promowanie powiatu toruńskiego 
autorowi podziękował Starosta Toruński Marek 
Olszewski.

– Najbardziej dziękuję za „trylogię chełmżyń-
ską”, którą bardzo doceniają nie tylko miesz-
kańcy Chełmży – jedynego miasta leżącego 
w naszym powiecie – oraz za wspomnienie 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w wydanej kilka miesięcy temu 
książce „Wstyd”, gdzie pracownicy naszego 
urzędu pomogli jednemu z bohaterów w roz-
wikłaniu zagadki sprzed lat. Bardzo cieszy mnie 
także fakt, że od wielu lat jest Pan mieszkańcem 
powiatu toruńskiego, i że na naszym terenie 
powstają dzieła, po które coraz chętniej się-
gają pasjonaci literatury – powiedział starosta 
podczas spotkania w czwartek 20 października. 
Do podziękowań dołączył drobny upominek – 
kubek z logo powiatu wypełniony ulubionymi 
słodyczami autora, krówkami.

W podziękowaniu za spotkanie i ciekawą roz-
mowę o literaturze, samorządzie i perspekty-
wach rozwoju Robert Małecki wręczył staroście 
swoją najnowszą książkę „Wiatrołomy”. (AA)

Dzień Edukacji w 
Szkole Muzycznej 

w Chełmży
Powiatowe obchody Dnia Edukacji 
Narodowej zorganizowano w auli Szkoły 
Muzycznej w Chełmży. Uroczyste spotkanie 
odbyło się w środę 12 października 2022 r.
Nauczyciel, to jeden z tych zawodów, przed któ-
rym stoją najpoważniejsze wyzwania, dlatego 
podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej Starosta Toruński Marek Olszewski 
i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
Paweł Polikowski podziękowali nauczycielom 
i wyrazili wdzięczność za ich zaangażowanie 
w działania na rzecz uczniów oraz realizację 
zadań oświatowych.

Słowa podziękowania skierowali także do pra-
cowników niepedagogicznych, których codzien-
ny trud pozwala na sprawne funkcjonowanie 
szkół i placówek.

Głównym punktem uroczystości było wrę-
czenie nagród Starosty Toruńskiego, które za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:
Anna Piotrowska – nauczycielka matematyki 
z ZS CKU w Gronowie,
Monika Danielska – nauczycielka języka 
polskiego i przedmiotów artystycznych z ZS 
Ponadpodstawowych w Chełmży,
Anna Rajska – terapeutka z ZS im. Unii 
Europejskiej w Chełmży,
Monika Nowacka-Sekuła – nauczycielka  
w klasie fletu w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Chełmży,
Aneta Krzyżelewska – pedagożka i terapeut-
ka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chełmży.
Na koniec uroczystości zgromadzeni wysłuchali 
koncertu. (BBK)

Setne urodziny Pani Marianny rozpoczęła 
uroczysta msza święta w intencji jubilatki. 
Po wspólnej modlitwie zaproszeni goście 
złożyli 100-letniej podopiecznej DPS-u w 
Dobrzejewicach najserdeczniejsze życzenia.

– Droga Jubilatko, niech dzień tak zacnego 
Jubileuszu będzie dla Pani okazją do spotkań 
w miłej atmosferze i radosnym przyczynkiem 
do wspomnień. Życzę, aby kolejne lata mijały 
Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i 
wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią 
los nadal pozwala cieszyć się życiem – życzył 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

Marianna Stankiewicz urodziła się w 1923 roku, 
podczas II wojny światowej została przymu-
sowo wywieziona do Niemiec, a po wojnie za-
mieszkała w Toruniu. Przez wiele lat pracowała 
w przedsiębiorstwie przemysłu odzieżowego. 
Urodziła troje dzieci. Jest babcią dwojga wnu-
cząt i prababcią dla dwójki prawnuków. Od 2016 
roku mieszka w Domu Pomocy Społecznej w 
Dobrzejewicach. Jeszcze kilka lat temu jubilatka 
uwielbiała szydełkować i czytać książki. Pani 
Marianna bardzo aktywnie uczestniczyła także 
w życiu DPS-u, reprezentując go na corocznym 
Powiatowym Przeglądzie Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych w Browinie. (AA)
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ŚWIĘTO NAUCZYCIELI NOWA KSIĄŻKA MAŁECKIEGONAGRODY DLA ZAANGAŻOWANYCH PIĘKNY JUBILEUSZ


