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Starosta Toruński wśród „Liderów Samorządu”
Organizatorzy Gali Liderów Samorządu 1990-2023 wyróżnili Starostę Toruńskiego Marka Olszewskiego. 
Starosta znalazł się w zaszczytnym gronie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, którzy 
stoją na czele swoich małych ojczyzn przynajmniej trzy kadencje.

Autobus
na trasie

Czernikowo-Gronowo

Ruszyła komunikacja auto-
busowa na trasie Czernikowo 
– Obrowo – Kawęczyn – Do-

brzejewice – Brzozówka – 
Szembekowo – Gronowo. Linię 
wprowadzono głównie z myślą 
o uczniach Zespołu Szkół CKU 

w Gronowie. Mogą z niej korzy-
stać także inni zainteresowani.

Autobus kursuje od 2 listopada w dni nauki 
szkolnej. 

Z Czernikowa, z dworca PKS, odjeżdża o godz. 
7:00 i przejeżdża przez: Obrowo, Kawęczyn, 
Dobrzejewice, Brzozówkę i Szembekowo  
(aż trzy przystanki w Szembekowie). Zgodnie 
z rozkładem jazdy na przystanku końcowym 
– przed gronowską szkołą – pasażerowie 
mogą wysiąść ok. godz. 7:53. 

W godzinach popołudniowych zaplanowano 
kurs z Gronowa do Czernikowa. Kurs powrotny 
zaplanowano o godz. 15:45. Na przystanku 
końcowym w Czernikowie autobus powinien 
być ok. godz. 16:38.

Linia wprowadzona została na mocy uchwały 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. w sprawie wyrażenia woli wy-
znaczenia linii komunikacyjnych publicznego 
transportu zbiorowego, dla których organi-
zatorem jest Powiat Toruński oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy o świadczenia 
usług w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego. Rozkład jazdy i ceny biletów można 
znaleźć na naszej stronie internetowej. (AA)

ZESKANUJ KOD
SPRAWDŹ  
ROZKŁAD JAZDY

Samorządowy Symbol Roku dla Powiatu Toruńskiego
Kapituła Programu „Symbol” za realizowane inwestycje i sprawne pozyskiwanie środków finansowych 
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych zdecydowała się nadać Powiatowi Toruńskiemu tytuł „Symbol 
Polskiej Samorządności 2022”. 

Starosta Toruński 
Marek Olszewski i 
Wicestarosta Michał 
Ramlau odebrali wy-
różnienie podczas uro-
czystej gali „Symbol 
Roku” zorganizowanej 
w Katowicach 17 listo-
pada 2022 r. 
Laureatami „Symbolu” 
w ciągu 11 minionych lat 
zostało ok. 500 instytucji  

i firm. Jak podkreślają 
organizatorzy to odzna-
czenie otrzymują firmy, 
przedsiębiorstwa, insty-
tucje i samorządy, które 
działając na lokalnych 
rynkach prezentują naj-
wyższe standardy zarzą-
dzania, innowacyjności, 
sprawności w pozyskiwa-
niu i dysponowaniu środ-
kami unijnymi, dbałości  

o ekologię, ale nade 
wszystko o szeroko po-
jęte dobro mieszkańców.

Program już od ponad de-
kady organizowany jest 
przez wydawcę „Monitora 
Biznesu” i „Monitora 
Rynkowego”.

W pracach kapituły w tym 
roku brali udział: Henryk 
Warkocz wieloletni prezes 

zarządu TÜV Nord Polska, 
dr hab. Katarzyna Bilińska, 
prof. UE w Katowicach, 
dr Magdalena Wójcik-
Jurkiewicz, dr Jan 
Rzymełka oraz repre-
zentanci „Monitora 
Biznesu” i „Monitora 
Rynkowego”: wydawca 
Joanna Drzazga-Lisiecka 
oraz redaktor naczelny 
Jakub Lisiecki. (AA)

Starosta Marek Olszewski odebrał 
to wyróżnienie podczas gali zor-
ganizowanej 18 listopada 2022 
roku w gminie Kleszczów przez 
Wydawnictwo Temida, wydające 
publikacje poświęcone samo-
rządowi. Medal staroście wrę-
czył Jerzy Stępień, były sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego i jeden 
z twórców reformy samorządowej. 
Marek Olszewski pracę samorzą-
dową rozpoczynał jako wójt Gminy 
Lubicz. Pełnił tę funkcję nieprzerwa-
nie od 1991 do 2018 roku. Za jego 
kadencji gmina bardzo się rozwinęła 
dzięki nowoczesnej polityce inwe-
stycyjnej. Priorytetowe osie rozwoju 
stanowiły edukacja i infrastruktura 
służąca poprawie warunków życia. 
Starosta w latach 1995-2018 dzia-
łał w Związku Gmin Wiejskich RP 
(od 2015 pełnił funkcję przewod-
niczącego). Pracował także jako 
Przewodniczący Zespołu ds. Edukacji 

Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu. Był członkiem 
Komitetu Regionów w Brukseli. 
Jak ze swojej perspektywy starosta 
ocenia ponad trzy dekady polskiej 
samorządności?
– Trudne były początki, czas formo-
wania się samorządu. Postawiono 
przed nami bardzo ambitne zada-
nia a ich realizacja była znacznie 
trudniejsza niż obecnie, bo wtedy 
nikt nie wiedział, z jaką siłą wią-
że się wspólnota samorządowa. 
Trudny był także przełom lat 90.  
i początku XXI wieku. Zrealizowano 

lub zapoczątkowano wtedy inwe-
stycje, które dzisiaj wydają nam 
się czymś oczywistym, a wtedy 
były absolutną nowością. Bardzo 
trudnym okresem w życiu samo-
rządowca były także ostatnie lata. 
COVID-19 zmusił nas do wpro-
wadzenia rewolucyjnych zmian. 
Bardzo zaraźliwy wirus z tak szyb-
ką drogą transmisji zmusił nas do 
wypracowania rozwiązań, jakie do 
tej pory nie były nawet rozważane: 
praca zdalna, izolacja, załatwia-
nie bezpośrednio tylko naprawdę 
pilnych spraw. Każde tak trudne 

doświadczenie nas czegoś uczy – 
zapewnia Starosta.
Lider Samorządu od 2018 roku 
stoi na czele Zarządu Powiatu 
Toruńskiego. W tej kadencji wła-
dzom samorządowym Powiatu 
udało się zrealizować największe w 
historii inwestycje. Wybudowaliśmy 
filię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dobrzejewicach 
oraz halę na maszyny rolnicze przy 
Zespole Szkół CKU w Gronowie. 
Niebawem oddane do użytku zo-
staną hala sportowa przy gronow-
skiej placówce i Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Osieku nad Wisłą.
Powiat systematycznie inwestuje 
także w edukację i ochronę zdrowia, 
realizując remonty i modernizacje 
szkół, domów pomocy społecznej  
i dróg. Wizytówką naszego sa-
morządu są ścieżki rowerowego, 
których w całym powiecie jest już 
ponad 200 km. (AA)

Fot. Tomasz Piekorz

Fot. Wydawnictwo Temida
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Połączył nas hymn
Wyjątkowy film zatytułowany „Niech połączy nas hymn” miał swoją premierę w Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada 2022 roku. Na zaproszenie Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego 
„Mazurka Dąbrowskiego” zaśpiewali druhowie OSP, chóry szkolne, koła gospodyń wiejskich, sportowcy 
i aktywiści z całego powiatu.

W wigilię święta niepodległości w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego spotkali 
się przedstawiciele grup, które usłyszeć 
można w filmie.
– To wyjątkowe święto dla wszystkich 
Polaków. Nasz hymn zawsze powi-
nien łączyć, a nie dzielić! Ta inicjatywa 
to także przejaw naszego patriotyzmu. 
Współcześnie miłość do ojczyzny prze-
jawia się przede wszystkim w trosce  
o innych i zaangażowaniu w pracę, naukę  
i dobro wspólne. To święto musimy obcho-
dzić radośnie i z pełną odpowiedzialnością 
za siebie, swoich bliskich i nasze małe ojczyzny 
– wyjaśnił Starosta Toruński Marek Olszewski.

W filmie „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewają 
wspólnie: druhny i druhowie OSP Kawęczyn, 
członkowie Grupy Morsy z Gminy Chełmża, chór 
szkolny ze Szkoły Podstawowej im. bł ks. S. W. 
Frelichowskiego w Chełmży, członkinie Koła 

Gospodyń Wiejskich „Przebojowe Złotorianki” 
ze Złotorii, podopieczni Akademii Piłkarskiej 
GOL Chełmża, druhny i druhowie OSP Steklin, 
chór szkolny ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Obrowie, członkinie KGW Dębiny, 
zawodnicy i podopieczni drużyny piłkarskiej 

Mustang Ostaszewo, członkinie KGW 
Nowoczesne Gospochy, członkinie Zespołu 
Śpiewaczego „Melodia” ze Złejwsi Małej, 
chór szkolny ze Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym.

Film zebrał bardzo pozytywne recenzje 
wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. 
W imieniu bohaterów tej okolicznościowej 
produkcji inicjatorom kampanii podzię-
kowała Mirosława Kłosińska Członek 
Zarządu Powiatu Toruńskiego.

– Serdecznie gratuluję Panu Staroście  
i jego współpracownikom tego wspaniałe-

go pomysłu. Jestem bardzo wzruszona i dumna, 
że mogliśmy się dzisiaj spotkać i wspólnie świę-
tować – zapewniała. (AA)

ZESKANUJ KOD
ZOBACZ FILM

„Młodzieży trzeba dać dobry przykład!”
Z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Przemysławem Piotrowskim rozmawiamy  
o wychowaniu młodzieży w patriotycznym duchu.

Jak młodzież zareagowała na po-
mysł wspólnego śpiewania hymnu 
w ramach powiatowej inicjatywy 
„Niech połączy nas hymn”?

PP: Uczniowie ze szkoły w Obrowie 
przyjęła tę inicjatywę bardzo entu-
zjastycznie. Jest to dla nich sposób 
na wyrażenie swojego patriotyzmu 
oraz pokazanie dbałości o symbole 
narodowe. 

Takie działania są w Pana opinii 
potrzebne, aby krzewić patrio-
tyzm i miłość do ojczyzny wśród 
uczniów?

PP: Oczywiście! Szacunek do sym-
boli narodowych, uroczyste obcho-
dy świąt państwowych, edukacja 
patriotyczna od najmłodszych lat 
są ważnym elementem krzewie-
nia patriotyzmu. Ponadto wspólne 
śpiewanie hymnu buduje poczucie 
wspólnoty i jedności. Dzisiaj, gdy 
my Polacy, tak bardzo jesteśmy 
podzieleni, należy doceniać każdy 
element, który jednoczy a nie dzieli. 

Młodzi ludzie rozumieją co znaczy 
kochać swoją ojczyznę?

PP: Myślę, że tak. Uczymy tego 
już przedszkolaki. W czytance w 
klasie pierwszej widziałem tekst 
o tym, żeby podczas uroczystości 
otwierania nowych obiektów nie 
przecinać wstęgi w kolorze na-
szej flagi narodowej. Bardzo mnie 
cieszy również fakt, że w naszym 
lokalnym środowisku minęła moda 
na zakładanie bluz czy t-shirt’ów 
z elementami pseudopariotyczny-
mi, które kojarzyły się z ruchami 
nacjonalistycznymi i bojówkami. 
Nasza młodzież jest świadoma  
i wie na czym polega patriotyzm. 
Umie krytycznie myśleć i nie daje 
sobie narzucić definicji patrioty-
zmu forsowanej przez ostatnie lata 
przez wielu polityków zwłaszcza  
z prawej strony sceny politycznej. 

Jak można uczyć młodych ludzi pa-
triotyzmu? Wystarczy o nim mó-
wić, czy może trzeba to pokazać?

PP: Nie wystarczy mówić. Dzisiaj 
wiemy, że dzieci i młodzież są 
przeczulone na punkcie hipokry-
zji. Jeżeli my dorośli nie będziemy 
służyć młodemu pokoleniu dobrym 

przykładem, to nic dobrego z tego 
nie wyniknie. W myśl tego co po-
wiedział Zamoyski: „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie.”

Co dorastający mieszkańcy 
naszego powiatu wyniosą 
po wspólnym śpiewaniu 
hymnu w ramach naszej 
inicjatywy?

PP: Zapewne każdy z 
nich coś innego. Jedni 
będą dumni z tego, że 
mogli wziąć udział w 
akcji patriotycznej, 
inni będą się cieszyć 
z tego, że wspólnie 
zaśpiewali hymn i w 
ten sposób budują 
poczucie wspólnoty, 
a dla kolejnych będzie 
to szansa na zaistnie-
nie. Każdy z nas jest 
inny, każdy ma inne po-
trzeby. I w moim odczuciu 
to jest właśnie piękne.
Rozmawiał:
Adrian Aleksandrowicz

Rusza
tegoroczna

odsłona 
konkursu 

„Mieszkam 
w ciekawym 
miejscu...”

XIV edycja Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego „Mieszkam 
w ciekawym miejscu…” nawią-
zuje do 550. rocznicy urodzin 

Mikołaja Kopernika, które przy-
padają w 2023 roku. Na prace 

poświęcone postaci wybitnego 
astronoma i jego związków z 

naszym powiatem czekamy do 
16 grudnia 2022 roku.

Konkurs to świetna okazja by przybliżyć 
sobie i dzieciom historię życia i osiągnięcia 
znanego wszystkim torunianina. 

Prace plastyczne wyjątkowo w tej edycji 
konkursu mogą wybiegać poza granice ad-
ministracyjne powiatu toruńskiego. Mogą 
przedstawiać samą postać naukowca, po-
mniki rozsiane po całej Polsce, nawiązywać 
do dziedzin nauki jakimi się zajmował, można 
przedstawić układ słoneczny albo obiekty na 
terenie powiatu nawiązujące do jego badań 
(astrobazy, Obserwatorium Astronomiczne w 
Piwnicach) czy też miejscowości, przez które 
wytyczono Szlak Kopernikowski. Jednym 
słowem wszystko to z czym Mikołaj Kopernik 
się dzieciom skojarzy.

Jak co roku profesjonalne Jury wyłoni zwycię-
skie prace w trzech przedziałach wiekowych: 
dla uczniów klas 0-III, IV-VI oraz VII-VIII szkół 
podstawowych. Zwycięskie i wyróżnione 
prace zostaną wyeksponowane na wystawie 
pokonkursowej. Nagrody otrzymają zarówno 
zwycięzcy, jak i najbardziej aktywne placówki 
oraz opiekunowie. Regulamin konkursu, kar-
tę zgłoszeniową i więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego. (MM)

ZESKANUJ KOD
ZOBACZ 
REGULAMIN

Z KOPERNIKIEM W ROLI GŁÓWNEJ

ROZMOWA O PATRIOTYZMIE

NIEPODLEGŁA!
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Podziękowania dla krwiodawców
Kluby Honorowych Dawców Krwi w Chełmży i w gminie Zławieś 
Wielka podsumowały działalność w roku 2022. Krwiodawcy 
z Chełmży świętowali 18 listopada w Hotelu Imperium, dzień 
później podobne uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
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Jarosław Bochenek  
pokieruje ŚDS-em
Zarząd Powiatu Toruńskiego powierzył stanowisko dyrektora 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą 
Jarosławowi Bochenkowi. Na mocy uchwały zarządu od  
1 listopada 2022 roku zarządza on nowopowstałą instytucją.

Jarosław Bochenek jest magistrem peda-
gogiki o specjalności pedagogika społeczna 
oraz absolwentem studiów doktoranckich 
w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych UMK. Ukończył też studia 
podyplomowe z zakresu: filozofii i etyki, 

organizacji pomocy społecznej, zarządzania 
dla pracowników administracji publicznej 
i jednostek budżetowych oraz ewaluacji 
programów społecznych. 
Trwają prace wykończeniowe na budowie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 
nad Wisłą. Budynek ma prawie 1300 metrów 
kwadratowych powierzchni. Oprócz sal terapii 
zajęciowej czy stołówki, w obiekcie znajdują 
się garaż i kuchnia. Całość uzupełnia taras 
widokowy na jezioro.

Głównym zadaniem ŚDS-u jest przygotowanie 
do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w 
środowisku osób z różnego typu problemami. W 
obiekcie w Osieku nad Wisłą znajdą się sale te-
rapii zajęciowej oraz sale zajęć ruchowych. (AA)

Stypendia przyznane!
Spotkanie ze zdolną młodzieżą zorganizowano w piątek  
28 października 2022 roku w sali koncertowej Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Chełmży.

Wzięli w nim udział przedstawiciele władz 
samorządowych Powiatu Toruńskiego: 
Starosta Marek Olszewski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Paweł Polikowski  
i Wicestarosta Michał Ramlau. Uzdolnionej 
młodzieży gratulowali także radni - Łukasz 
Kowalski i Jacek Kałamarski, dyrektorzy po-
wiatowych szkół oraz rodzice i opiekunowie. 
Starosta Marek Olszewski gratulując uczniom 

znakomitych osiągnięć podkreślił, że jest z nich 
bardzo dumny. – Cieszę się, że w powiecie to-
ruńskim mieszka tak wielu młodych zdolnych 
ludzi – deklarował starosta.

Stypendia w roku szkolnym 2022/2023 otrzy-
mywać będzie 206 uczniów. Najlepsi z nich 
to tak zwana „dwunastka wspaniałych” – ze 
średnią powyżej 5,50. Otrzymali oni statuetki 
„Sowa 2022”.

Dwie osoby z najwyższymi średnimi: Piotr 
Karbowski i Zofia Makowska otrzymali także 
vouchery na kwotę 300 zł każdy. W gronie 12 
najlepszych znaleźli się także: Kinga Szmania, 
Martyna Banach, Mateusz Lewandowski, 
Maciej Czarciński, Maciej Przewięźlikowski, Julia 
Sienkiewicz, Jakub Biziorek, Michael Anderson, 
Maksymilian Oziewicz, Aleksandra Kowalska.

Spotkanie zakończył koncert uczniów Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Chełmży. (BK)

Środki z programu  
„Cyfrowy Powiat”
Powiat Toruński pozyskał 328 695 zł z programu „Cyfrowy 
Powiat”. Środki te pomogą zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa 
teleinformacyjnych usług świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe w Toruniu i jednostki organizacyjne Powiatu. To 
znacząco wpłynie na jakość obsługi mieszkańców.

ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW WSPARCIE DLA POWIATU

Pandemia COVID-19 wskazała na koniecz-
ność stałego, konsekwentnego rozwoju 
e-administracji i usług cyfrowych ofero-
wanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Aby móc dalej obsługiwać klien-
tów wykorzystując nowoczesne narzędzia, 
niezbędne są inwestycje w serwerownię  
i sieć LAN. 
Środki pozyskane przez Powiat Toruński w 
ramach „Cyfrowego Powiatu” pomogą zakupić 
niezbędny sprzęt, m.in. przełączniki rdzeniowe 
oraz nową macierz dyskową. Przeprowadzona 
zostanie również techniczna diagnoza cyber-
bezpieczeństwa. To zwiększy poziomu bez-
pieczeństwa systemów informatycznych. Za 
pozyskane środki zakupiony zostanie sprzęt 

komputerowy, który trafi także do powiato-
wych jednostek działających w obszarze po-
mocy społecznej: Domów Pomocy Społecznej  
w Browinie, Wielkiej Nieszawce, Dobrzejewicach, 
Pigży, Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Chełmży i Osieku oraz Centrum Usług 
Wspólnych Powiatu Toruńskiego.

Całkowita wartość grantu dla Powiatu 
Toruńskiego to 328 695 zł – to maksymalna 
kwota, jaką mogliśmy pozyskać.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu 
grantowego „Cyfrowy Powiat” ze środków 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia REACT-EU. (AH)

Starosta Toruński otrzymał zaproszenie na 
obie uroczystości. Nie mógł jednak osobi-
ście pogratulować działaczom z Chełmży. 
Gratulacje i drobny upominek przekazał 
krwiodawcom w jego imieniu radny Rafał 
Lewandowski. Prezes Klubu HDK Zenona 
Derwich dziękowała władzom powiatu  
i miasta za dotychczasową współpracę. 
– To także dzięki życzliwemu spojrzeniu i owoc-
nej współpracy z samorządem reprezentowa-
nym przez Pana Starostę i Burmistrza Chełmży 
Pana Jerzego Czerwińskiego możemy działać 
tak prężnie. Nasza wolontariacka praca to tak 
naprawdę misja, bo musimy pamiętać, że każda 
oddana kropla krwi może pomóc drugiemu 
człowiekowi – przyznała.

19 listopada rok 2022 podsumowali członko-
wie klubu HDK PCK działającego przy Urzędzie 

Gminy Zławieś Wielka. Władze samorządowe 
Powiatu Toruńskiego podczas tych uroczysto-
ści reprezentowali Starosta Toruński Marek 
Olszewski i Radna Rady Powiatu Toruńskiego 
Danuta Kwiatkowska. 

– Udało Wam się stworzyć społeczność, która 
wyczekuje na organizowane cyklicznie zbiórki 
krwi. Towarzyszące Państwu poczucie wspól-
noty to wielka wartość! – przyznał starosta 
Marek Olszewski.

– Jestem bardzo dumna, że jako radna tego 
okręgu mogę reprezentować w Radzie Powiatu 
Toruńskiego tak wspaniałych ludzi, którzy ra-
tują zdrowie i życie innych – zapewnia radna 
Danuta Kwiatkowska.

Uroczystości zorganizowane przez lokalne kluby 
HDK zapowiadają Dni Honorowego Krwiodawstwa 
rozpoczynające się 22 listopada. (AA)

Klub HDK PCK przy UG Zławieś Wielka
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Dokąd po pomoc?
Prawa pacjenta, ubezpieczenia społeczne czy prawo podatkowe, to dziedziny, z którymi zetknąć możemy się wszyscy, a nie wszyscy 
wiemy jak się w nich poruszać. Warto wiedzieć, że możemy liczyć na nieodpłatną pomoc specjalistów.

PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta
Informacja nt. zasad realizacji świadczeń 
zdrowotnych, doradztwo w przypadku łamania 
praw pacjenta dla każdego obywatela, którego 
prawa jako pacjenta zostały naruszone
Infolinia Pacjenta: 800 190 590  
pn.-pt. 8:00-18:00 połączenie bezpłatne 
kancelaria@rpp.gov.pl, www.gov.pl/web/rpp

Narodowy Fundusz Zdrowia
Dane teleadresowe placówek medycznych, 
gabinetów, placówek NFZ, zasad i miejsc udzie-
lania pomocy medycznej w nocy, weekendy  
i święta.
Oddział w Bydgoszczy  
pn.-pt. 8:00-16:00
nfz-bydgoszcz.pl

Kryzysowy Telefon Zaufania
Pomoc psychologiczna kierowana do osób 
dorosłych w kryzysie emocjonalnym, rodziców 
potrzebujących wsparcia w procesie wycho-
wawczym oraz osób niepełnosprawnych; 
pomoc dla osób samotnych, cierpiących  
z powodu depresji, bezsenności, chronicznego 
stresu – dla osób, które z różnych powodów 
nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu 
z psychologiem.
Kryzysowy Telefon Zaufania: 116 123  
codziennie 14:00-22:00, połączenie bezpłatne
www.psychologia.edu.pl

Telefon zaufania i Poradnia HIV/AIDS
Program ogólnopolski, gwarantujący anoni-
mowość i bezpłatną pomoc dla osób, które 
chcą wiedzieć, jak uniknąć zakażenia HIV lub 
obawiają się, że się zakaziły, gdy nie wiadomo 
co robić, gdy pytanie dotyczy osoby dzwonią-
cej/piszącej, partnera/partnerki.
Telefon Zaufania 226 928 226, 801 888 448, 
pn.-pt. 9:00-21:00, połączenie płatne tylko za 
pierwszą minutę
poradnia@aids.gov.pl, porady e-mail przesyła-
ne w ciągu 24 godz. 
www.aids.gov.pl

PRAWA KONSUMENTA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Toruniu
Ochrona praw konsumentów, usługi dla miesz-
kańców powiatu toruńskiego, zawierających 
umowy jako osoby fizyczne z przedsiębiorcami.
Tel. 56 662 88 11, pon. 7:30-13:30, wt.-czw. 
7:30-15:30  
konsumenci@powiattorunski.pl 
www.powiattorunski.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Realizacja rządowej polityki ochrony konsu-
mentów, informacja o sposobach rozwiązy-
wania spraw w przypadku indywidualnych 
naruszeń praw konsumenta, przeciwdziałanie 
praktykom ograniczającym konkurencję.
Infolinia 222 667 676 lub 801 440 220
pn.-pt. 8:00-18:00, opłata wg taryfy operatora
Delegatura Bydgoszcz 52 345 56 44
porady@dlakonsumentow.pl, www.uokik.gov.pl, 
bydgoszcz@uokik.gov.pl

Infolinia Konsumencka
Porady w zakresie ochrony praw konsumen-
tów, sposobów rozwiązywania sporów  
w przypadku indywidualnych naruszeń praw 
konsumenta, proste spory konsumenckie.
Tel. 801 440 220, 222 667 676 pn.-pt. 8:00-
18:00, www.konsumenci.org,  
fundacja@konsumenci.org

Europejskie Centrum Konsumenckie
Zapewnianie konsumentom informacji o ich 
prawach związanych z dokonywanymi przez 
nich zakupami transgranicznymi towarów i 
usług, doradzanie im w przypadku problemów, 
wspomaganie ich w rozpatrywaniu reklamacji.
Tel. 22 55 60 600, pn.-pt. 8:30-16:30,
eccnet-pl@ec.europa.eu, www.konsument.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Organ kontroli powołany do ochrony interesów 
i praw konsumentów oraz interesów gospo-
darczych państwa.
Porady konsumenckie 52 323 16 24, pn.-śr. pt. 
7:15-15:15, wt. 7:15-17:00, torun@wiih.com.pl, 

www.wiih.com.pl

Infolinia dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych
Działania ukierunkowane na wzmocnienie 
pozycji odbiorców energii: skargi (telefoniczne, 
pisemne, osobiste) w sytuacji nieuczciwych 
praktyk przedstawicieli handlowych sprzedaw-
ców energii.
Tel. 22 244 26 36, pn.-pt. 8:00-15:00,
drr@ure.gov.pl, www.ure.gov.pl

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
Interwencje w sprawach dotyczących funk-
cjonowania rynku usług telekomunikacyjnych 
i pocztowych. Zapewnienie konsumentom 
polubownego rozwiązywania sporów.
Tel. 22 330 40 00, pn.-pt. 8:15-16:15,
www.uke.gov.pl – formularz kontaktowy na 
stronie www UKE, www.cik.uke.gov.pl 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Realizacja przepisów o ubezp. społecznych, 
wystawianie osobom uprawnionym imiennych 
legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzają-
cych status emeryta-rencisty, dysponowanie 
środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń 
społecznych oraz środkami Funduszu Alimen-
tacyjnego.
Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00, 
pon. 7:00-18:00, cot@zus.pl, www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Obsługa ubezpieczenia, składek na ubezpie-
czenie, przyznawanie i wypłata świadczeń, 
zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej  
i rolniczym chorobom zawodowym, pomoc  
w przypadkach niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym.
Placówka Terenowa Toruń, tel. 56 655 53 42, 
pon, śr.-pt. 7:00-15:00, wt. 7:00-16:00 
22 592 65 90, pon.-pt. 8:00-16:00  
torun@krus.pl, www.krus.gov.pl

PRAWO PODATKOWE

Krajowa Informacja Skarbowa
Prowadzenie działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie przepisów prawa podatko-
wego i celnego.
Tel. 22 330 03 30 (z tel.kom.), 801 055 055  
(z tel.stacjonarnych), +48 22 330 03 30  
(z zagranicy), pn.-pt. 8:00-18:00
Delegatura KIS w Toruniu tel. 56 669 57 00  
www.kis.gov.pl

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów
Informacje o podatkach, możliwość rozliczenia 
się online.
www.podatki.gov.pl

SPORY Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Rzecznik Finansowy
Wsparcie klientów w sporach z podmiotami 
rynku finansowego (poradnictwo, interwencje, 
postępowania polubowne, wsparcie w trakcie 
postępowania sądowego).
ubezpieczenia: 22 333 73 28, pn. 9:00-17:00, 
wt.-pt. 9:00-14:00, wakacje kredytowe:  
22 333 73 35 godz. 9:00-12:00, banki i podmio-
ty rynku kapitałowego: 22 333 73 25, pn.-pt. 
8:00-16:00, OFE, PPE, IKE: 22 333 73 32, pn.-pt. 
12:00-14:00, porady@rf.gov.pl, www.rf.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
Rozstrzyganie sporów pomiędzy klientami 
banków a bankami w zakresie roszczeń pie-
niężnych z tytułu niewykonania lub nienależy-
tego wykonania umowy przez bank.

Tel. 22 48 68 400
arbitraz.kancelaria@zbp.pl, www.zbp.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
Informacje z zakresu ubezpieczeń, rynku kapita-
łowego i emerytalnego, instytucji czy biur płat-
niczych, sektora bankowego, kas spółdzielczych.

Infolinia KNF 22 262 58 00, pn.-pt. 8:15-16:15
sygnaly@knf.gov.pl, www.knf.gov.pl             (AA)
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