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Powiatowe inwestycje – finisz coraz bliżej
Prace na powiatowych inwestycjach trwają! Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie będą 
mogli korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej. Postępy widać także na budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 
nad Wisłą, a remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży posuwa się zgodnie z planem. To największe 
inwestycje w oświatę, sport i pomoc społeczną w całej historii powiatowego samorządu!

ZS CKU Gronowo
Zakończono wszystkie prace elewacyjne i wy-
konano parking zewnętrzny. Obecnie trwa 
wykończeniówka: malowanie ścian, prace 
glazurnicze, montaż sprzętu, wyposażanie 

łazienek. Wykonawca przygotowuje się do po-
łożenia parkietu w sali sportowej i sali fitness. 
Wkrótce młodzież będzie mogła ćwiczyć w tym 
pełnowymiarowym obiekcie.

Za wybudowanie hali sportowej przy gronow-
skiej szkole odpowiadała bydgoska firma „Ebud 
Przemysłówka”. Koszt inwestycji to prawie  
12,7 mln zł. Zadanie jest dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W Osieku nad Wisłą trwa budowa ŚDS-u 
– instytucji, której głównym zadaniem jest 
przygotowanie do życia w społeczeństwie  
i funkcjonowania w środowisku osób z różnymi 
dysfunkcjami. 

Wykonawca zakończył już budowę ścian kon-
strukcji zewnętrznej i wewnętrznej oraz da-
chu. Wykonano także elewację budynku oraz 
osadzono stolarkę drzwiową i okienną.  Na 
posadzkach w niemal całym budynku wyłożono 

płytki gresowe. Zgodnie z projektem przy-
gotowano tory jezdne dla ścian mobilnych, 
które będą oddzielały stołówkę od sali ćwiczeń 
ruchowych. W pomieszczeniach sanitarnych  
i zapleczu kuchennym pojawiły się okładziny 
ścienne. Trwa montaż sufitów podwieszanych 
i paneli akustycznych w sali muzycznej oraz 
uzgadnianie elementów i sprzętu wyposażenia 
kuchni. Wybudowanie ŚDS-u pochłonęło 6,76 
mln zł – inwestycja jest w całości finansowana 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ZS im. Unii Europejskiej
Tu wykonawca – toruńska firma ARS Renowacje 
– wymienia elewację szkoły i systemy grzew-
cze. Prace w Zespole Szkół im. UE pochłoną po-
nad 1,5 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych. (AA)

Rusza remont ZSP w Chełmży
Szkoła wkrótce zmieni swoje oblicze. We wtorek, 6 września 2022 r.,  
w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Starosta Toruński Marek 
Olszewski, Wicestarosta Michał Ramlau oraz Sebastian Lilla – 
przedstawiciel firmy Urbański Sp. z o.o. z Torunia, podpisali umowę na 
kompleksowy remont chełmżyńskiej szkoły. 

W jednym z najważniejszych wydarzeń  
w całej historii placówki uczestniczyli rów-
nież: członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
Paweł Polikowski, przedstawiciel wyko-
nawcy Marcin Lewandowski i pani dyrektor 
szkoły Krystyna Soliwodzka.
Zakres inwestycji jest bardzo szeroki – prze-
widuje remont sal lekcyjnych i korytarzy na 
parterze i pierwszym piętrze, modernizację 
piwnicy i przystosowanie jej do pełnienia funkcji 
gospodarczych, a także remont pionu łazienek 

w dobudowanej części obiektu. Zaplanowano 
także kompleksowe odnowienie praktycznie 
całej elewacji szkoły oraz przyległej sali gim-
nastycznej. Zmiany obejmą także teren wokół 
szkoły, który zostanie na nowo zagospodaro-
wany oraz ogrodzenie.

Na zakończenie prac wykonawca ma 14 miesię-
cy od momentu jej podpisania. Koszt inwestycji 
to ponad 4,5 mln zł. Zadanie dofinansowa-
ne jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. (AA, MM)

– Ta sala może być areną dla profesjonalnych rozgrywek. 
Jestem przekonany, że w przyszłości będą tu organizowane 
mecze, zawody i turnieje a także inne uroczystości – za-
pewnia Starosta Toruński Marek Olszewski.

Prace nie ominęły także terenu przy budynku – wykonano 
tam parkingi i ciągi piesze, wylano także fundamenty pod 
montaż ogrodzenia. Przed obiektem zamontowano altanę 
oraz elementy oświetlenia i balustrady zewnętrzne..

ZMIENIAMY POWIAT

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ
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Nowe drogi w powiecie – dla czterech i dwóch kółek
Po trwającym prawie osiem miesięcy remoncie otwarto drogę powiatową Głuchowo – Trzebcz Szlachecki. Za prawie 7 mln złotych, przy 
dofinansowaniu na poziomie 95% z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, droga łącząca powiat toruński z powiatem chełmińskim 
zyskała zupełnie nowy wygląd. We wrześniu otwarto także kolejną drogę rowerową w gminie Chełmża. Ścieżka Browina – Grzywna – 
Kuczwały – Sławkowo uzupełniła pętlę dookoła Jeziora Chełmżyńskiego.

NOWE NUMERY KONT OŚWIATA

POLSKI ŁAD – EDYCJA III

Zmiana obsługi 
bankowej

SANTANDER BANK POLSKA S.A. zajmie się 
obsługą bankową Powiatu Toruńskiego.

Zmiana operatora na obsługę bankową 
Powiatu Toruńskiego następuje z dniem 25 
września 2022 roku. Od tego dnia obowią-
zywać będą nowe numery rachunków ban-
kowych Starostwa Powiatowego w Toruniu:

Opłaty geodezyjne:
65 1090 1128 0000 0001 5139 4339

Dochody budżetowe  
(Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze):

40 1090 1128 0000 0001 5139 4498

Dochody Skarbu Państwa  
(Opłaty za wieczyste użytkowanie grun-

tów oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności):

13 1090 1128 0000 0001 5139 4499 

Wadium i sumy depozytowe:
16 1090 1128 0000 0001 5139 4348

Depozyty za zezwolenie na odpady:
32 1090 1128 0000 0001 5139 4351

Kary komunikacyjne:
21 1090 1128 0000 0001 5139 4355

Opłaty za rejestrację jachtów:
91 1090 1128 0000 0001 5139 4356

Od wpłat związanych z działalnością Powiatu 
realizowanych przez klientów indywidual-
nych, rezydentów w placówkach Poczty 
Polskiej lub w Banku Santander Bank Polska 
S.A. nie będzie naliczana prowizja. (AA)

Innowacje w Poradni w Dobrzejewicach
Od września 2021 roku filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży z siedzibą  
w Dobrzejewicach prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Szczególnie małe 
dzieci oraz ich rodzice mogą tutaj liczyć na wyspecjalizowaną pomoc oraz wsparcie. 

Łączy dwie gminy i dwa powiaty
Drogę powiatową Głuchowo-Trzebcz 
Szlachecki po remoncie otwar-
to oficjalnie w piątek 16 września. 
Uroczyste przecięcie wstęgi zorga-
nizowano przed świetlicą wiejską  
w Parowie Falęckiej.
Poddany całkowitej przebudowie od-
cinek ma ponad 3,7 km i łączy gminę 
Chełmża z gminą Kijewo Królewskie 
w powiecie chełmińskim. Jej grun-
towny remont kosztował prawie  
7 mln zł, z czego 6,5 mln zł to środki 
pochodzące z Polskiego Ładu, a ponad 
360 tys. zł dołożyła Gmina Chełmża.

– Remont tej drogi był bardzo po-
trzebny mieszkańcom! To wspa-
niały przykład współpracy rządu  
i samorządów. Serdecznie dziękuję 
Wojewodzie i Wójtowi, a mieszkańcom 
życzę, aby ta droga pomagała się roz-
wijać tej niewielkiej, ale bardzo prężnie 
działającej społeczności – gratulował 
podczas otwarcia Starosta Toruński 
Marek Olszewski.

Wraz ze starostą i Wójtem Gminy 
Chełmża Jackiem Czarneckim wstę-
gę przecięli również: Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Toruńskiego Paweł Polikowski, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Adam Orłowski, przedstawicie-
le wykonawcy: Mariusz Wilczyński  
i Piotr Kwiatkowski, projektant-
ka Aleksandra Jaczun-Dorau, radna 
Gminy Chełmża a zarazem sołtys 
Głuchowa Żaneta Talarek oraz sołtys 
Parowy Falęckiej Dorota Semenowicz. 
W uroczystości wzięli udział także 
Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego Łukasz Kowalski i Zastępca 
Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober.

Nowa droga rowerowa

Oficjalne otwarcie drogi rowerowej 
łączącej Browinę ze Sławkowem 
zorganizowano przy świetlicy wiej-
skiej w Kuczwałach w niedzielę  
11 września 2022 roku. W wyda-
rzeniu udział wzięli przedstawi-
ciele partnerskich samorządów: 
Starosta Toruński Marek Olszewski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Paweł 
Polikowski, Wicestarosta Michał 
Ramlau, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Łukasz Kowalski, Radni 
Powiatowi Agnieszka Jankierska-
Wojda i Andrzej Jałocha, Zastępca Wójta 
Gminy Chełmża Kazimierz Bober oraz 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Adam Orłowski.

Zakres inwestycji obejmował łącznie 
ponad czterokilometrowy odcinek. 
Budowa współfinansowana była ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 oraz środków part-
nerskich samorządów – Powiatu 
Toruńskiego oraz Gminy Chełmża. 
Dofinansowanie wyniosło ponad  
2,6 mln zł, a całkowity koszt budo-
wy tej drogi rowerowej to ponad  
3,5 mln zł. (AA, MM)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to 
szereg zajęć prowadzonych przez specjalistów, 
których celem jest wspieranie rozwoju dziecka 
we wszystkich sferach jego funkcjonowania, 
od momentu stwierdzenia u niego nieprawi-
dłowości rozwojowych, do rozpoczęcia przez 
nie nauki w szkole. Im szybciej rozpocznie się 
terapia, tym większe są szanse na zniwelowa-
nie deficytów rozwojowych u dziecka. 

Poradnia oferuje podopiecznym zajęcia z dogo-
terapii z ulubionym przez dzieci pieskiem Polą, 
terapię Integracji Sensorycznej w specjalnie 
przygotowanej do tego sali, zajęcia z fizjote-
rapeutą specjalizującym się w pracy z małymi 
dziećmi, neurologopedą, psychologiem oraz 
pedagogiem. Na wsparcie mogą liczyć również 
rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, by 
łatwiej było im zrozumieć zachowanie wła-
snych dzieci, zaakceptować je oraz prawidłowo 
stymulować rozwój dziecka w domu. 

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom 

dzieci oraz rodziców, pod koniec grudnia 2021 
roku poradnia zakupiła kolejny nowoczesny 
sprzęt – do prowadzenia terapii słuchowej 
metodą profesora Alfreda Tomatisa, a tera-
peuci zdobyli kwalifikacje do pracy tą metodą. 
To innowacyjny trening uwagi słuchowej dla 
dzieci i młodzieży z dysfunkcjami ruchowymi 
i słuchowymi, zaburzeniami rozwoju moto-
ryki małej i dużej, deficytami rozwojowymi 
funkcji poznawczych, dzieci niesłyszących,  
z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, 
afazją czy dysleksją rozwojową. Metoda prof. 
Tomatisa stosowana jest także u osób z za-
burzeniami rozwoju psychicznego, autyzmem, 
zespołem Downa, a także dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy i języka, zaburzeniami dezinte-
gracyjnymi i hiperkinetycznymi, zaburzeniami 
zachowania i emocji, z nadpobudliwością psy-
choruchową oraz zaburzeniami funkcjonowania 
społecznego. 

Ponadto w ofercie poradni znajduje się terapia 

metodą Biofeedback. Jest to nieinwazyjna me-
toda (tzw. biologiczne sprzężenie zwrotne), 
która opiera się na analizie fal mózgowych 
rejestrowanych przy pomocy EEG. Głównym 
celem terapii jest usprawnianie pracy mózgu, 
stymulowanie procesów poznawczych – pa-
mięci, uwagi i percepcji, poprzez wzmacnianie 
częstotliwości fal mózgowych. Ten swoisty 
trening mózgu, stosowany jest w przypadku 
specyficznych trudności w uczeniu się, zabu-
rzeń mowy, depresji, ADHD, zaburzeń koncen-
tracji, zaburzeń zachowania, czy też stanów 
lękowych. Treningi EEG Biofeedback owocują 
między innymi poprawą procesu uczenia się, 
zwiększeniem możliwości  koncentracji uwagi, 
minimalizacją napięcia oraz rozwijaniem kon-
troli emocjonalnej. 

Tworzymy miejsce przyjazne rodzicom oraz 
dzieciom, które świadczy pomoc na najwyż-
szym poziomie 

Jolanta Gużyńska, Pedagog PP-P

fot. ZS CKU Gronowo
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„Każda kropla naprawdę ma znaczenie!”
Prezeska Klubu Honorowych Dawców Krwi w Chełmży Zenona Derwich podsumowuje tegoroczną kampanię „Powiat Dobrych Ludzi”.

Jak ocenia pani tegoroczną odsłonę na-
szej akcji promującej krwiodawstwo?

– To bardzo potrzebna akcja i cieszę 
się, że w tym roku wypadła tak do-
brze. Do oddania krwi przekonaliśmy 
ponad 550 osób – to naprawdę bardzo 
dużo. Świetnym pomysłem była tak-
że rejestracja potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. W Chełmży niestety 
nie mogliśmy zorganizować tej akcji 
równolegle ze zbiórką krwi, ale wierzę, 
że jeszcze wrócimy do tego pomysłu.

Co sprawia, że ta akcja cieszy się takim 
powodzeniem?

– Ludzie chcą pomagać, a my im to 
umożliwiamy. Nie ma cenniejszego 
daru niż własna krew. Sama byłam  
w sytuacji, kiedy potrzebowałam krwi 
drugiego człowieka, a potem przez 
wiele lat systematycznie oddawałam 
swoją. Sama świadomość, że można 
komuś pomóc jest wspaniała, dlatego 
wspieram różne akcje charytatywne: 
zbieram nakrętki czy misie dla potrze-
bujących dzieci.

Jak wyglądały wakacyjne zbiórki  
w Chełmży?

– Mieliśmy naprawdę bardzo dobrą fre-
kwencję w czerwcu, lipcu i sierpniu. Nie 
ukrywam, że wiele osób, które oddały 

krew na chełmżyńskim rynku, bardzo 
chwaliły powiatową inicjatywę „Powiat 
Dobrych Ludzi”.

Czy sądzi Pani, że krwiodawstwo staje 
się coraz popularniejsze?

– Od kilku lat obserwuję, że krwio-
dawców przybywa. Za sprawą powia-
towej kampanii i zaangażowania Pana 
Starosty Marka Olszewskiego, gro-
na jego współpracowników, 
jest ich jeszcze więcej. To 
bardzo ważne, bo krew 
jest niezastąpiona. 
Kiedy mówimy, że 
każda kropla ma 
znaczenie, to nie 
ma w tym przesady. 
Jestem przekonana, 
że ta kampania bę-
dzie się jeszcze roz-
wijała, a co za tym 
idzie ruch hdk będzie 
w naszym powiecie 
jeszcze silniejszy.

Czy będzie Pani nadal 
wspierać tę powiatową 
kampanię?

– Oczywiście! Promocją krwio-
dawstwa w swoim mieście zajmuję 
się już kilkanaście lat, teraz mogę to 
robić na szerszą skalę. Znajomi często 

pytają, kiedy odpuszczę, odpocznę. 
Konsekwentnie im odpowiadam, że 
będę promowała ruch hdk nadal, bo 
mogę liczyć na tak życzliwych samo-
rządowców jak pan Burmistrz Jerzy 
Czerwiński i pan Starosta. Oni dają radę 
dbać o dobro mieszkańców miasta  
i powiatu, to ja też muszę dać z siebie 

wszystko, by dbać o krwiodawców i po-
trzebujących. A jak zabraknie mi energii 
to razem z mężem pojedziemy nad 
ukochane polskie morze i naładujemy 
akumulatory. 

Rozmawiał:  
Adrian Aleksandrowicz

Powiat Dobrych Ludzi –  
ogromny sukces drugiej edycji kampanii!
W ramach tegorocznej kampanii „Powiat Dobrych Ludzi” w 9 lokalizacjach na terenie powiatu toruńskiego promowaliśmy honorowe 
krwiodawstwo i rejestrację do bazy dawców szpiku kostnego. Efekty naszej wakacyjnej akcji przerosły najśmielsze oczekiwania!

Akcje oddawania krwi w punktach 
zamiejscowych RCKiK zorganizo-
wano w: Chełmży, Czernikowie, 
Dobrzejewicach (gm. Obrowo), 
Grębocinie (gm. Lubicz), Górsku  
(gm. Zławieś Wielka), Koniczynce 
(gm. Łysomice), Łubiance, Przysieku 
(gm. Zławieś Wielka) i Wielkiej 
Nieszawce. W większości z tych 
miejsc prowadzono także rejestra-
cję do bazy potencjalnych dawców 
szpiku kostnego.

Tegoroczną odsłonę wakacyjnej kampa-
nii prospołecznej Powiatu Toruńskiego 
możemy uznać za bardzo udaną.

- Do oddania krwi przekonaliśmy łącz-
nie 555 osób – mieszkańców lub go-
ści powiatu toruńskiego. Podczas 11 
zbiórek zebraliśmy krew, która mogła 

pomóc ponad 550 potrzebującym! Być 
może wspólnie uratowaliśmy czyjeś 
życie. Bardzo dziękuję wszystkim spo-
łecznikom, którzy ciężko pracowali na 
sukces naszej powiatowej kampanii. 
Jestem przekonany, że będziemy kon-
tynuować tę akcję w kolejnych latach 
– zapewnia Marek Olszewski Starosta 
Toruński.

Dzięki staraniom liderów kampanii  
w gminach baza dawców szpiku kost-
nego Fundacji DKMS powiększyła się  
o prawie 100 osób. Nie byłoby to możli-
we gdyby nie wolontariusze – serdecz-
nie dziękujemy za Państwa nieocenioną 
pomoc!

Szczególne podziękowania za współ-
pracę przy tegorocznej odsłonie 

kampanii „Powiat Dobrych Ludzi” 
kierujemy do Ewy Bogusławskiej-
Kowalskiej – dyrektor toruńskie-
go Oddziału Terenowego RCKiK  
w Bydgoszczy, Marty Kalyn z Fundacji 
DKMS, organizatorów akcji w gmi-
nach: Dawida Bulińskiego, Brygidy 
Czapiewskiej, Zenony Derwich, 
Danuty Kwiatkowskiej, Katarzyny 
Kwiatkowskiej, Rafała Rutkowskiego, 
Jolanty Sadowskiej, Hanny Tucholskiej  
Piotra Ratkego – prezesa zarządu 
CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce,  
a także Lilii, Julii, Oliwii, Bartka i Lucjana, 
którzy wystąpili w spocie promującym 
tę edycję kampanii oraz wszystkich, 
którzy zdecydowali się oddać krew  
i zarejestrować się jako potencjalni 
dawcy szpiku. (AA)

GŁOS SPOŁECZNIKA

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH
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140 lat cukrowni
w Chełmży

Jubileuszowe spotkanie, podsumowu-
jące 140 lat działania zakładu, zorgani-
zowano w siedzibie chełmżyńskiej cu-
krowni w czwartek 8 września 2022 roku.  
W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych Powiatu 
Toruńskiego 
W uroczystościach wzięli udział: Starosta 
Toruński Marek Olszewski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Paweł Polikowski, Wicestarosta 
Toruński Michał Ramlau oraz Naczelnik 
Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego 
Anna Krupska. Radna Edyta Zakrzewska pod-
czas jubileuszu reprezentowała Marszalka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego.

– Niech ten piękny jubileusz przypomina nam 
nie tylko o bogatej historii chełmżyńskiej 
Cukrowni, ale także o tym, że idąc z duchem 
czasu, wciąż pozostaje ona ważnym ośrod-
kiem przemysłowym i aktywnym uczest-
nikiem społecznego życia miasta – życzył 
Starosta Toruński Marek Olszewski.

Samorządowcy reprezentujący Powiat 
Toruński przekazali władzom cukrowni witraż 
z herbem Powiatu. (AA) 

Powiat 
na pikniku

Kolorowy namiot Powiatu Toruńskiego 
gościł na III Pikniku dla Osób 
Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się 
w Centrum Targowym PARK w Toruniu 
w sobotę 10 września 2022 roku, a jej 
organizatorem jak co roku była Fundacja 
„Światło”. Patronat nad piknikiem objął 
Starosta Toruński Marek Olszewski, któ-
rego w tym dniu reprezentowała Radna 
Powiatu Toruńskiego Danuta Kwiatkowska. 

Odznaczeni 
za zasługi

Henryk Kamiński i Ryszard Cąbrowski, 
muzycy Kapeli Ludowej im. Kamińskich  
w Osieku oraz Adam Kozłowski twórca  
i wieloletni kustosz Regionalnej Izby Historii 
i Pamięci w Łysomicach zostali odznacze-
ni Odznakami Honorowymi za Zasługi dla 
Powiatu Toruńskiego. Starosta Toruński 
Marek Olszewski i Przewodniczący Rady 
Powiatu Paweł Polikowski udekorowali 
odznaczonych podczas Dożynek Gminy 
Obrowo i Dożynek Gminy Łysomice

Henryk Kamiński to wieloletni 
akordeonista osieckiej Kapeli 
Ludowej im. Kamińskich, która 
w 2025 r. będzie obchodzi-
ła 100. rocznicę istnienia. 
Zespół został utworzony 
na początku XX wieku, w 
1925 roku, przez Adama 
Kamińskiego, dziadka 
odznaczonego Henryka. 

Ryszard Cąbrowski jest auto-
rem wielu wierszy, pastorałek 

i piosenek dla Kapeli Ludowej 
im. Kamińskich w Osieku 

nad Wisłą. Gra na skrzyp-
cach i organach. Od 2009 
roku wokalista osiec-
kiej Kapeli Ludowej.

W tym roku 
„Ballady i romanse”
W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe czytanie” Starosta Toruński 
Marek Olszewski, Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego Andrzej Pabian oraz człon-
kinie KGW „Nowoczesne Gospochy” zapre-
zentowali mieszkańcom powiatu fragmenty 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 
Film zrealizowany w Olenderskim Parku 
Etnograficznym miał swoją premierę  
3 września 2022 roku.

Już od 11 lat w pierwszy weekend września 
w całej Polsce podejmuje się szereg inicjatyw 
promujących klasyki polskiej literatury. Władze 
samorządowe Powiatu Toruńskiego po raz trze-
ci włączyły się w tę ogólnopolską akcję, której 
patronuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Pracownicy Starostwa Powiatowego wspólnie  
z „Nowoczesnymi Gospochami” z Cierpic przy-
gotowali film, który zaprezentowano inter-
nautom w dniu Narodowego Czytania 2022. 

Film opublikowano na stronie internetowej 
Powiatu i w oficjalnych kana-
łach w mediach społecznościo-
wych. (AA)

ZESKANUJ KOD
OBEJRZYJ FILM

Wydarzenie skierowano do osób niepełno-
sprawnych, ich rodzin oraz organizacji, które 
zrzeszają i wspierają to środowisko na co dzień. 
Do udziału w pikniku zaproszono również pra-
cowników Miejskich i Gminnych Ośrodków 
Pomocy Rodzinie, którzy dzielili się swoim 
doświadczeniem, a także starali się wskazać 
możliwości rozwiązania problemów poruszo-
nych przez uczestników spotkania. 

W programie zaplanowano również licz-
ne atrakcje: występy muzyczne, warsztaty 
rękodzieła, wypieku piernika, gry i zabawy  
w powiatowym namiocie, a dla najmłodszych 
– dmuchańce. (MM)
fot. Agnieszka Niwińska/Marzena Masłowska

fot. Michał Kardas fot. UG Łysomice

Adam Kozłowski w 2012 roku stworzył 
Regionalną Izbę Historii i Tradycji w Łysomicach, 
dla którego organem prowadzącym jest 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. To 
instytucja unikatowa w skali kraju! Znaleźć tam 
można ponad 3 tys. eksponatów, będących 
własnością Adama Kozłowskiego. (AA)
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