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Na przełomie lat 2014/2015 minie 15 lat funkcjonowania powiatów w Polsce. Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce publikację książkową. Chcemy
w ten sposób dokonać podsumowania minionego
okresu, ale także przypomnieć zadania i rolę, jaką
ma do spełnienia ten szczebel samorządu terytorialnego w Polsce.
Władze powiatu – radni oraz zarząd ze starostą
na czele – w minionych latach zmieniali lokalną rzeczywistość. Należy przy tym pamiętać o roli innych
samorządów – gmina, powiat oraz samorząd województwa realizują zadania na rzecz społeczności
lokalnej w zupełnie innych obszarach, z uwzględnieniem ich samodzielności i pełnej autonomii.
Początki powiatu to budowanie struktur, dobór pracowników i przejmowanie kolejnych obowiązków. Realizacja zadań powiatu w zakresie administracji – budownictwo, komunikacja, geodezja, środowisko – była podstawową częścią naszej pracy.
Ta druga, to odpowiedzialność za świadczone usługi – zdrowotne, z zakresu pomocy
społecznej czy też oświaty – przez powiatowe jednostki organizacyjne.
Na kartach tej książki znajdą Państwo wybrane informacje. Próbujemy przedstawić naszą działalność na przestrzeni minionych lat, pokazując jak zmieniała się nasza
mała ojczyzna. Dla wielu będzie to podróż w przeszłość, dla innych także możliwość
oceny reformy samorządowej, struktur powiatu toruńskiego czy też konkretnych
osób.
Jeżeli publikacja ta wywoła refleksję nad minionym okresem, to w imieniu pomysłodawców i zespołu redakcyjnego uznamy, że spełniła ona swoją rolę. Niech będzie
ona źródłem informacji o powiecie toruńskim, pomocnym także w edukacji młodego
pokolenia. Załączamy do niej płytę DVD – znajdą Państwo na niej nasze publikacje
prasowe, filmy, zdjęcia i szczegółowe informacje z działalności – jednym słowem część
owoców naszej dotychczasowej pracy oraz szereg zestawień i danych finansowych.
Mamy nadzieję, że nasza piętnastoletnia praca i zaangażowanie przyczyniły się
w jakimś stopniu do budowania powiatowej tożsamości.
Za wszelkie uwagi i ocenę będziemy wdzięczni.
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

Jubileusz, choćby najskromniejszy, jest naturalną okazją do refleksji. To święto powiatu i samorządu powiatowego. 15 lat temu moi poprzednicy
organizowali urząd i podległe jednostki, którymi
dzisiaj kieruje zarząd ze starostą na czele, a każdy
z nas uzyskał bezpośrednią możliwość realnego
wpływu na sprawy lokalnej społeczności. Radni,
inicjując i przyjmując wiele uchwał przekonali się,
że samorządność to nie tylko większa wolność, ale
także większa odpowiedzialność.
Mam zaszczyt i przyjemność przewodniczyć zespołowi 21 radnych, którzy potrafią wznieść się
ponad interesy swoich gmin, by w owocny sposób
zagospodarować większą, powiatową przestrzeń.
Dzięki podejmowanym – czasami trudnym, kontrowersyjnym – decyzjom, w naszym
powiecie żyje się coraz łatwiej.
Minione kadencje zaowocowały znaczną poprawą bezpieczeństwa, pomocy społecznej i wysoką jakością usług zdrowotnych. Polepszono obsługę w urzędzie, który
stał się bliższy mieszkańcom, uzyskując jednocześnie certyfikat jakości usług. Prowadzimy działania służące rozwojowi małej, rodzinnej przedsiębiorczości. Wspieramy
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pozbawione pracy. Współpracujemy
z samorządami gminnymi oraz ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami, ze specjalistami i mediami. Modernizujemy sieć dróg
powiatowych, budujemy ścieżki rowerowe i chodniki. Z dużą dbałością podchodzimy do edukacji starając się o dobrą bazę i wyposażenie naszych szkół. Szkoły tworzą
przyjazny klimat dla wszystkich uczniów, w tym osób dorosłych i zapewniają bogaty
wachlarz zajęć dodatkowych.
Dużo zmieniło się na lepsze, ale nadal jest wiele do zrobienia.
Działania te zauważają i doceniają mieszkańcy oraz niezależni eksperci. W rankingu Związku Powiatów Polskich za 2013 rok powiat toruński znalazł się na pierwszym
miejscu w województwie i na 11. w kraju.
Niech lektura tego jubileuszowego wydania przypomni Państwu okoliczności i wydarzenia, w których uczestniczyliście osobiście, a najmłodszym dostarczy wiedzy na
temat jak tworzyła się nasza najnowsza, lokalna powiatowa historia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski
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Powiat toruński

Powiat toruński zielonym pierścieniem otacza miasto Toruń. Przecina go królowa polskich rzek – Wisła

Powiat toruński – zlokalizowany w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego – łączy w sobie, na 1230 km²,
aż trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemię Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską. Dzięki temu jest wyjątkowo ciekawy
i zróżnicowany pod względem geograficznym i środowiskowym. To tak zwany
„powiat obwarzankowy”, okalający centralnie położone miasto Toruń, złożony
z 15-tysięcznego miasta Chełmża oraz
ośmiu gmin wiejskich: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obro-

wo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka
(w których skład wchodzi 207 miejscowości wiejskich i 130 sołectw).
Bogactwo historii i zabytków oraz walory przyrodnicze i turystyczne stwarzają
niepowtarzalny klimat. Godne zwiedzenia i poznania są ruiny zamków, wczesnośredniowieczne sanktuaria, zabytkowe
kościoły, przydrożne kapliczki i urokliwe
zespoły pałacowo-parkowe, wzniesione
według projektów najznakomitszych architektów na zlecenie wielkich właścicieli
ziemskich. Piękne jeziora – Chełmżyńskie,

Grodno, Osiek, Dzikowo, Kamionkowskie,
Steklin, Zacisze i Kijaszkowo, czy rzeki –
Wisła, Drwęca, Struga Lubicka – to atrakcyjne miejsca dla wędkarzy, wodniaków
oraz turystów szukających wypoczynku
na łonie natury: od miłośników plażowego zgiełku, po zwolenników spokojnej i dzikiej przyrody. Obrazu dopełniają
piękne lasy, liczne rezerwaty przyrody
i obszary chronionego krajobrazu, tereny
przybrzeżne, pomniki przyrody i wiele innych, urokliwych miejsc.

Ludność
W tak pięknej, zielonej przestrzeni dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Dlatego coraz więcej osób przedkłada podmiejski
domek wśród zieleni nad życie w blokowiskach. Od 1998 roku, to jest od momentu powstania powiatów, widać bardzo dynamiczny – jeden z najwyższych w województwie – przyrost liczby mieszkańców. W powiecie toruńskim jest nas już ponad 100 tys.!

Dynamika zmian ilości mieszkańców powiatu toruńskiego

Turystów urzeka bogactwo historii i zabytków takich jak ten eklektyczny dwór z XVIII w. w Przysieku

a także wspaniała zieleń – rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody
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Nowoczesny most na autostradzie A1 na codzień służy również mieszkańcom powiatu
toruńskiego

Na terenie powiatu działa wiele firm – od małych biznesów rodzinnych po międzynarodowe korporacje

Ochrona zdrowia to priorytet – mało który
powiat może pochwalić się szpitalem spełniającym wszystkie wymagane standardy

Gospodarka
Powiat toruński to nie tyko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki
jednym z najlepszych w Polsce warunków glebowych, dominujące znaczenie ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy.
Chełmżyńska cukrownia, swego czasu największa w Europie, do dziś robi duże wrażenie. Liczne są zakłady z branż: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Na terenie powiatu funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, a także liczne firmy usługowe, spedycyjne czy tekstylne. Ponieważ blisko 1/3 terenu powiatu zajmują lasy, ważną gałąź
gospodarki stanowi produkcja drzewna.
Atrakcyjność powiatu toruńskiego dla lokowania tu nowych inwestycji, to wypadkowa dostępności terenów inwestycyjnych, bliskości Torunia oraz bardzo dobrej infrastruktury transportowej. Dzięki położeniu w samym centrum województwa i w środkowej
części Polski krzyżują się tu: 4 linie kolejowe, w tym linia Piła-Kutno i Poznań-Olsztyn oraz autostrada A1, drogi krajowe nr 91 (Gdańsk-Katowice), nr 10 (Szczecin-Warszawa), nr 15 (Poznań-Olsztyn) i nr 80 (Bydgoszcz-Lubicz). Ponadto 135 km dróg krajowych, 153 km
dróg wojewódzkich, 302 km dróg powiatowych oraz drogi gminne i miejskie zapewniają dogodną komunikację na zewnątrz i wewnątrz powiatu.
Toruń, miasto uniwersyteckie, z firmami i placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi często europejskiej rangi, jest
bezsprzecznie ośrodkiem wywierającym
najistotniejszy wpływ na życie społeczne, kulturalne i oświatowe powiatu. Rzesze uczniów i słuchaczy kształcą się tu
w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dla tych, którzy wolą pobierać naukę
bliżej domu, powiat prowadzi trzy bardzo
dobre zespoły szkół oraz szkołę muzyczną I stopnia wraz z filiami. Placówki te
spełniają jednocześnie istotną rolę kulturotwórczą. W istotny sposób wspierają
je w tym zakresie biblioteki, których jest
w powiecie aż 29, w tym 8 gminnych.

Na terenie powiatu działa z sukcesami
wiele klubów sportowych i organizacji
propagujących sportowy tryb życia, a także Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
który jest głównym organizatorem imprez sportowych o zasięgu powiatowym.
W końcu wszyscy wiemy, że w zdrowym
ciele zdrowy duch!

Infrastruktura
Bezpieczeństwo energetyczne zapewnia bliskość Torunia, który jest ważnym węzłem na energetycznej mapie kraju. Na terenie samego powiatu zlokalizowane są trzy
stacje transformatorowe oraz fragment gazociągu Włocławek-Gdańsk ze stacją redukcyjną w Chełmży.
Ogromny postęp nastąpił w ostatnich latach w obszarze wodociągów i kanalizacji. Wszystkie gminy są zwodociągowane – z wodociągu korzysta 98% mieszkańców
miasta Chełmża, a gmina Chełmża – z ponad 260 km sieci – zajmuje 2. lokatę w województwie. W Wielkiej Nieszawce oraz w Lubiczu na Drwęcy znajdują się ujęcia będące głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Torunia i Inowrocławia. Na terenie
wszystkich gmin istnieją komunalne oczyszczalnie ścieków, a miasto Chełmża skanalizowane jest w 85%. Długość sieci wodociągowej plasuje powiat toruński na czwartej
lokacie w województwie, a długość sieci kanalizacyjnej – na ósmej.
Służba zdrowia i opieka społeczna
Powiat toruński był pierwszym powiatem w województwie i jednym z pionierów
w kraju, który podjął się przekształcenia własnościowego szpitala. W 2001 r., by zapobiec likwidacji placówki, po jej oddłużeniu i restrukturyzacji, powiat stał się większościowym udziałowcem spółki z o.o. Ponadto, w trosce o zdrowie i komfort życia
mieszkańców powiat prowadzi cztery domy pomocy społecznej, dwa środowiskowe
domy samopomocy oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rolnictwo
Użytki rolne obejmują blisko 70 tys. ha,
czyli ponad 56% powierzchni powiatu, dając mu 6. miejsce w kujawsko-pomorskiem.
W gminach Łubianka i Chełmża przekraczają 80%, co lokuje je w gronie 13 (na
127) gmin w województwie o najwyższej
towarowej produkcji rolnej na 1 ha użytków. Na północy powiatu grunty orne
stanowią ponad 90% użytków rolnych.
3/4 powierzchni zasiewów stanowią zboża,
głównie pszenica oraz rośliny przemysłowe – buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny pastewne. Hodowla zwierząt inwentarskich
reprezentuje średni poziom wojewódzki.
Na 100 ha użytków rolnych najwięcej trzody
chlewnej jest w Łubiance, Chełmży, Łysomicach i Obrowie; bydła i innych zwierząt gospodarskich w Obrowie i Łubiance. Powiat
toruński jest kolebką zdrowej żywności – tu
powstały pierwsze w Polsce gospodarstwa
oferujące ekologiczne produkty!
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Insygnia powiatu toruńskiego

Na sesji w dniu 6 marca 2002 r. Rada Powiatu ustanowiła herb, flagę i wzory pieczęci powiatu toruńskiego.
Herb
W polu czerwonym znajduje się wizerunek srebrnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku. Dziób, język i szpony mają barwę złotą.
Flaga
Ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego,
w proporcjach: 2:8, 4:8, 2:8. Na środku płata żółtego umieszczony jest herb powiatu toruńskiego. Stosunek szerokości do długości
flagi wynosi 5:8.
Opracowaniem projektu herbu i flagi zajęli się pracownicy UMK w Toruniu, biorąc pod uwagę zasady tworzenia symboli heraldycznych i uwarunkowanie historyczne ziem powiatu toruńskiego. Autorami projektu herbu są dr Jan Wroniszewski i dr Andrzej
Mikulski. Całość opracował graficznie artysta plastyk Lech Tadeusz Karczewski.
Jaka jest historia powiatowego herbu?
Otóż wywodzi się on od herbu wielkich mistrzów krzyżackich, gdzie na polu
srebrnym umieszczony był czarny orzeł
cesarski. Ten właśnie orzeł stał się podstawą do nadania przez króla Kazimierza
Jagiellończyka herbu nowo przyłączonej
prowincji – Prusom Królewskim (w tym
również województwu chełmińskiemu).

Orzeł otrzymał na szyję koronę Jagiellonów i rękę zbrojną w miecz. Korona
na szyi miała symbolizować podległość
prowincji Królestwu Polskiemu, a ręka
zbrojna była zapożyczeniem z herbu Jagiellonów. Herb z orłem – początkowo
czarnym – na przełomie XVI i XVII wieku zaczął pojawiać się w wersji bardziej
spolszczonej, jako orzeł srebrny w polu
czerwonym, co było wyrazem integracji
województwa chełmińskiego z Koroną.

Nowy kształt orła nawiązywał bezpośrednio do orła polskiego – herbu polskich królów i Królestwa.
Podobną symbolikę – srebrnego orła
mieczowego na czerwonym tle – przyjął
wcześniej sejmik samorządowy w herbie
dla istniejącego do końca 1998 roku województwa toruńskiego.

Odznaki i medale
Honorowa Odznaka oraz Honorowy Medal „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” oraz zasady i tryb ich nadawania, wręczania
oraz sposobu noszenia, zostały ustalone uchwałą Rady Powiatu z dnia 16 stycznia 2014 r.
Organ stanowiący powiatu może ustanowić odznakę honorową i medal honorowy za zasługi, na podstawie przywołanej
w uchwale ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, poprzedzonej wydaniem pozytywnej opinii przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, której podstawę stanowi uchwała
Komisji Heraldycznej.
Komisja Heraldyczna działająca przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu Odznaki
Honorowej oraz Medalu Honorowego „Za zasługi dla powiatu toruńskiego” w uchwale nr 139-433/O/2013 z dnia 20 września
2013 r. Natomiast uzyskanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, zgody Prezydenta RP na ustalony wzór Odznaki Honorowej „Za zasługi
dla powiatu toruńskiego” (pismo z dnia 28 listopada 2013 r., znak: BKO 42-5/2013) pozytywnie zakończyło proces wprowadzający
wyróżnienia.
Autorem opracowania wyróżnień jest prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, wykładowca Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast projekty graficzne wykonał artysta plastyk – Lech Tadeusz Karczewski.
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Powiat toruński – mapa administracyjna
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wsparcie społeczności lokalnych

11

zdrowie i opieka społeczna
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oświata

35

infrastruktura drogowa

49

finanse i partnerstwo

59

administracja

73

samorząd

81

osiągnięcia

89
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Ważne zadanie powiatu to integracja mieszkańców poszczególnych gmin oraz budowanie wspólnej powiatowej tożsamości. Wszelka działalność społeczna,
która wspiera kulturę, przyczynia się do aktywności fizycznej, sprzyja rozwojowi oświaty, była i jest podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego powiat sam podejmuje szereg inicjatyw, których rolą jest wsparcie tej działalności.
Spotkania różnych środowisk: sołtysów, pań z kół gospodyń wiejskich, sportowców, twórców kultury sprzyjają nie tylko wzajemnemu poznaniu, ale przede
wszystkim wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych form działalności. Konkursy i zawody sportowe dla uczniów, oprócz elementu rywalizacji, podnoszą
wiedzę i umiętności. Powiat stara się także doceniać aktywność lokalnych liderów poprzez organizowanie wyborów wolontariusza i sołtysa roku czy też corocznie nagradzać najlepszych sportowców i uczniów za ich osiągnięcia.
Działalność jednostek powiatu organizowana jest w taki sposób, aby wykonywały one swoje usługi jak najbliżej mieszkańców. Utrzymanie filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkoły muzycznej czy urzędu pracy wymaga większych nakładów finansowych, ale jest przede wszystkim wygodniejsze dla mieszkańców.
Wspieramy także funkcjonowanie policji i straży pożarnych, podnosząc w ten sposób sprawność i skuteczność tych jednostek. Poprzez właściwą organizację
systemu reagowania kryzysowego skracamy czas dojazdu służb do osób potrzebujących pomocy.

Wysokość środków przekazanych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w latach 2005-2014

Członkowie naszego stowarzyszenia bardzo cenią sobie współpracę z powiatem toruńskim. Jesteśmy świadomi, że w porównaniu
z innymi, sąsiadującymi powiatami,
środki przeznaczone na konkursy dla
organizacji pozarządowych są bardzo wysokie, toteż możemy w pełni
korzystać z dofinansowywania naszych projektów.
Poza tym urzędnicy zajmujący
się obsługą konkursów oraz Zarząd
Powiatu zawsze służą radą, pomocą
i swoim doświadczeniem. W kontaktach służbowych cechuje ich niezwykły profesjonalizm, a jednocześnie
zawsze możemy liczyć na zwykłą
ludzką życzliwość.
Przemysław Piotrowski
Prezes Stowarzyszenia
„Nasza Szkoła”
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Wspólne cele – wspólne działania

Dofinansowując zadania realizowane przez
„pozarządówki”, powiat ułatwia mieszkańcom dostęp do dóbr kultury i sztuki...

...wspiera upowszechnianie kultury fizycznej poprzez imprezy takie jak Cross for the Beatles...
fot. Tomasz Młynek

...podnosi świadomość w zakresie edukacji
ekologicznej dofinansowując konkursy, bale,
imprezy czy wydawnictwa
fot. nadesłana

W powiecie toruńskim jest aż 247 różnych organizacji pozarządowych: uczniowskie kluby sportowe, liczne ochotnicze
straże pożarne, fundacje i stowarzyszenia,
działające w bardzo różnych dziedzinach
i mające różnorodne cele. Każda z nich ma
szansę uzyskać wsparcie finansowe powiatu. Na przestrzeni ostatnich 15 lat aktywność „pozarządówek” zdecydowanie
zwiększyła się, zarówno pod względem
ich ilości oraz zakresu podejmowanych
zadań, jak i umiejętności występowania
o zewnętrze środki finansowe.

Stowarzyszenia i fundacje rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące
działalności gospodarczej, wpisywane są do
ewidencji, prowadzonej przez Starostę Toruńskiego. Rola powiatu nie kończy się jednak na ewidencjonowaniu stowarzyszeń.
Od 2005 r. Zarząd Powiatu Toruńskiego co
roku ogłasza konkursy ofert na wykonanie
zadań publicznych. Konkursy umożliwiają
udzielanie wsparcia finansowego „pozarządówkom”, które planują realizację zadań

istotnych z punktu widzenia powiatu i zaakceptowanych w „Programie współpracy”.
Aby poznać i spróbować zaspokoić
potrzeby i oczekiwania, każdego roku
organizowane są konsultacje „Programu współpracy powiatu toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego”. Program określa
reguły współpracy i wskazuje priorytetowe zadania, aby przede wszystkim na ich
realizację kierować środki finansowe zarezerwowane w powiatowym budżecie.

Efektem rywalizacji o środki, które otrzymują najwyżej ocenione projekty, jest wyraźne podniesienie skuteczności i efektywności działań. W ten sposób powiat ułatwia mieszkańcom dostęp do dóbr kultury i sztuki, wspiera upowszechnianie kultury fizycznej, podnosi świadomość w zakresie edukacji ekologicznej oraz (od 2013 r.) promuje zdrowe i aktywne spędzanie czasu poprzez
turystykę i krajoznawstwo.
Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie zadań w latach 2005-2014 to ponad 1 milion złotych! Dzięki wsparciu działalności
organizacji trzeciego sektora, mieszkańcy powiatu mogli przez ubiegłe lata uczestniczyć w ponad 400 różnych projektach sportowych,
kulturalnych, ekologicznych czy turystycznych. Młodzież wyjeżdżała na szkolenia sportowe oraz warsztaty plastyczne i teatralne.
Całe rodziny bawiły się na piknikach, koncertach, uczestniczyły w wycieczkach i konkursach plastycznych, sportowych, wokalnych
oraz w wielu innych imprezach.

Powiat corocznie przekazuje również organizacjom pozarządowym środki celowe, dofinansowując wiele ciekawych – rodzących
się w ciągu roku – inicjatyw takich jak: wystawy, wycieczki, turnieje, zawody czy różnego typu imprezy okolicznościowe. Kwota
tych dofinansowań stale rośnie i osiągnęła w 2013 r. niemal 200 tys. zł!
Na straży interesów organizacji pozarządowych stoi powołana w 2011 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
która pełni funkcje konsultacyjne i opiniodawcze. W powiecie toruńskim Rada działa już drugą kadencję. Zasiadają w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego. Pozostaje więc mieć nadzieję, że dalsze lata będą
równie owocne w doskonałe inicjatywy powiatowych „pozarządówek”!
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Bo człowiek to najlepsza inwestycja
W 15-letniej działalności powiatu toruńskiego istotną cezurą jest rok 2004,
kiedy to Polska stała się częścią Unii Europejskiej.
Dzięki środkom unijnym powiat zrealizował z sukcesem projekty służące
społecznościom lokalnym na całym jego
terytorium. Edukacyjne przedsięwzięcia
dały szansę najmłodszym na lepszy start
w szkole, młodzieży umożliwiły rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a dorosłym uzupełnienie wykształcenia.
Partnerstwo ze wszystkimi gminami
przełożyło się na imponujące wyniki:
9 165 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach dodatkowych w swoich szkołach,
194 przeszkolonych nauczycieli, 41 366
przeprowadzonych godzin zajęć dodatkowych, co łącznie sfinansowane zostało
kwotą 4,5 mln zł, pozyskaną na wsparcie
społeczności lokalnych.
Uczniowie naprawdę chętnie przychodzili na dodatkowe zajęcia. Byli
ponadto bardziej otwarci i aktywni
w poszukiwaniu wiedzy niż w dwudziestoparoosobowej klasie podczas
lekcji.
Paulina Michalska-Piesczek
nauczyciel
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego sprawiły, że podchodząc
w kwietniu do egzaminu gimnazjalnego czułam się pewniej.
Iwona, IIIb
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Wiejscy liderzy

Sołtysi – prawdziwi liderzy wiejskich społeczności

Akademia sołtysów to skarbnica wiedzy
i praktycznych umiejętności

Być dobrym sołtysem nie jest łatwo – kto
wie to lepiej niż Sołtys Roku 2011 Andrzej
Ośmiałowski

Powiat toruński to głównie gminy
wiejskie. Działa w nich ponad stu sołtysów i liczne koła gospodyń wiejskich.
Zarząd Powiatu postanowił więc stworzyć im warunki do spotkań i wymiany
doświadczeń, organizując coroczny Zjazd
Sołtysów. Impreza ta jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat problemów wsi i sposobów ich rozwiązywania
oraz daje możliwość prezentacji godnych
naśladowania pomysłów i inicjatyw.

Podczas sześciu minionych zjazdów
poruszono wiele ciekawych kwestii dotyczących funkcjonowania wsi. Dużym
zainteresowaniem cieszą się dyżury ekspertów – każdy z prelegentów po wykładzie jest do dyspozycji słuchaczy, którzy
na forum lub później – w bezpośredniej rozmowie – wyjaśniają wątpliwości
i udzielają odpowiedzi na najbardziej
nurtujące pytania.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują materiały podsumowujące najważniejsze informacje przekazane im podczas wykładów, a także niezbędne adresy
i numery telefonów. Na koniec sołtysi
wypełniają ankiety, w których sugerują
wybór tematów na przyszły rok.

Od 2011 r. podczas wizyty sołtysów w Starostwie, ogłaszane są także wyniki konkursu na Sołtysa Roku. Zgłoszone kandydatury
oceniane są przede wszystkim pod kątem wpływu działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej. Każda wiejska społeczność może zgłosić do konkursu swojego sołtysa, prezentując jego dorobek i dokumentując osiągnięcia.
Zgodnie z sugestiami uczestników, od 2014 r. formuła zjazdu zostanie zmieniona, a do udziału zaproszone zostaną także członkinie kół gospodyń wiejskich, które odgrywają równie ważną rolę w życiu społeczności wiejskiej. Sołtysi i gospodynie po raz pierwszy
spotkają się w plenerze, a w programie Zjazdu przybędzie dodatkowych atrakcji.
To niejedyna forma szkoleń, z jakiej mogą skorzystać sołtysi powiatu toruńskiego. Od jesieni 2012 r. w Starostwie Powiatowym
w Toruniu odbywa się bowiem Kujawsko-Pomorska Akademia Sołtysów, organizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający w ramach struktury Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Szkolenia
Akademii organizowane są w formie warsztatów, podczas których każdy może podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą,
a także uzyskać praktyczne porady jak poradzić sobie z problemami w swoim sołectwie. Od 2013 r. oprócz sołtysów w Akademii
uczestniczą również przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.
10.12.2014 roku upłynie 20 lat mojego sołtysowania w Sołectwie Liznowo, gmina Chełmża. Tytuł Sołtysa Roku Powiatu
Toruńskiego to jak dla sportowca tytuł olimpijski. Na pewno ma to duży wpływ na piastowanie urzędu sołtysa, ale również
zobowiązuje i mobilizuje do dalszej działalności.
Na pewno warto uczestniczyć w powiatowych Zjazdach. W spotkaniu z sołtysami z całego powiatu, możemy wymienić
się doświadczeniami, lepiej poznać siebie, jak i gminy. Na zjazdach są poruszane bardzo ważne i ciekawe tematy wybierane
przez nas w ankietach.
Biorę udział także w Akademii Sołtysów. Każde warsztaty, czy wyjazdy studyjne przynoszą coś pozytywnego. Uważam, że każdy uczestnik takich warsztatów nabiera pewności siebie i wiary w to, co robi. Zdobywa nowe doświadczenia
i uczy się pozytywnego myślenia.
Andrzej Ośmiałowski
Sołtys Liznowa – zwycięzca konkursu Sołtys Roku 2011
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Kolorowo na ludowo
Tradycją powiatu stały się już Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego – 17 maja 2014 r. odbyła się już VI edycja tej imprezy! Co roku, sprzed
pałacu w Skłudzewie, gdzie mieści się siedziba gospodarza spotkań – Fundacji Piękniejszego Świata, wyrusza kolorowy korowód wszystkich uczestników oraz gości, by przez
zieloną, malowniczą scenerię dotrzeć pod scenę amfiteatru wodnego.
Majowe spotkania upowszechniają dorobek twórczy artystów i stwarzają corocznie możliwość prezentacji ich osiągnięć w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Na scenie
w Skłudzewie obok zespołów, kapel ludowych, chórów czy kabaretów, występują także poeci oraz aktorzy. W galerii można podziwiać prace hafciarek, rzeźbiarzy oraz malarzy, degustując przy okazji lokalne specjały przygotowywane przez członkinie kół gospodyń wiejskich. Spotkania to doskonała okazja do pokazania swoich prac i talentów
szerszej publiczności, ale także do integracji w gronie innych artystów. Jak podkreślają sami twórcy – to jedyne miejsce, gdzie można spotkać wszystkich powiatowych
twórców, wymienić się doświadczeniami, pomysłami lub po prostu poznać się i zaprzyjaźnić.
W 2013 roku, łącznie zaprezentowało się w Skłudzewie ponad 200 artystów! Niektórzy przyjeżdżają do Skłudzewa od samego początku, jednak co roku pojawiają się
nowi twórcy, dzięki czemu pomimo upływu lat Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki wciąż zaskakują widzów i dostarczają im nowych, artystycznych wrażeń.

Wesołe śpiewy co roku przyciągają szerokie
grono słuchaczy... fot. Krzysztof Warmbier

...a wyjątkowa wystawa w galerii umożliwia
nie tylko podziwianie, ale także zakupy
fot. Krzysztof Warmbier

Uczestniczę w majowych spotkaniach prawie od samego początku. Jest to
impreza szczególnie udana i na czasie, a co najważniejsze w pięknym plenerze.
Warto ją kontynuować i zachęcać innych do uczestnictwa, bo to wielka przyjemność i radość.
Przede wszystkim wspaniali są gospodarze imprezy – państwo Warmbier –
umożliwiając nam wspólną zabawę, która co roku ujmuje mnie za serce. Jest
też ciekawa wystawa i przede wszystkim przegląd kapel na naprawdę wysokim
poziomie.
Zdzisław Zakrzewski
Przewodniczący Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”
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Powiatowe imprezy umożliwiają wymianę doświadczeń i rozwój na niwie artystycznej
fot. Krzysztof Warmbier
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W trosce o życie i mienie
O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i porządek publiczny dba Komenda Miejska Policji w Toruniu wraz z komisariatami
w Lubiczu i Chełmży. Powiat w ciągu minionych 15 lat zaopatrzył je w komputery, urządzenia biurowe oraz inny specjalistyczny
sprzęt za kwotę ponad 150 tys. zł. Niemal 300 tys. zł z powiatowej kasy przeznaczono na bieżące remonty komisariatów. W planach jest także budowa kolejnego – w Dobrzejewicach – powiat przeznaczy na nią w najbliższym czasie 100 tys. zł.
Równie duże znaczenie dla bezpieczeństwa naszej społeczności ma Państwowa Straż Pożarna oraz strażacy-ochotnicy. Przez
ostatnich 15 lat powiat finansował zarówno zakupy sprzętu dla jednostek OSP, jak i specjalistycznych pojazdów oraz materiałów eksploatacyjnych dla PSP, wydając na nie ponad 800 tys. zł. Ilość jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wzrosła z 7 do 15, co jednoznacznie potwierdziło słuszność powiatowych działań.
Na wniosek powiatu dokonano także zmiany
usytuowania karetek pogotowia tak, by skrócić czas dojazdu do chorych
fot. nadesłana

Strażacy mogą liczyć na pomoc powiatu zarówno jeśli chodzi o specjalistyczny sprzęt...

Komisariat w Chełmży wyremontowany przy udziale powiatowych funduszy

fot. nadesłana

Bezpieczeństwa mieszkańców strzeże
również, powołana w 2003 r. na mocy
porozumienia pomiędzy Starostą a Prezydentem Miasta Torunia, wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Owocem
tej współpracy jest realizowany razem
„Program zapobiegania przestępczości (...)”
oraz Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.
To pierwszy w regionie i jeden z najnowocześniejszych w kraju ośrodek skupiający służby powołane do ratowania życia,
zdrowia i mienia mieszkańców.

...jak i o bieżące potrzeby
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W konkursach i zabawie – w szkole i na trawie
Niejeden dorosły nie wie co powoduje
niedobór kobalaminy w organizmie człowieka lub na czym polega działanie leków
cytostatycznych. Na brak takiej wiedzy
nie mogą pozwolić sobie uczestnicy powiatowego etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy o zdrowiu, którzy na takie
pytania odpowiadają błyskawicznie. Starostwo Powiatowe jest koordynatorem
powiatowym tych zmagań od 2011 r.

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Powiat dba nie tylko o zdrowie, ale
i o bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego od 15 lat organizuje powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Obronie Cywilnej. Konkurs ma na celu
upowszechnianie i pogłębianie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności: samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej
i znajomości zasad ruchu drogowego
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas pikniku na powiatowym stoisku organizowane są konkursy z nagrodami, w których można wykazać się znajomością powiatu i wzbogacić swoją wiedzę przyrodniczą

Wiosną chętnie wsiadamy na rowery i ruszamy na wycieczki, a uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu toruńskiego, mają co roku doskonałą okazję, aby sprawdzić się w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym. Konkurs nie tylko popularyzuje wiedzę o przepisach i zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i przypomina zasady i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, ale pokazuje również, że rower jest idealnym środkiem transportu i rekreacji, którym można wybrać się choćby na piknik. Szczególnie, że od 2010 r. Starostwo jest współorganizatorem pikniku
z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Czerwcowa impreza na wyłożonym zieloną trawą toruńskim Starym Rynku promuje ochronę środowiska oraz uświadamia ludziom zagrożenia, jakie niesie ze sobą konsumpcyjny model życia.
Po śniadaniu na toruńskiej trawie warto wrócić do własnego ogrodu, który latem zachwyca feerią barw i zapachów i pochwalić
się nim nie tylko sąsiadom, zgłaszając go do konkursu Piękna Zagroda. Konkurs odbywa się na etapie gminnym i powiatowym
w dwóch kategoriach – na najbardziej zadbaną działkę zagrodową (gospodarstwo rolne) i działkę ogrodniczą. Rywalizacja miłośników zieleni jest świetnym bodźcem, by zadbać o najbliższe otoczenie i podzielić się z innymi efektami pracy nad pięknymi rabatami
kwiatowymi, przytulnymi altankami, pomysłowymi pergolami czy oczkami wodnymi.

Najlepszy sposób na budowanie dobrych relacji
z sąsiadami – integracja przez wspólną zabawę

Dla tych, którym nieobce są dawne dzieje i dzisiejsze uroki powiatu, organizowany jest konkurs Skarby Powiatu Toruńskiego.
Początkowo konkurs przeznaczony był tylko dla uczniów szkół podstawowych, jednak cieszył się tak dużym powodzeniem, że postanowiono przeprowadzać go również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Sprawdzić swoje umiejętności można również w konkursie ortograficznym O Pióro Starosty Toruńskiego. Już od 11 lat uczniowie klas III gimnazjów z terenu powiatu toruńskiego zmagają się z „prążkowanymi gżegżółkami”, „suchymi zbożami” i „ociężałymi
żółwiami”. Konkurs początkowo odbywał się na terenie gmin powiatu toruńskiego, lecz od 2011 r. potencjalni mistrzowie ortografii piszą dyktando w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Zgodnie ze starym przysłowiem „Lepszy sąsiad bliski, niż brat daleki”, od dwóch lat jesienią organizujemy wspólnie z naszymi
sąsiadami Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego. Gospodarzem pierwszego był powiat bydgoski,
który zaprosił nas do Solca Kujawskiego. W roku 2013 powiat toruński zrewanżował się „bydgoskim” sąsiadom imprezą w Górsku.
Zawodnicy mieli doskonałą okazję nawiązać nowe kontakty i wymienić się doświadczeniami. W tej corocznej rywalizacji nie chodzi
o zwycięstwo, ale o wyśmienitą zabawę i możliwość spotkania i poznania się mieszkańców obu powiatów.

Organizując cały rok różnorodne konkursy powiat toruński stara się rozwijać
zainteresowania młodszych i starszych
mieszkańców powiatu, nie zapominając
o wspólnej zabawie. Poszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy każdego
roku rozpoczyna się od dziedziny bliskiej
nam wszystkim – od zdrowia.
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Po powrocie z wakacyjnych wojaży, warto przypomnieć sobie, że my także mieszkamy w ciekawym miejscu. Pomaga w tym
z pewnością konkurs plastyczny, organizowany przez Starostwo. Co roku zachęca on do spojrzenia na nasz powiat w inny sposób:
zwraca uwagę uczestników na walory turystyczne, historyczne oraz dziedzictwo kulturowe, prowokuje do odkrywania ciekawych
zakątków powiatu, poszukiwania jego wyjątkowych mieszkańców oraz poznawania tradycji naszego regionu.
Koniec roku upływa w Starostwie pod znakiem wolontariatu. Ogłaszając pierwszy raz w 2011 roku konkurs na Wolontariusza
Roku Powiatu Toruńskiego Zarząd Powiatu Toruńskiego stał przed bardzo trudnym zadaniem. Wielkim wyzwaniem jest bowiem
zważenie czy zmierzenie serca i godzin spędzonych na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Konkurs nie tylko propaguje ideę wolontariatu, ale jest również formą podziękowania tym, którzy działają na rzecz innych. Uroczyste wręczenie tytułu
laureatom i wyróżnionym w konkursie odbywa się podczas sesji Rady.
Na uroczystą galę dorocznego konkursu
„Mieszkam w ciekawym miejscu” przybywają laureaci z najdalszych zakątków powiatu
oraz rodzice i nauczyciele

Uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance chętnie biorą udział w konkursie plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu”, organizowanym od kilku lat przez
Starostwo Powiatowe.
Tematyka konkursu jest bliska dzieciom – cieszą się z tego, że malują okolice
swojego miejsca zamieszkania. Konkurs rozwija więzi z małą ojczyzną oraz patriotyzm lokalny.

Grupa wolontariuszy z Chełmży – laureaci konkursu na Wolontariusza Roku 2013
w kategorii poniżej 18 lat

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie i konkursy czytelnicze organizowane przez Bibliotekę w Chełmży
fot. nadesłana

Ponadto organizacja tej inicjatywy jest na bardzo wysokim poziomie – jury
o najwyższym autorytecie (profesorowie z Wydziału Sztuk Pięknych UMK), informacja wraz z ilustracjami nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej powiatu oraz piękna uroczystość podsumowująca konkurs, której
towarzyszy wystawa prac, poczęstunek oraz możliwość wymiany doświadczeń
z organizatorami, jury i laureatami. Wiele radości dostarczają również laureatom piękne dyplomy z wizerunkiem ich nagrodzonych prac.
Stanisława Kardas
nauczyciel w Zespole Szkół w Łubiance

Prace laureatów konkursu zdobią materiały
promocyjne i dziś są wizytówką powiatu!

Bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym powiatu odgrywa także Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
w Chełmży, która realizuje zadania powiatowe na mocy porozumienia zawartego miedzy Starostą Toruńskim a Burmistrzem Miasta Chełmża.
Wydatki na realizację zadań powiatowych przez PiMBP, nie licząc dofinansowania przez powiat inwestycji w samym obiekcie, rosną z każdym rokiem – od 13,8 tys. w 1999 r. do niemal 87 tys. zł w roku 2013!
Dzięki temu współpraca Biblioteki ze Starostwem owocuje co roku szeregiem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w licznych konkursach recytatorskich, plastycznych, czy też ortograficznych.
Powiat toruński dofinansowuje również imprezy organizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja: potyczki literackie, recytatorskie, historyczne, ortograficzne, matematyczne, muzyczne, religijne i wiele innych. Nagrody książkowe i powiatowe upominki
można także wygrać w konkursach odbywających się przy okazji imprez plenerowych, dożynek wojewódzkich czy rozwiązując
łamigłówki w miesięczniku „Powiat Toruński”.
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Dla prymusów i muzyków
Powiatowy Fundusz Stypendialny został ustanowiony w roku 2006. Początkowo
stypendium miało charakter naukowy lub socjalny, lecz od 2007 roku może je otrzymać każdy mieszkający w powiecie toruńskim uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie.
Stypendyści otrzymują wsparcie w wysokości 100 zł miesięcznie, co przez 6 lat
dało kwotę ponad pół miliona złotych i prawie 600 przyznanych stypendiów!
Liczba wniosków z roku na rok jest coraz większa, co oznacza, że powiat toruński
zamieszkuje coraz więcej prymusów!

Co roku prymusi z całego powiatu przyjeżdżają do Starostwa na uroczyste rozdanie stypendiów
fot. Piotr Olkiewicz

Nowa siedziba Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży zapewnia idealne warunki do szlifowania
młodych talentów

Nie brak także młodzieży uzdolnionej muzycznie. Pierwszy dzwonek w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży zadźwięczał
1 września 2000 r. Wprawdzie szkoła istniała już od 1976 roku, ale funkcjonowała jako oddział szkoły toruńskiej. Od 14 lat jest
prowadzona przez powiat, dzięki porozumieniu pomiędzy powiatem toruńskim, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Coraz więcej młodych osób ma szerokie zainteresowania muzyczne i poszukuje swojej życiowej drogi na scenie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, szkoła co roku przygotowuje większą liczbę miejsc i rozszerza zakres nauki, zgodnie z programem nauczania dla szkół muzycznych I stopnia. Od początku prowadzenia szkoły liczba uczniów wzrosła już prawie siedmiokrotnie – obecnie
już niemal 400 przyszłych muzyków zgłębia tajniki gry na instrumentach i przygotowuje się do występów. Przybywa zresztą nie tylko uczniów – 14 lat temu uczniowie mieli do dyspozycji tylko fortepian i gitarę – dziś mogą próbować swoich sił na 13 instrumentach,
w tym na waltorni oraz wiolonczeli.
Utworzenie filii szkoły – pierwszej w 2006 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu i cztery lata później kolejnej, z siedzibą w Zespole Szkół
w Czernikowie – sprawiło, że uzdolnione muzycznie dzieci mają możliwość nauki bliżej domu. Powiat stawia na jakość – aby zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki nauki, w 2007 roku zakupiono zabytkową Villę Nova w Chełmży, która po generalnym remoncie
i przystosowaniu do nowych zadań, 19.02.2014 r. została uroczyście otwarta jako nowa siedziba Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.
W 2014 roku do gotowych już pomieszczeń dydaktycznych, dołączy odrestaurowana sala koncertowa.
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Na mocy podpisanego w 2010 r. porozumienia powiat wspiera działanie chełmżyńskiej Orkiestry Dętej, przeznaczając na ten
cel 12 tys. zł rocznie.
Dodatkowymi 10 tys. zł powiat wspomógł
zakup strojów dla muzyków Orkiestry

1 wsparcie społeczności lokalnych

Sportowcy na wagę złota
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego to największa powiatowa impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, a także jedyna impreza
dająca młodym sportowcom awans na zawody szczebla wojewódzkiego. To również jedyne systematycznie rozgrywane zawody,
w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu i współzawodniczyć o miano najlepszego – Mistrza Powiatu.
PSZS dotarł do każdej z gmin powiatu, gościł nie tylko w ich stolicach, ale również w miejscowościach położonych na samych
ich krańcach. Wszystko to możliwe było dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz nieocenionej pomocy Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu Szkolnego, bezpośrednio współpracujących z dyrekcjami szkół
i włodarzami gmin. Przez ten czas powiat przeznaczył ponad 413 tys. zł na medale, puchary, nagrody, wynagrodzenia sędziów,
opiekę pielęgniarską, napoje, drożdżówki itp. 15 lat PSZS, to 15 lat naprawdę dobrej współpracy i powiatowej integracji.

Utytułowanych sportowców co roku przybywa – z trudem mieszczą się już w reprezentacyjnej sali Starostwa i... w kadrze ;)

Od chwili otwarcia powiatowe obiekty sportowe tętnią życiem – tak jak ten „Orlik”
w Gronowie
fot. nadesłana

Sportowiec Roku
W okresie ostatnich 15 lat powiatowi sportowcy swoją postawą udowodnili, że najważniejsza jest codzienna praca, która owocuje późniejszymi licznymi sukcesami. Pokazali, że warto rywalizować z pasją, wygrywać z szacunkiem dla przeciwnika oraz że można przegrywać z uśmiechem. Właśnie za tę codzienną pracę, za pot i łzy wylane na salach gimnastycznych, bieżniach i boiskach,
za chwile radości i wzruszeń, za ambicję i wolę walki od siedmiu lat przyznawane są „Wyróżnienia Sportowe Starosty Toruńskiego
za Osiągnięcia Sportowe”.
Przez 7 lat powiat przyznał aż 405 wyróżnień dla sportowców oraz 99 wyróżnień dla trenerów. Uroczystość corocznie odbywa się podczas podsumowania roku sportowego i jest doskonałą okazją do podziękowania za godne reprezentowanie powiatu
w zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej, ogólnokrajowej, a nawet międzynarodowej. Galę uświetniają występy wyróżnionych sportowców. W minionych latach była już okazja zobaczyć pokazy karate kyokushin oraz walki bokserskiej. Te doroczne
spotkania to kolejny dowód na to, że mieszkańcy powiatu toruńskiego, to ludzie utalentowani, pracowici, zdolni i jeszcze niejednokrotnie zadziwią swoimi osiągnięciami Polskę, Europę, a nawet świat!

Boiska dla mieszkańców
Powiat stara się wspierać także sport
amatorski, udostępniając obiekty sportowe, wybudowane przy powiatowych
szkołach. Po lekcjach gronowski „Orlik”
i boisko przy ZS w Chełmży są otwarte dla
mieszkańców i każdy z nich może doskonalić swoją kondycję i sportową formę.

Coroczne wyróżnianie sportowców przez powiat toruński to inicjatywa godna
powielania. To jedyna okazja spotkania sportowców niezależnie od wieku i płci.
To promocja osiągnięć oraz różnorodnych dyscyplin sportowych rozwijających
się w powiecie. To wielka mobilizacja do działania dla sportowców, trenerów
i działaczy. To wreszcie integracja całego środowiska sportowego powiatu toruńskiego.
Dzięki takim spotkaniom środowisko sportowe poznaje władze administracyjne powiatu, wspierające nasze działania – często w niewidoczny dla nas sposób.
Promocja to ważny element w sporcie, a mamy się czym chwalić.
Zbigniew Barcikowski
Prezes UKS „Sprint” w Grębocinie
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Doniosłym zadaniem powiatu jest misja zapewnienia domu tym, którzy z jakichś względów są pozbawieni rodzinnego ciepła. Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczonymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dużym obszarem działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie orzecznictwa oraz udzielania pomocy finansowej w codziennym
funkcjonowaniu, rehabilitacji oraz zatrudnieniu. W przypadku ochrony zdrowia, zgodnie z wdrożoną w 1999 roku reformą, powiat przejął prowadzenie szpitala powiatowego.
Przyjmując 15 lat temu w/w zadania przejęliśmy 5 jednostek, w tym 4 domy pomocy społecznej. Powiat stał się organem założycielskim dla SPZOZ w Chełmży, który prowadził szpital oraz przychodnie lekarskie w Chełmży i Łysomicach.
Początki powiatów to zderzenie z problemami funkcjonowania szpitali. Dyskusja o ograniczeniu ich liczby i likwidacji szpitala w Chełmży, była powodem podjęcia radykalnych działań. Jako pierwsi w województwie założyliśmy spółkę, która bez zadłużeń prowadzi opiekę szpitalną. Nastąpiła także zmiana zakresu świadczeń: rezygnacja
z prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby z różnych powodów wymagające całodobowej opieki. W minionym okresie poszerzyliśmy także zakres
świadczonych usług o dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać mniej znane, ale jakże ważne zadania, za które odpowiada powiat toruński.

Po zakończeniu budowy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach rozpoczęto urządzanie terenów zielonych wokół budynku

Gabinet rehabilitacji w Domu Pomocy
Społecznej w Browinie w roku 2004 posiadał
bardzo skromne wyposażenie fot. nadesłana

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Pigży
14 lat temu wymagał przeprowadzenia
wielu remontów

Stołówka w Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce zawsze była miejscem spotkań i ważnych uroczystości

Dziś przepiękny teren rekreacyjny, park i mała
architektura zachęca mieszkańców do spacerów i spędzania czasu poza murami domu

Dziś mieszkańcy mają do dyspozycji wysokiej
jakości sprzęt rehabilitacyjny, dzięki któremu
niemal 90% zabiegów wykonuje się w DPS

Dziś wyremontowany obiekt z podjazdami dla
osób niepełnosprawnych oraz zadbanym otoczeniem domu potwierdzają wysoki standard

Dziś odnowiona, z pogodną kolorystyką
i przestronnymi oknami sprawia, że mieszkańcy czują się w niej bardziej komfortowo
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Jesień życia bardziej pogodna

Środki unijne pozwalają na realizację różnych form aktywnego spędzania czasu...
fot. nadesłana

Rok 1999 – powiat toruński przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie oraz rozwój infrastruktury czterech domów pomocy
społecznej – wówczas miejsca stałego pobytu dla 406 przewlekle somatycznie oraz psychicznie chorych osób w podeszłym wieku.
Domy Pomocy Społecznej nie były w najlepszym stanie technicznym. Żeby przetrwać, wymagały pilnej modernizacji, gdyż wchodzące w życie w 2005 r. ministerialne przepisy ściśle określiły standardy, które musiały zostać osiągnięte do końca 2010 r.
Czasu było bardzo mało, a analiza stanu technicznego budynków i przygotowane w oparciu o nią programy naprawcze domów,
w zestawieniu z postawionymi wymogami, dawały bardzo pesymistyczny obraz. Gdyby nie udało się w tym krótkim czasie osiągnąć standardów, domy trzeba by było zamknąć. Rozpoczęła się walka z czasem, by zdążyć przeprowadzić wszystkie konieczne
remonty oraz inwestycje.

...dających możliwość rozwoju osobistego...
fot. nadesłana

Najstarszy – 65-letni dziś – DPS w Browinie przeszedł ogromną metamorfozę.
Obiekt wymagał kapitalnego remontu:
począwszy od podłóg, poprzez wymianę
instalacji elektrycznej i przyzywowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku, montaż wind, a skończywszy na
zakupach wyposażenia.
Koszt dostosowania DPS w Browinie
do wymogów standaryzacyjnych zamknął się w kwocie prawie 4,9 mln zł,
z czego ponad 1,7 mln dofinansowała UE.

...rozwijania pasji oraz odkrywania talentów

Droga do utrzymania pozostałych domów była także długa i kosztowna. Jednak poczucie odpowiedzialności za mieszkańców powiatu – osoby starsze, często samotne,
najbardziej potrzebujące pomocy, nakazywało planowanie powiatowych finansów
w sposób umożliwiający przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Dzięki wsparciu ze
środków zewnętrznych udało się osiągnąć standardy przed wyznaczonym terminem.
Najmniejszych nakładów finansowych wymagał najmłodszy – 16-letni dziś DPS
w Dobrzejewicach, gdyż wystarczyło jedynie zlikwidować w budynku bariery architektoniczne. Inwestycje w domach w Wielkiej Nieszawce oraz w Pigży przeprowadzono
dwuetapowo w latach 2007-2008. Na ich realizację powiat pozyskał środki z budżetu
państwa oraz PFRON. Szerokie drzwi, uchwyty i poręcze, a także przebudowane łazienki dały mieszkańcom poczucie większej samodzielności.
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Przed remontem w pokojach było nawet po 6 osób. Łazienka znajdowała się
na korytarzu, pokoje były przeludnione i nie było w nich intymności. Nie było windy. Telewizor był ogólnie dostępny na świetlicy, ale często dochodziło do różnych
konfliktów na tle tego, kto chce w danym momencie oglądać telewizję.
Obecnie mieszkam w pięknie i nowocześnie urządzonym pokoju 3-osobowym,
z telewizorem i łazienką dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
W budynku jest winda, więc łatwo poruszać się nam, mieszkańcom po terenie,
łatwo dojść na terapię zajęciową czy rehabilitację lub na posiłki. Dom się zmienił
bardzo. Przyjemnie się w nim mieszka i funkcjonuje.
Józef Dąbrowski
mieszkaniec DPS w Browinie od 2007 r.

W okresie minionych 15 lat sukcesywnie kupowano nowe urządzenia do szerokiej gamy
zabiegów rehabilitacyjnych
fot. nadesłana

2 zdrowie i opieka społeczna
Uzyskanie równie wysokiego standardu usług opiekuńczych wymagało
zwiększenia ilości etatów i zatrudnienia
– z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych domów – pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy.
Począwszy od roku 2008 powiat toruński sukcesywnie otrzymywał zezwolenia na prowadzenie kolejnych domów:
w 2008 r. – DPS w Dobrzejewicach,
w 2009 r. – DPS w Wielkiej Nieszawce
oraz Pigży, zaś w grudniu 2010 r. Wojewoda zatwierdził stan techniczny budynku DPS w Browinie jako odpowiadający
wymaganiom standaryzacyjnym.

Montaż wind przeznaczonych dla osób na
wózkach inwalidzkich oraz na łóżkach, wyposażenie łazienek w specjalne urządzenia
z podnośnikami, podjazdy oraz poręcze sprawiły, że budynki DPS w Browinie są przyjazne
dla niepełnosprawnych. Starania powiatu
zostały zauważone i docenione przez jury
V Edycji Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”

Moja choroba nie pozwala mi na opuszczanie Domu i wyjazdy.
Jednak nie narzekam, bo mam zapewnione leczenie i opiekę na miejscu, mogę
uczestniczyć w różnych zajęciach prowadzonych przez pracowników, a także
w specjalnie dla nas przygotowywanych różnych projektach dla niepełnosprawnych. Korzystam z biblioteki, czytam prasę, oglądam filmy, biorę udział w konkursach i często zdobywam nagrody i wyróżnienia.
Nie myślę o zmianie Domu, jest mi tu dobrze.

Realizacja programów naprawczych i dostosowanie wszystkich obiektów do ministerialnych wymagań pochłonęły ogromne pieniądze – łącznie prawie 5,2 mln zł! Trwające blisko pięć lat inwestycje zwiększyły funkcjonalność budynków, a tym samym komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Pomimo osiągnięcia wymaganych standardów powiat stale dąży do poprawy infrastruktury placówek, warunków życia mieszkańców oraz pracy zatrudnionej w nich kadry.
W ostatnim okresie, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się zrealizować kolejne, ważne inwestycje:
nową windę z systemem głośnomówiącym oraz łącznością awaryjną, nową stolarkę okienną i pokrycia dachów oraz ocieplenie
budynków. W DPS w Wielkiej Nieszawce zmieniono system ogrzewania z olejowego na gazowy, zaś wkraczający technologicznie
w XXI wiek system ogrzewania DPS w Pigży za pomocą pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi daje widoczne
oszczędności w koszcie utrzymania obiektu. Podobna inwestycja rozpocznie się w bieżącym roku w DPS w Dobrzejewicach. Projekt
budowy pompy ciepła powstaje już także dla DPS w Browinie. Na remonty oraz zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej
w okresie minionych 15 lat powiat przeznaczył kwotę ponad 7,5 mln złotych!

Wiele zmieniło się tu na lepsze. Znacznie poprawiła się estetyka Domu, a szczególnie jego otoczenia. Dostaliśmy do dyspozycji windę i bogato wyposażoną salę
rehabilitacyjną.
Posiłki jemy w przebudowanej, przestronnej i jasnej stołówce, w której wszyscy
mieszkańcy mogą spotkać się na uroczystych posiłkach świątecznych, a nie jak
wcześniej na ciasnych korytarzach.

Uczestnicy warsztatów i zajęć artystycznych
zamieniają domy w małe galerie sztuki
fot. nadesłana

Marek Frąckiewicz
mieszkaniec DPS w Pigży od 1997 r.

Od kilku lat mamy wygodny samochód, którym nawet schorowani i niepełnosprawni mieszkańcy bezpiecznie podróżują np. do toruńskich lekarzy specjalistów i na organizowane wycieczki.
Barbara Poczwardowska
jedna z 4 osób, które najdłużej – od 15 lat – mieszkają w DPS w Dobrzejewicach

Wydatki na utrzymanie DPS zawsze
stanowiły znaczną pozycję w budżecie
powiatu toruńskiego: budynki, kadra,
obsługa administracyjna, leki, wyżywienie, ubrania, pościel i zakupy początkowo dla 439, a obecnie 346 mieszkańców,
a także codzienna terapia, rehabilitacja
i opieka psychologa oraz inwestycje,
to wydatek ponad 10 mln zł rocznie.
Wymiernym efektem ciągłego inwestowania w poprawę warunków życia
mieszkańców jest sięgające 100% wykorzystanie dostępnych miejsc oraz grono osób oczekujących na zamieszkanie
w powiatowych DPS.
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ŚDS – śmielej do samodzielności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
mieści się teraz w wyremontowanym i przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych budynku

Altany i grill na terenie ŚDS w Osieku dają możliwość organizacji wielu zajęć i imprez w plenerze

Wodowanie „Łośka” – łódki zbudowanej samodzielnie w czasie zajęć przez uczestników
ŚDS
28

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz rozumiejąc sytuację osób zagrożonych wykluczeniem
z uwagi na upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, 9 lat temu powiat podjął decyzję o utworzeniu dla nich ośrodków
dziennego pobytu. Prowadzenie tego typu placówek jest zadaniem rządowym, w związku z tym konieczne było podjęcie starań
o pozyskanie funduszy oraz zgody Wojewody na uruchomienie ośrodków. Udało się, i w 2005 r. grupa 30 osób rozpoczęła zajęcia
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku (ŚDS), a rok później kolejnych 33 mieszkańców uzyskało możliwość udziału
w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych w ŚDS w Browinie.
Dziś ośrodki pełnią bardzo ważną rolę w środowisku lokalnym i nieustannie rozwijają swoją działalność. Nieprzerwanie od 9 lat,
w poniedziałek o godz. 7.00 do ŚDS przywożeni są podopieczni. W czasie 8 godzin, które spędzają w ośrodkach, mają do dyspozycji pracownie terapeutyczne, a w nich szeroki wachlarz zajęć, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, a także kawę oraz
obiad. Na utrzymanie dwóch ośrodków wsparcia powiat dotychczas pozyskał środki z budżetu państwa w wysokości ponad
7,1 mln zł.

Przełomowym w działalności ŚDS był rok 2010, kiedy to weszły w życie przepisy nakazujące dostosowanie ośrodków do nowych standardów do końca
2014 r. Nad jednostkami pojawiło się widmo ich zamknięcia, gdyż budynki wymagały
przeprowadzenia milionowych inwestycji, a kolejne wnioski do Wojewody o wsparcie finansowe pozostawały bez rozpatrzenia. ŚDS w Browinie przetrwał dzięki decyzji
o przeniesieniu siedziby do Chełmży, w miejsce Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,
która zakończyła swoją działalność. By dostosować budynek do nowych potrzeb, powiat sfinansował zakup windy za 175 tys. zł, a Wojewoda dołożyła kolejne 72 tys. zł na
sprzęt i wyposażenie.

Dziś, w nowych i większych pomieszczeniach w Chełmży, ŚDS świadczy usługi
i wsparcie dla 50 mieszkańców powiatu.
Priorytetem dla władz powiatu jest obecnie dokończenie procesu standaryzacyjnego w ŚDS w Osieku nad Wisłą, którego koszt oszacowano na 1,2 mln zł, by umożliwić podopiecznym dalsze korzystanie z codziennej opieki ośrodka.
Powiat liczy na wsparcie z budżetu państwa, by wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz umiejętności kadry
mogły być nadal wykorzystywane w miejscu, do którego podopieczni czują ogromne
przywiązanie.

W ŚDS w Browinie było fajnie,
ale sale, w których odbywały się zajęcia były bardzo małe, ciasne. Było
tam ponuro. Lubiliśmy tam jeździć,
ale kiedy przyszliśmy do Chełmży, do
nowego budynku, to wszyscy bardzo
się ucieszyli.
Mamy pracownie edukacyjne (aż
dwie!), plastyczno-techniczne, rękodzieła artystycznego, przyrodniczo-ogrodniczą, komputerową, logopedyczną, muzyczną, gospodarstwa
domowego, kulinarną, makijażu,
sportową, psychologiczną, socjalną,
medyczną i audiowizualną. Aktualnie przygotowujemy czytelnię –
zbieramy książki, których inni już nie
potrzebują, a my możemy jeszcze
z nich korzystać.
Oprócz tego korzystamy również
z propozycji, które daje miasto –
chodzimy na basen, uczestniczymy
w życiu kulturalnym, możemy chodzić do kościoła, do urzędów i instytucji działających na terenie miasta
i gminy.
Pan Paweł
uczestnik ŚDS Chełmża

2 zdrowie i opieka społeczna

Lepsze życie dzięki PFRON
Dla wielu osób niepełnosprawnych
każdy nowy dzień jest nie lada wyzwaniem. To co dla zdrowych jest zwykłą
błahostką, dla osób niewidomych, niesłyszących, czy też poruszających się na
wózkach inwalidzkich stanowi często barierę nie do pokonania. By ułatwić im powrót do życia i pracy, powiat od 15 lat pozyskuje środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia powiat dofinansował m.in. program profilaktyki raka piersi,
raka jelita grubego, raka sutka oraz raka
tarczycy, wykrywania wad wzroku, profilaktycznego wczesnego wykrywania chorób
układu krążenia, itp.
fot. nadesłana

W ciągu 6 lat z powiatowego budżetu wyasygnowano kwotę ponad 264 tys. zł na
badania profilaktyczne – skorzystało z nich
ponad 6 000 mieszkańców
fot. nadesłana

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wydaje każdego
roku ponad 1 500 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Począwszy od 1999 r.
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych powiat zdobył dofinansowanie
z PFRON w wysokości prawie 11,8 mln zł.
Środki trafiły do 7 449 niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu toruńskiego oraz 28
podmiotów prowadzących działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych.

W katalogu możliwych form wsparcia w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez powiat od 2012 r., znajdują się także
m. in.: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń lektorskich, brajlowskich,
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, czy też pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Ze wsparcia skorzystało dotychczas 47 mieszkańców powiatu, którym łącznie
przekazano prawie 200 tys. zł.
Od 2003 r., oprócz wsparcia osób fizycznych, realizowany jest także „Program wyrównywania różnic między regionami”, skierowany do jednostek organizacyjnych, samorządów gminnych oraz podmiotów gospodarczych.

Dzięki temu setki osób wzięły udział
w turnusach rehabilitacyjnych oraz
szkoleniach. Dofinansowanie Funduszu
umożliwiło także dostosowanie wielu
mieszkań do potrzeb ich niepełnosprawnych lokatorów, zaopatrzenie w sprzęt
ortopedyczny oraz rehabilitacyjny, a także przystosowanie i wyposażenie stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też opłacanie odsetek od
kredytu zaciągniętego na jej rozwój.
Trzy lata temu otworzyłem własny biznes. Otrzymane wsparcie
umożliwiło mi zakup sprzętu do rozpoczęcia działalności w branży usługi dla rolnictwa.
Kiedyś długo szukałem pracy
i obawiałem się wykluczenia ze społeczeństwa. Dziś jestem bardziej odważny i zamierzam rozwijać swoją
firmę, zatrudniając w przyszłości
własnych pracowników.
PHU Matyjaszczyk Grzegorz

Dzięki niemu, w latach 2003-2006, cztery domy pomocy społecznej oraz gminy Obrowo i Czernikowo zakupiły samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zasady programu umożliwiły także utworzenie
oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w DPS w Pigży oraz likwidację barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. W ciągu minionych 15 lat tego typu wsparcie otrzymały 23 jednostki, w tym
cztery jednostki organizacyjne powiatu. Łącznie na realizację przyjętych zadań pozyskano z PFRON prawie 1,7 mln zł.
Co ważne – realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych nie byłaby możliwa bez udziału finansowego powiatu oraz
gmin uczestniczących w programie, które zobowiązane są pokryć różnicę pomiędzy rzeczywistą wartością zadania a dofinansowaniem. W bieżącym roku, dzięki podpisaniu kolejnych umów z PFRON, zakup dwóch samochodów dla domów pomocy społecznej, gmin Obrowo i Czernikowo oraz montaż windy w Szpitalu Powiatowym zostanie dofinansowany kwotą prawie
563 tys. zł. Waga i znaczenie wszystkich realizowanych programów jest ogromna – pozwala pomóc osobom niepełnosprawnym wyrwać się ze spirali wykluczenia społecznego, umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, korzystanie
z przysługujących im praw oraz ułatwić osiągnięcie samodzielności i radości z życia.
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Recepta na sukces

W 2001 r. chełmżyńskiemu Szpitalowi groziło zamknięcie

Przez 13 lat dzięki milionowym inwestycjom,
placówka zmieniła się nie do poznania

Obecnie pod stałą opieką personelu medycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
pozostaje 52 pacjentów
fot. nadesłana
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„Srebrny Stetoskop 2008” dla oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Chełmży, certyfikat programu „Rodzić po ludzku”
oraz dołączenie do grona wówczas 80 placówek w Polsce, które otrzymały tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” – aż trudno uwierzyć,
że 13 lat temu tej posiadającej coraz lepszą, ogólnopolską już renomę placówce groziła likwidacja, a jej sytuacja finansowa była
beznadziejna.
Zawarte w 2000 r. kontrakty przy obniżeniu poziomu finansowania poszczególnych świadczeń, sięgająca 2 mln złotych strata,
zaciągnięty kredyt oraz utrata płynności finansowej – to wszystko spowodowało, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmży (SPZOZ) musiał wybierać, które zobowiązania regulować w pierwszej kolejności tak, aby zachować ciągłość
dostaw niezbędnego sprzętu oraz leków i energii. Poprawę mogły przynieść tylko radykalne zmiany o charakterze systemowym.
Powiat toruński, jako jeden z pierwszych samorządów w województwie oraz jeden z nielicznych w Polsce, rozpoczął proces przekształceń SPZOZ w rentowną i przyjazną pacjentom placówkę.
W 2001 r. w Chełmży rozpoczął swoją działalność także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Od 2008 r. ZOL funkcjonuje w Browinie,
w budynkach powiatu na terenie Domu Pomocy Społecznej. Zakład udziela całodobowych świadczeń dla osób przewlekle chorych, wymagających kompleksowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.
Dziś – z perspektywy lat – wiadomo
już, że ta trudna i pełna dylematów decyzja o utworzeniu w 2001 r. spółki prawa
handlowego Szpital Powiatowy sp. z o. o.
w Chełmży była w pełni słuszna. Jednak
13 lat temu przyjęcie przez powiat toruński wszystkich zobowiązań placówki
w wysokości prawie 2,9 mln zł stanowiło
największy problem, z jakim przyszło się
wówczas zmierzyć.
Spłata długów umożliwiła bezpieczny
start spółce oraz wypracowanie zysku
w wysokości 156 tys. zł już po 4 miesią-

cach działalności! Zaś posiadanie większości udziałów przez samorząd dawało
gwarancję prawidłowego wykonywania
świadczeń medycznych.
W roku 2002 powiat posiadał pakiet
kontrolny w ilości 80,4% udziałów w kapitale założycielskim. Dziś ich wartość sięga
ponad 8,9 mln zł i stanowi 86,2% akcji
spółki. Pozostałe 13,8% dzielą między
siebie miasto Chełmża, gminy: Łubianka,
Chełmża i Łysomice oraz osoby fizyczne
i inne podmioty.

Podjęcie pionierskiego procesu zawiązania spółki świadczącej usługi medyczne było zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Od
jego powodzenia zależały bowiem losy pracowników oraz mieszkańców, którzy wymagali dostępności oraz wysokiej jakości usług
medycznych. Udało się! Utrzymano miejsca pracy, a poprawiająca się kondycja spółki i jej stabilna polityka finansowa umożliwiła
rozpoczęcie działań podnoszących standard świadczonych przez szpital usług. Całkowity koszt zrealizowanych od 2002 r. inwestycji wyniósł ok. 26 mln zł!
W pierwszym etapie, w latach 2002-2005, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, za kwotę 6 mln zł powstał nowy blok
operacyjny, oddział intensywnej terapii, centralna sterylizatornia oraz winda. Przez kolejne dwa lata zrealizowano wart 3 mln zł
drugi etap inwestycji. Dzięki dofinansowaniu PFRON i RPO WK-P wyremontowano wówczas m.in. oddział chirurgiczny oraz wewnętrzny, a także zakupiono sprzęt o wartości ponad 1,2 mln zł, w tym dwie karetki.

2 zdrowie i opieka społeczna

Tomograf w Szpitalu Powiatowym w Chełmży zapewnia szybkość przeprowadzenia niezbędnych badań. Pacjenci unikają dyskomfortu wiążącego się z przewożeniem na
badanie do innych placówek
fot. nadesłana

Trzeci, ostatni etap, zrealizowany w latach 2009-2011 to rozbudowa szpitala oraz
zakup nowoczesnego wyposażenia bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, oddziału położniczego, izby przyjęć i ratownictwa medycznego za 12 mln zł,
a także sprzętu i urządzeń do pracowni endoskopowej, pracowni diagnostyki kardiologicznej oraz diagnostyki obrazowej. Lista zakupów obejmowała ponad 100 pozycji specjalistycznego sprzętu na kwotę ponad 5,5 mln zł. Najważniejsze i najbardziej
kosztowne były tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat rentgenowski. W wyniku
reorganizacji i rozbudowy powierzchnia szpitala wzrosła o blisko 50%. W nowopowstałym budynku, na czterech poziomach, mieszczą się obecnie: izba przyjęć, poradnie specjalistyczne, pracownia tomografii komputerowej, oddział porodowy wraz
z salą porodów rodzinnych, oddział noworodków, szkoła rodzenia, a także pediatria. Na realizację III etapu inwestycji wydano w sumie 17 mln zł, z czego ponad
5,5 mln pochodziło z budżetu UE, 5 mln wniosła spółka, 1 mln stanowiły fundusze
celowe, zaś pozostałe 5,5 mln zł zainwestowali udziałowcy szpitala, w tym najwięcej –
4 mln zł – powiat toruński.

Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” jest najlepszym dowodem na to, że placówka spełnia
europejskie standardy, a młode mamy i mali
mieszkańcy powiatu mają w nim zapewnione bezpieczeństwo i komfort fot. nadesłana

W październiku ubiegłego roku miałam okazję po raz pierwszy przebywać w Szpitalu Powiatowym w Chełmży na oddziale położniczo-ginekologicznym.
Po trafieniu na oddział, zarówno przed jak i po porodzie miałam zapewnioną stałą
opiekę położnej, pani Doroty Bazanowskiej oraz lekarza prowadzącego, pana Szymona Bednarka i mogłam skorzystać z bezpłatnej porady w szkole rodzenia. Panie
pielęgniarki służyły pomocą, a moja córeczka Zuzia była przez nie kąpana oraz przewijana.
Bardzo miło wspominam pobyt w Szpitalu, jeśli w przyszłości będę drugi raz
w ciąży, to bez wahania pojadę do Chełmży.
Magdalena Derkowska
pacjentka Szpitala Powiatowego w Chełmży

Restrukturyzacja i przekształcenie upadającego SP ZOZ w Chełmży w spółkę prawa handlowego to ogromny sukces powiatu. Dzięki przejęciu zadłużenia, Szpital Powiatowy sp. z o. o. mógł
rozpocząć nowe życie w zmienionych strukturach, świadcząc usługi medyczne o wysokim standardzie i wypracowując przy tym zyski. Doceniła to Kapituła Konkursu HIT Kujaw i Pomorza

Dziś Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o. o. zatrudnia ok. 280 osób i świadczy wysokiej jakości usługi dla mieszkańców powiatu toruńskiego oraz powiatów
sąsiednich. Szpital, jako jedna z 29 placówek uczestniczy w projekcie „e-Zdrowie
w województwie kujawsko-pomorskim”, wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne ratujące zdrowie i życie. To kolejny etap w dążeniu do zapewnienia mieszkańcom powiatu toruńskiego opieki medycznej na najwyższym poziomie, potwierdzonym prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami zdobywanymi
dzięki głosom oddanym przez pacjentów szpitala. Samo przygotowanie oraz
przeprowadzenie procesu restrukturyzacji na rynku usług medycznych przez powiat toruński doczekało się I nagrody w konkursie „Hit Kujaw i Pomorza 2002”
w kategorii „Samorządność”.
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Nasza Placówka – nasz dom

Zabytkowy pałac w Głuchowie był dla wychowanków miejscem nauki, pracy i beztroskiej
zabawy. Dzieci mówiły o nim „nasz dom”

Wolny czas mijał na grach i zabawach w doborowym towarzystwie :)

Wychowankowie domu i jego pracownicy
dzielili ze sobą radości i smutki jak jedna
wielka rodzina
32

„Cześć! Mam na imię Adrian i przyjechałem tutaj z moim rodzeństwem: Adrianną,
Oliwią i Danielem. Ja chodzę do klasy V, Daniel do III, a Oliwia do zerówki. Podoba mi
się tutaj, jest fajnie i mamy wiele koleżanek i kolegów. Lubię uprawiać sport…”. Wpisów podobnych do tego w kronikach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej można
znaleźć wiele. Każdy, to początek historii młodego człowieka, zranionego często przez
tych najbliższych – przez rodziców.
W okresie 13 lat swojej działalności całodobowa POW, początkowo w Głuchowie, a następnie w Chełmży, zapewniała opiekę oraz wychowanie pierwotnie 50,
następnie 30, a od 2009 roku 20 dzieciom, przeznaczając na to kwotę w wysokości
ponad 15 mln zł.

Dom zawsze pełen był uśmiechniętych twarzy. Kolorowo urządzone, 2- i 3-osobowe pokoje, świetlica i przytulne sypialnie rozbrzmiewały rozmowami i śmiechem.
W pokoju wypoczynkowym można było skorzystać ze sprzętu RTV, komputera lub wybrać którąś z zabawek. A po zabawie na pobliskim boisku i ćwiczeniach na siłowni
zawsze można było zajrzeć do stołówki, gdzie pachniało domowymi pysznościami.
Powiat zapewnił podopiecznym tak dobre warunki, dzięki decyzji o zakupie oraz
dostosowaniu nowego obiektu do potrzeb POW. Użytkowany przez placówkę wcześniej zabytkowy pałac w Głuchowie nie spełniał standardów wymaganych przez Ministerstwo, a jego remont wymagałby zbyt dużych nakładów finansowych.

Mieszkałam w tym domu bardzo
długo, bo aż 6 lat i 7 miesięcy. Przebywałam tutaj z siódemką rodzeństwa.
Dużo osób już się z nami żegnało, a teraz przyszła kolej na mnie. Zżyłam się
w pewien sposób z każdą osobą i z każdym wychowawcą.
Mówię wam, to nie takie łatwe po
tak długim czasie opuścić tyle osób,
z którymi się tyle przeżyło. No ale cóż,
wiecznie dziećmi nie będziemy. W takim wieku dorastamy, stajemy się samodzielni, uczymy i zaczynamy żyć na
własną odpowiedzialność. Teraz ja odpowiadam sama za siebie i wy też będziecie...
Nie zapomnijcie o wychowawcach –
to oni nas najwięcej nauczyli.
Monika
wychowanka POW w Chełmży

Inwestycja w nowy dom kosztowała powiat ponad 2,8 mln złotych, ale warto było. Warunki, stworzone dzieciom
i młodzieży w POW, poczucie bezpieczeństwa, zainteresowanie okazywane na co dzień przez opiekunów, ich uśmiech i życzliwość
sprawiły, że dzieci otwierały się na innych, zawierały przyjaźnie na całe życie, zaczynały snuć plany na przyszłość, nauczyły się
ufać i kochać innych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz sportowych. Zdobywały puchary, dyplomy
i nagrody, a dzięki hojności sponsorów mogły uczestniczyć w wielu ciekawych wycieczkach i poznawać dzięki nim świat. Dziś mile
wspominają przepiękny pałac w Głuchowie, a w nim drewniane schody, które stały na straży ciszy nocnej, wspólne zabawy przy
ognisku, święta i prezenty, a także ciocie, do których zawsze można było się przytulić, jak do mamy. Czas spędzony w POW przygotował dzieci i młodzież do powrotu do rodzinnego domu, do pokochania nowej rodziny, a tych którzy doczekali w niej pełnoletności – do dorosłego życia.
W związku ze zmianą przepisów placówka zakończyła swoją działalność w lipcu 2013 r. Celem jej istnienia było stworzenie
domu we właściwym tego słowa znaczeniu – domu, w którym jest tak dobrze, że smutno jest, gdy przychodzi czas rozstania. Dowodem na to są kolejne strony z kronik POW, zawierające listy pożegnalne tych, którzy placówkę opuścili.
Staraniem powiatu od 2013 r. wychowankowie POW mogą mieć coś więcej niż zastępczy dom – miejsce placówki zajęły
rodziny zastępcze.

2 zdrowie i opieka społeczna

Rodzice zastępczy, a jak prawdziwi

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizowany przez rodziny zastępcze
przy wsparciu Starostwa
fot. nadesłana

Odznaczona przez Prezydenta RP zawodowa rodzina zastępcza państwa Rutkowskich z dziećmi,
obecnie rodzinny dom dziecka fot. nadesłana

Wysokość pomocy uzależniona jest
od tego czy dziecko jest spokrewnione
z rodziną zastępczą, od stanu jego zdrowia
i skali problemów wychowawczych, z którymi będą musieli się zmierzyć rodzice zastępczy. Pełnoletni wychowankowie również mogą liczyć na wsparcie samorządu
powiatowego. Ci, którzy decydują się na
kontynuowanie nauki mogą pozostać
w rodzinie do 25 roku życia, mając tym samym zapewnione środki na dalszą naukę.
Opuszczającym rodzinę zastępczą młodym
ludziom powiat zapewnia finansową po-

Realizując prorodzinny kierunek polityki społecznej powiat stara się, aby dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich,
trafiły do miejsc najbardziej zbliżonych do rodzinnego domu – do rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodzinna piecza zastępcza to tymczasowa forma opieki, która jest pomocą zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.
To szansa na wyjście z kryzysu i rozwiązanie konfliktów tak, aby dzieci mogły wrócić
do domów. Jeżeli to się nie udaje, funkcja rodziny zastępczej pełniona jest do czasu
uzyskania przez dziecko pełnoletności lub ustanowienia adopcji. Aby Kamila, Karolina
i inne dzieci mogły spełnić swoje marzenia o cieple domowego ogniska, powiat wspiera rodziny zastępcze zapewniając im pomoc finansową, szkolenia i stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz sprawuje nad nimi nieprzerwanie nadzór i kontrolę.

Żegnam wszystkich, było dużo wspaniałych chwil. Mam nadzieję, że się odnajdę w nowej rodzinie.
Kamila
wychowanka POW w Chełmży

kilka lat czekała na dom

10 listopada 2012 r. poznałam Wujka
Artura i Ciocię Joannę, których bardzo
pokochałam i mam nadzieję, że u nich
będzie fajnie i zobaczę jak wygląda
prawdziwa rodzina.
Karolina
wychowanka POW w Chełmży

Obecnie w powiecie funkcjonuje 116 rodzin zastępczych otaczających opieką 179 dzieci. Przez minionych 15 lat w rodzinnej pieczy zastępczej każdego roku przebywało średnio 156 dzieci. Większość rodzin – ponad 80% – to rodziny spokrewnione
z dzieckiem, tworzone przez osoby bliskie – dziadków lub rodzeństwo. Pozostałe 20% to rodziny niespokrewnione – niezawodowe oraz zawodowe, w tym specjalistyczne, w których dom odnajdują dzieci wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji oraz
pogotowie rodzinne, w którym pobyt może trwać maksymalnie 8 miesięcy. Każdego roku kolejni kandydaci pozytywnie kończą
specjalistyczne szkolenia oraz odbywają praktyki, nabywając w ten sposób kwalifikacje do sprawowania rodzicielstwa zastępczego. W ciągu minionego roku powstało aż 20 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 29 dzieci.
Rodziny zastępcze nie mogłyby pełnić funkcji, do której zostały powołane, bez pomocy samorządu. Na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodziców zastępczych powiat
przeznaczył dotąd kwotę w wysokości prawie 26 mln zł, czyli ponad 1,7 mln zł rocznie.
moc na starcie w dorosłe życie i w usamodzielnieniu się. W 2012 r. nowe przepisy
o pieczy zastępczej nałożyły na powiaty kolejne zadania. Zwiększone stawki
świadczeń dla rodzin zastępczych, obowiązek szkolenia oraz możliwość fakultatywnego dofinansowania wypoczynku dla
dzieci, czy też remontu budynków mieszkalnych skutkują istotnym wzrostem nakładów finansowych na prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej.
Począwszy od 2004 r. dzieci umieszczane są także w rodzinach zastępczych na

terenie innych powiatów na podstawie
zawieranych z nimi porozumień. Obecnie jest to grupa 16 dzieci. W minionym
okresie na utrzymanie „naszych” dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie kraju
przekazano ponad 1,2 mln zł.
„W uznaniu wielkiej dobroci serca,
mądrości i ofiarności włożonych w trud
wychowania dzieci w rodzinie opartej
na wartościach moralnych – zaufaniu,
współpracy i szacunku dla drugiego
człowieka” 16 rodzin z całej Polski otrzymało w 2013 roku Złote Krzyże Zasługi

z rąk Prezydenta RP. Wśród odznaczonych znalazły się aż trzy zawodowe rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu – państwo Hanna i Janusz Rutkowscy
z gminy Zławieś Wielka, Małgorzata
i Zdzisław Gawrońscy z gminy Obrowo
oraz Mariola i Jacek Wasiak z gminy Lubicz – które odrzuconym przez najbliższych, pozbawionym opieki i miłości
dzieciom, dają szansę na normalny rozwój, ofiarowują wychowanie w cieple
domowego ogniska i spełniają marzenia
o prawdziwej rodzinie.
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15 lat powiatu toruńskiego
Od 1999 roku polskie powiaty, odpowiedzialne są za szkolnictwo ponadgimnazjalne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz za kształcenie specjalne.
Dodatkowym obszarem naszej działalności może być także kształcenie artystyczne.
Przyjmując 15 lat temu zadania oświatowe, przejęliśmy Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie, Liceum Ogólnokształcące oraz Specjalną Szkołę Podstawową i Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży. W ciągu tych minionych 15 lat system szkolnictwa uległ zmianie. Szkoły przekształciły się w Zespoły Szkół, a Poradnia, która na
początku obejmowała tylko obszar Chełmży i okolic, musiała objąć opieką dodatkowo uczniów z gmin Czernikowo i Obrowo. Na bazie dwóch likwidowanych oddziałów toruńskiej szkoły muzycznej utworzyliśmy w Chełmży Szkołę Muzyczną I stopnia. Chcąc poprawić dostępność do kształcenia artystycznego utworzyliśmy filie tej szkoły w Lubiczu
i Czernikowie. Szkoła Muzyczna z początkowych kilku, małych, wynajmowanych pomieszczeń przeniosła się w 2014 roku do własnego, nowoczesnego obiektu. Obecnie na
ukończeniu jest adaptacja historycznej sali Villi Nova na salę koncertową, a kształcenie muzyczne obejmuje prawie 400 uczniów.
Oprócz zmian organizacyjnych w oświacie wiele wysiłku włożyliśmy w poprawę bazy kształcenia, szczególny nacisk kładąc na kształcenie zawodowe. Dzisiaj odnowione
obiekty szkolne, wyposażone w nowoczesne pracownie zawodowe, pozwalają uczniom nie tylko zgłębiać teorię, ale także nabywać praktykę zawodową. Kierunki kształcenia
dostosowaliśmy do zmieniającej się rzeczywistości. Ze szkoły w Gronowie, której groziła likwidacja, stworzyliśmy placówkę oświatową kształcącą w wielu zawodach ponad
1 300 uczniów. Poprzez bogatą ofertę, w partnerstwie z przedsiębiorcami, umożliwiamy uczniom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
W znacznym stopniu poprawiliśmy także bazę sportową budując nowoczesne obiekty sportowe w Gronowie i w Chełmży. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania kadry
oświatowej i pracowników Starostwa w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych.

Zespół Szkół w Chełmży dawniej...
fot. nadesłana

Warsztaty w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie przed...

Dawna...

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w
Chełmży przed...
fot. nadesłana

...i w dniu jubileuszu 100-lecia szkoły,
w 2010 r.
fot. nadesłana

...i po remoncie w 2013 r.

…i obecna siedziba Szkoły Muzycznej
I stopnia w Chełmży

...i po modernizacji
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Uczymy praktycznie i innowacyjnie

Uczniowie klasy paramilitarnej w Zespole
Szkół, CKU w Gronowie na obozie rekreacyjno-szkoleniowym
fot. nadesłana

Jak pomóc absolwentom szkół ponadgimnazjalnych odnaleźć się na trudnym
rynku pracy? Wiedza to nie wszystko –
potrzebne są konkretne umiejętności.
Powiat toruński doskonale zdaje sobie
z tego sprawę, dlatego konsekwentnie, od
wielu lat prowadzi politykę mającą na celu
poprawę jakości kształcenia zawodowego
i ogólnokształcącego – zarówno poprzez
dostosowywanie oferty edukacyjnej do
potrzeb i oczekiwań pracodawców, jak
i poprzez prowadzone remonty oraz inwestycje w bazę oświatową.

Przyszli hotelarze w nowocześnie urządzonej recepcji mogą przećwiczyć wszelkie scenariusze, jakie mogą przydarzyć się w trakcie zakwaterowywania gości
fot. nadesłana

Gronowo stało się szkołą innowacyjną, dzięki czemu absolwentom łatwiej znaleźć pracę. Uczniowie chętnie wybierają profile,
które pozwalają im już w liceum rozwijać swoje zainteresowania. Sporą popularnością cieszy się klasa o profilu paramilitarnym.
Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek mogą korzystać z wielu dodatkowych zajęć takich jak: siłownia, strzelnica, basen, sztuki
walki oraz uczestniczyć w wyjazdach do różnych jednostek mundurowych, gdzie poznają tajemnice funkcjonowania jednostek
wojskowych. Szkoła posiada również własne pole do paintballu.
Kolejną nowością jest klasa o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym – komunikacja międzyludzka, nauka negocjacji, trening
asertywności to tylko niektóre umiejętności, jakie mogą zdobyć przyszli psychologowie, pedagodzy i socjologowie. Na samej
teorii się nie kończy – wizyty w ośrodkach profilaktyki uzależnień oraz warsztaty, debaty i konferencje pozwalają na poszerzanie
zdobytej wiedzy i zastosowanie jej w praktyce. Na nudę nie mogą narzekać również przyszłe kosmetyczki. Gronowskie liceum proponuje im zajęcia warsztatowe, wyjazdy na targi kosmetyczne, spotkania z wizażystami, a dzięki nowej pracowni kosmetycznej już
w trakcie nauki będą mogły wypróbowywać swoje zawodowe umiejętności w stworzonym specjalnie dla nich prawdziwym salonie piękności.

Mechanicy z Gronowa bez problemu poradzą
sobie z każdą usterką - uczą się w świetnie wyposażonych warsztatach z nowoczesnym sprzętem

Oprócz nowości w nauczaniu ogólnokształcącym, stale doskonalona jest oferta kształcenia zawodowego. Dzięki sukcesywnie
doposażanej pracowni gastronomicznej i stołówce, przyszli wirtuozi kuchni mogą już teraz szlifować swój kunszt. Hotelarzom
profesjonalne przygotowanie zapewnia natomiast pracownia obsługi konsumenta, pokój hotelowy oraz recepcja. Zespół Szkół,
CKU w Gronowie nie zapomina także o mechanikach i rolnikach. Zajęcia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonych
warsztatach szkolnych – z nowoczesną spawalnią, parkiem maszynowym, stacją diagnostyczną, a także halą napraw samochodów.
Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym, która
współfinansowana była ze środków RPO WK-P, kosztowała ponad 700 tysięcy złotych!
Pomimo inwestowania w nowe kierunki, gronowska szkoła nie utraciła swojego rolniczego charakteru. Sprzęt, dzięki któremu
uczniowie mogą teorię sprawdzać w praktyce, jest na bieżąco wymieniany i uzupełniany. W roku 2013, dzięki skutecznemu pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupiono agregat uprawowy oraz silos zbożowy, a w 2014 – przy udziale
funduszy unijnych – powstaną nowe, specjalistyczne pracownie rolnicze. Szkoła dofinansowuje również uczniom kursy nauki jazdy
ciągnikiem oraz kombajnem.
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W 1999 roku powiat toruński przejął
trzy szkoły: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół
Szkół w Chełmży oraz Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży.
ZS, CKU w Gronowie nastawiony był
wówczas głównie na nauczanie na kierunkach rolniczych. Ponieważ jednak nabór
do szkoły nie był zadowalający, zapadła
decyzja o zmianie profilu kształcenia i wyjściu do uczniów z szerszą ofertą. Z roku na
rok wprowadzano nowe kierunki i zawody,
nie zapominając jednak o korzeniach.

Zmiany przyniosły spektakularne efekty: w roku szkolnym 1999/2000 szkoła
liczyła około 700 uczniów i słuchaczy,
natomiast w roku 2005/2006 było ich już
prawie 2000!
Dziś, pomimo niżu demograficznego,
placówka cieszy się dużym zainteresowaniem – w roku szkolnym 2013/2014
łącznie z kursantami kształci ponad 1300
osób!

3 oświata

Manicure czy peeling twarzy? Dla kosmetyczek
z liceum w Gronowie to żaden problem. Liczne
praktyki i pracownia kosmetyczna w szkole pomagają nabyć wiedzę i wprawę fot. nadesłana

Do you speak English? Sprechen Sie
Deutsch? Dzięki nowym laboratoriom językowym dla poliglotów z Zespołu Szkół
w Chełmży i Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
języki nie są już obce!
fot. nadesłana

Tajniki obsługi kasjerskiej można zgłębić w Zespole Szkół w Chełmży
fot. nadesłana

Zmiany w kształceniu zawodowym coraz bardziej widoczne są także w Zespole
Szkół w Chełmży. Dzięki środkom powiatu oraz wsparciu unijnemu udało się
zorganizować pracownię dla przyszłych
sprzedawców oraz laboratorium językowe. Uczniowie mogą więc poznawać
tajniki obsługi kas fiskalnych, uczyć się
dokumentowania sprzedaży i dzięki temu
później, pewnym krokiem wejść na rynek
pracy.
Wspaniale wyposażone laboratorium
językowe pozwala prowadzić lekcje języków obcych w nowoczesny, interesujący
i bardziej efektywny sposób. Laboratorium językowe powstało również w
Zespole Szkół, CKU w Gronowie. 55 tys.
zł zainwestowano w elektronikę, oprogramowanie i meble, czyli wyposażenie
obu pracowni, które zapewniają uczniom
doskonałe warunki do pogłębiania znajomości języków obcych.
Przez 15 lat powiat regularnie wzbogacał szkoły o nowe pracownie komputerowe, dzięki czemu dziś uczniowie mają do
dyspozycji w pełni wyposażone sale.

Wybrałyśmy profil kosmetyczny, ponieważ był najodpowiedniejszy dla nas ze
względu na możliwość rozwoju naszych pasji i umiejętności oraz poznania kosmetyki od różnych stron. Ciekawym urozmaiceniem odbiegającym od nauki teoretycznej były wyjazdy na targi kosmetyczne, możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych w naszej szkole, w zajęciach z wizażu, czy wyjazdy na
praktyki obserwacyjne do profesjonalnych gabinetów kosmetycznych, w których
poznawałyśmy kosmetologię w zastosowaniu.
Podczas trzyletniej nauki dowiedziałyśmy się, jak powinien wyglądać profesjonalny salon kosmetyczny, gabinety przeznaczone do odpowiednich zabiegów
oraz jakie kosmetyki należy stosować w różnym wieku.
Wszystkim, którzy mają zainteresowania kosmetyczne szczerze polecamy ten
kierunek i mamy nadzieję, że przyszli uczniowie tego profilu będą równie zadowoleni jak my.
Katarzyna Jereczek, Magda Kucharska, Beata Mazur
uczennice klasy o profilu kosmetycznym w ZS, CKU w Gronowie

Uczniowie z Gronowa oraz z Zespołu Szkół w Chełmży mogą skorzystać także z dofinansowania do kursu na samochodowe prawo jazdy. W roku szkolnym
2013/2014 zaplanowano środki finansowe na ten cel dla 292 uczniów.
Swój udział w praktycznym kształceniu ma także Zespół Szkół Specjalnych
w Chełmży. Oprócz inwestycji w zaplecze do nauki zawodów (obok pracowni gastronomicznej, powstaje również pracownia krawiecka), szkoła urozmaica także swoją
ofertę edukacyjną. Od nowego roku szkolnego uczniowie będą mogli kształcić się
w kolejnym zawodzie – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Wybrałam liceum o profilu psychoedukacyjnym, ponieważ psychologia i pedagogika od zawsze mnie interesowały, a w przyszłości chcę wybrać się na studia
właśnie z tym związane.
Dziś nie żałuję swojej decyzji. Przez 3 lata spędzone w liceum miałam okazję
brać udział w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach z przedstawicielami
mojego przyszłego zawodu. Ukończyłam wiele kursów, otrzymałam certyfikat lidera młodzieżowego wsparcia. Ciekawe przedmioty, jakie mieliśmy w autorskim
programie nauczania dały mi okazję nauczyć się podstawowych zasad funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, poznałam podstawy pedagogiki dziecięcej, asertywności oraz mechanizm uzależnień. To wiedza dla młodego człowieka
dziś nieoceniona.
Marta Przytuła
uczennica klasy 3lob w ZS, CKU w Gronowie

Wprowadzane zmiany przynoszą
efekty. Wyniki egzaminów zawodowych
w powiatowych szkołach są w większości
przypadków wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych. W niektórych zawodach nasi uczniowie uzyskują 100%
zdawalności! A prawdziwa ofensywa
w udoskonalaniu kształcenia zawodowego dopiero się zaczyna. Starostwo wraz
z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęło
nowy, modelowy projekt unijny „Zawodowy paszport do kariery”.
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Bliżej ludzi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży wielokrotnie zmieniała adres. W 2002 roku
zajęła zakupiony i zaadaptowany na jej potrzeby
budynek przy ul. Św. Jana 18
fot. nadesłana

Biofeedback to jedna z prowadzonych w poradni
terapii wpływających korzystnie na pracę mózgu

Każdy kto potrzebuje wsparcia może skorzystać z działającego w poradni telefonu zaufania
fot. nadesłana
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Jedną z głównych zasad, jakimi zawsze kierował się powiat toruński, był jak najbliższy
kontakt z ludźmi, zarówno poprzez stwarzanie filii placówek i jednostek organizacyjnych, jak i budowanie bliskich relacji z mieszkańcami. Zgodnie z tą ideą powiat zreformował także poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, które w 1999 r. było bardzo
rozproszone. Poradnia w Chełmży obejmowała swoją opieką dzieci z miasta i gminy Chełmża oraz z gminy Łubianka. Pozostałe dzieci obsługiwane były w placówkach
w Toruniu oraz w Lipnie. W 2000 roku władze powiatu postanowiły utworzyć filię
poradni w Dobrzejewicach, tak aby z usług specjalistów mogły bez przeszkód korzystać dzieci i młodzież z gmin Czernikowo i Obrowo. Podpisano również porozumienia
z gminą Łysomice oraz z gminą miasta Toruń w sprawie świadczenia usług dla dzieci z gmin bezpośrednio sąsiadujących z miastem. Obecnie powiat obejmuje opieką
psychologiczno-pedagogiczną około 20 tys. potencjalnych klientów.
W placówce prowadzone są różne terapie, punkty konsultacyjne m.in. dla dzieci
nadpobudliwych i z zaburzeniami zachowania, a także działa telefon zaufania.
Poradnia wychodzi naprzeciw nowym i niepokojącym zjawiskom społecznym,
dostosowując do nich swoją ofertę. Posiada również uprawnienia do orzekania
o potrzebach kształcenia specjalnego dla dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia
wzroku, słuchu lub autyzm.
Świadomość rodziców dotycząca sposobów i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ich dzieci wzrasta z roku na rok. W początkowych latach działalności poradni z jej usług korzystało około 400 osób, obecnie liczba ta jest
pięciokrotnie wyższa!
Syn choruje na autyzm, od kilku
lat korzysta z oddziaływań poradni psychologiczno-pedagogicznej w
Chełmży. Uczęszcza na terapię psychologiczną i logopedyczną. Bardzo
lubi te zajęcia, ja obserwuję postępy
w komunikacji z rówieśnikami i z dorosłymi.
Cieszę się, że takie formy pomocy
prowadzone są na terenie Chełmży.
Izabela Drzewuszewska
Mama Dawida

Jestem mamą 9-letniego chłopca,
który pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach jest od 5-ciu lat. W poradni
otrzymuje profesjonalną pomoc,
poradę a przede wszystkim zaangażowanie i serce całego personelu.
Efekty są wspaniałe! Cieszę się,
że w naszym regionie jest taka placówka. Panie pracujące w poradni
to profesjonalistki, pełne pomysłów,
z ogromną wiedzą, pełne empatii
połączonej z konsekwencją a przy
tym ciepłe, serdeczne i co bardzo
ważne w ich pracy, cierpliwe i wyrozumiałe.
Polecam wszystkim rodzicom,
którzy pragną pomóc swoim dzieciom.
Małgorzata Ejsmont
Mama Aleksandra

Jestem mamą 11-latka. Do poradni trafiłam z powodu dużych problemów mojego syna Michała z nauką, głównie z koncentracją. Pani terapeutka, która już
wcześniej miała zajęcia z Michałem, zaproponowała mi zajęcia biofeedback.
O tej metodzie słyszałam będąc w szpitalu w Warszawie.
Po 10 sesjach syn stał się spokojniejszy, po drugiej dziesiątce poprawił oceny i na
koniec czwartej klasy miał średnią ocen 4. Stał się pewniejszy siebie, poprawił nie
tylko stopnie, ale i samoocenę. Teraz należy do klubu kolarskiego, z własnej inicjatywy zapisał się na kółka zainteresowań w szkole. Obecnie czekamy na kolejną
sesję i mamy nadzieję, że nastąpi ona niedługo.
Małgorzata Lipowska
Mama Michała

3 oświata
Doskonałe warunki do nauki w powiecie toruńskim mają również dorośli. W Chełmży powstała dla nich Szkoła Policealna oraz Liceum Ogólnokształcące. Cieszą się one
niesłabnącą popularnością. Bogatą ofertę dla osób chcących uzupełnić wykształcenie
ma również Gronowo. Oprócz Szkoły Policealnej i LO, placówka oferuje kwalifikacyjne
kursy zawodowe. Dzięki tej formie kształcenia możliwe jest szybsze reagowanie na
potrzeby rynku pracy i gospodarki. Osoby dorosłe, które chcą zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, mogą wybrać z elastycznego programu nauczania danego zawodu
nawet tylko jedną, potrzebną im kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Nowoczesna baza dydaktyczna przyciąga tłumy kursantów – w 2014
roku było ich już ponad 400!
Grupa absolwentów projektu „Szkoła przyszła do Ciebie” z dyplomami

Nie zapominamy również o osobach starszych – zgodnie z maksymą, że na naukę
nigdy nie jest za późno, powiat zadbał także o intelektualne i towarzyskie potrzeby
seniorów. Dzięki nawiązanej przez powiat toruński współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, cztery samorządy gminne utworzyły na swoim terenie Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Seniorzy nie muszą już jeździć po naukę do
Torunia – mogą uczestniczyć w ciekawych
wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Chełmży, Czernikowie, Lubiczu i Łysomicach
fot. nadesłana

Także Zespół Szkół Specjalnych
w Chełmży stara się być jak najbliżej swoich podopiecznych.

ZSS w Chełmży – zajęcia dogoterapeutyczne, z elementami logoterapii pt. „Dotyk
psiej łapy” we współpracy z Centrum terapii rewalidacyjnej i wspomagania rozwoju

W 2008 r. powołano specjalny Zespół
Wspomagania Rodziców i Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim. Nauczyciele, prowadząc nauczanie indywidualne, regularnie odwiedzają najciężej chore dzieci, starając się
przy tym pomóc i wesprzeć również rodziców. Aby ułatwić szkole działania, zakupiono za prawie 80 tys. zł (przy udziale
środków z PFRON) samochód, przystosowany do szczególnych potrzeb uczniów
ZSS.
Powiat od lat wspomaga również finansowo Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Chełmży. Liczne konkursy recytatorskie, ortograficzne, festiwale, wernisaże i spotkania autorskie sprawiają, że
w bogatej ofercie kulturalnej PiMBP oraz
jej filii każdy znajdzie coś dla siebie.

Konkurs czytelniczy Kubuś Puchatek i przyjaciele w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chełmży
fot. nadesłana

Traktując poważnie misję budowania lokalnej tożsamości powiat inspiruje, współfinansuje,
a także samodzielnie wydaje albumy, książki, przewodniki, przybliżające historię i współczesne walory naszych ziem małym i dużym czytelnikom
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Budujemy, remontujemy...

Dzięki środkom z Unii Europejskiej możliwa
była także adaptacja pomieszczeń budynku
warsztatowego na pracownię spawalnictwa
z zapleczem socjalnym

Zmiany, jakie zaszły w oświacie na przestrzeni 15 lat istnienia powiatu toruńskiego, najłatwiej docenić spoglądając na budynki
placówek, które podlegają Starostwu. Choć nie sposób opisać wszystkich modernizacji i remontów, na pierwszy rzut oka widać,
że zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz powiatowe szkoły zmieniły się nie do poznania – by jak najlepiej służyć uczniom i nauczycielom. Jednym z ważniejszych powiatowych projektów minionego piętnastolecia było przeprowadzenie termomodernizacji
obiektów szkolnych. Ogrzewanie tych wiekowych budynków było bardzo kosztowne, dlatego ich remonty były niezbędne.
Jedną z pierwszych inwestycji w Zespole Szkół, CKU w Gronowie było wykonanie termomodernizacji budynku głównego, sali
gimnastycznej oraz internatu. Prace objęły także wymianę okien w szkole, izolację ścian i docieplenie dachu. Koszt tych inwestycji
z powiatowych funduszy to ponad 1,5 mln zł.
Dzięki
skutecznemu
pozyskaniu dachu i ścian budynku oraz wykonanie
wsparcia z Regionalnego Programu elewacji. Ważnym elementem była także
Operacyjnego Województwa Kujawsko- zmiana systemu ogrzewania, na bardziej
-Pomorskiego, ocieplono także budyn- skuteczne i ekonomiczne, a dzięki monki warsztatów szkolnych. Zmiany objęły tażowi kolektorów słonecznych także barm.in. wymianę okien i drzwi, docieplenie dziej ekologiczne! Na termomodernizację
szkolnych warsztatów wydano już ponad
600 tys. zł, a cały projekt wart jest ponad
1,2 mln zł.
Prawie 90 tys. zł kosztowało wykonanie nowych przyłączy sieci wodociągowej do budynku internatu i pozostałych
obiektów ZS, CKU.

Prawie 800 tys. zł zdziałało cuda – budynek
jest nie do poznania, a w środku działa najnowocześniejszy sprzęt

Wizualizacja powstającej w Gronowie auli
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Szkoła rozwija się – na jej dalszą rozbudowę przeznaczono ponad 1,4 mln zł,
dzięki którym placówka zyska blisko 600
m2 nowej powierzchni użytkowej. Będzie się tam mieściła m.in. wielofunkcyjna aula, a przy budynku zainstalowana
zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęto także realizację projektu,
którego celem jest adaptacja pomieszczeń w budynku warsztatów i wyposażenie ich tak, by powstały: pracownie eksploatacji, diagnostyki, obsługi i kontroli
maszyn rolniczych oraz sala wykładowa.
Projekt za ponad 800 tys. zł także uzyskał dofinansowanie z RPO WK-P.

3 oświata
Swoje oblicze przez
ostatnie 15 lat zmienił także Zespół Szkół
w Chełmży. Docieplono zarówno główny
budynek, jak i salę
gimnastyczną, w której zalśnił nowy parkiet. Wymieniono także poszycie wiekowego dachu i stolarkę okienną. Inwestycje
te kosztowały prawie 900 tys. zł.

Także Zespół Szkół w Chełmży został rozbudowany – powyżej widok pionu sanitarnego od
strony boiska, poniżej – nowy plac apelowy

W Zespole Szkół
Specjalnych m.in.
docieplono ścianę
budynku, wymieniono drzwi i stolarkę
okienną. Na te inwestycje przeznaczono
ok. 230 tys. zł.

W 2009 roku w ZS dobudowano za
ponad 300 tys. zł trzykondygnacyjny
pion sanitarny. Plac apelowy pokryto
zabytkową kostką granitową, pochodzącą z wyremontowanej ul. Chełmińskie
Przedmieście. Na ten cel wydano prawie
100 tys. zł.

Jednak prawdziwa rewolucja przeprowadzona została w Szkole Muzycznej
I stopnia w Chełmży. Placówka, która do
tej pory nie posiadała własnej siedziby,
w końcu znalazła dla siebie idealne miejsce,
a odrestaurowany na jej potrzeby budynek
zabytkowej Villi Nova stał się prawdziwą
perełką w Chełmży i całym powiecie. Młodzi muzycy uczą się już w nowych, przystosowanych specjalnie do ich potrzeb salach.

Stare boisko szkolne przy ZS w Chełmży zamieniło się w „Małego Orlika”
fot. nadesłana

Zajęcia w nowej siłowni to ciekawe urozmaicenie lekcji w-f w ZS w Chełmży
fot. nadesłana

Projekt rekonstrukcji sali koncertowej w zabytkowej Villi Nova na potrzeby Szkoły Muzycznej w Chełmży

Do końca 2014 roku szkoła będzie
miała jeszcze własną salę koncertową na
200 osób! Całkowity koszt inwestycji to
2 mln zł, z których 200 tys. zł udało się
pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki renowacji witraży oraz parkietu swoją świetność odzyskała także szkolna aula
fot. nadesłana

Jak wiadomo sport to zdrowie, dlatego wśród inwestycji nie mogło zabraknąć takich, dzięki którym powiatowe szkoły mogą wychować następcę Ronaldo czy
Messiego. W Zespole Szkół w Chełmży w roku szkolnym 2013/2014 oddano do użytku siłownię z bogatym wyposażeniem. Szkoła może pochwalić się również nowym boiskiem do koszykówki, tenisa i siatkówki. Już wkrótce powstanie także drugie boisko do gry w piłkę ręczną. Wartość inwestycji to ponad 400 tys. zł, z czego
123 tys. zł pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Natomiast w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oprócz siłowni, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dzięki pomocy
budżetu państwa, za prawie 1,3 mln zł powstał kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”, z budynkiem sanitarno-szatniowym.
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Edukacja to także atrakcja

Praktyki uczniów z Gronowa w warsztacie samochodowym w Finlandii
fot. nadesłana

Jeden z pokazów, które mogli podziwiać uczniowie naszych szkół zawodowych na ITB Berlin 2012
fot. nadesłana

Kulinarne pasje uczniów rozwijał m.in. Robert Sowa
fot. nadesłana
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Młodzież z powiatowych szkół zawodowych z pewnością nie może narzekać
na nudę. Od chwili wejścia Polski do Unii
Europejskiej powiat pozyskuje fundusze
unijne na coraz to bardziej innowacyjne
formy kształcenia. Działania te mają na
celu podniesienie atrakcyjności zarówno szkół powiatowych, jak i szkolnictwa
zawodowego. Zainteresowanie młodzieży takimi lekcjami jest ogromne, a tym
samym o wagarowaniu nie ma mowy,
bo szkoda opuścić ciekawe zajęcia.

Wśród szerokiego wachlarza oferowanych uczniom pokazów, warsztatów czy
wyjazdów z pewnością na uwagę zasługują
konkursy umiejętności zawodowych, organizowane w końcowej fazie realizacji unijnych projektów. Ich celem jest podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego
uczniów, doskonalenie ich praktycznych
umiejętności, rozbudzanie inicjatywy i pomysłowości oraz nabywanie umiejętności
pracy zespołowej. Możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą kolegów
z innych szkół i rywalizacja poprzez zaba-

wę pokazuje, jak ciekawa może być nauka
zawodu.
Uczniowie gronowskiej szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
uczestniczący w pilotowanym przez powiat toruński międzynarodowym projekcie, mieli okazję nabywać nowe umiejętności pod okiem fińskich przedsiębiorców
w ich warsztatach. W dalekiej Finlandii
łapali bakcyla motoryzacyjnego i szlifowali
angielski. Po zajęciach był też czas na mecz
hokejowy, zwiedzanie Helsinek, a nawet
saunę.

Kolejną atrakcją są wyjazdy uczniów technikum z Chełmży i Gronowa na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB do Berlina.
Warto wiedzieć, że to największa impreza handlowa przemysłu turystycznego na świecie, organizowana od ponad 50 lat. Ogromna
przestrzeń zagospodarowana przez przewoźników, hotelarzy, touroperatorów robi ogromne wrażenie, dlatego co roku przyciąga
ona poza ludźmi z branży także tłumy turystów, podróżników i studentów. Targi to również niepowtarzalna okazja do odwiedzenia
całego świata w kilka godzin, poruszając się w obrębie jednego budynku. – Wystawy były podzielone wg kontynentów – tłumaczy
uczennica technikum hotelarskiego z ZS, CKU w Gronowie. – Mieliśmy okazję dowiedzieć się na nich o atrakcjach turystycznych
wszystkich krajów, zapoznać się z usługami proponowanymi przez hotele oraz biura podróży. Z kolei uczennica z chełmżyńskiego
technikum obsługi turystycznej dopowiada – Zaimponował mi nieograniczony dostęp do informacji o danym kraju, możliwość
posmakowania narodowych potraw, rozdawane gadżety oraz możliwość nawiązania kontaktów. Jest to doskonale zorganizowane
przedsięwzięcie. Po zwiedzaniu stoisk wystawienniczych na targach jest zawsze chwila czasu na zwiedzenie największych atrakcji
Berlina.
Uczniowie powiatowych szkół, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, uczestniczą także w różnych wydarzeniach kulinarnych.
W zeszłym roku Zespół Szkół w Gronowie odwiedził Robert Sowa – kulinarne misterium z jego udziałem obejmowało część teoretyczną oraz oczywiście praktyczną. Mistrz Sowa zachęcał uczniów do wyboru zawodu kucharza, a załącznik smakowy był niewątpliwym argumentem przemawiającym za! Zapach łososia norweskiego marynowanego w suszonych pomidorach ulatniał się przez
uchylone okna szkoły, a jego smak pieścił kubki smakowe zebranej widowni.
Powiatowe szkoły nie boją się innowacji, dlatego w gronowskiej kuchni rządziły przez chwilę molekuły. Pokaz Łukasza Konika był dla uczniów nowym, ciekawym doświadczeniem i szansą poznania nowoczesnej techniki przyrządzania potraw, jaką jest
tzw. kuchnia molekularna. Obserwowanie smażenia w wodzie, mrożenia potraw ciekłym azotem oraz gotowania w temperaturze
50 stopni Celsjusza było dla przyszłych kucharzy niezwykle inspirujące. Nie zabrakło oczywiście degustacji, bo przecież głównym
celem kuchni molekularnej, która wykorzystuje wiedzę naukową na temat gotowania, jest otrzymanie czystych smaków. Efektem
końcowym pokazu było awangardowe menu: kawior o smaku curaçao, sorbet pomidorowy mrożony ciekłym azotem, szaszłyk
z piersi kurczaka smażony w wodzie oraz łosoś gotowany w temperaturze 50 stopni Celsjusza.

3 oświata

Kuchnia molekularna wg Łukasza Konika

To tylko niektóre atrakcje oferowane uczniom szkół z Chełmży i Gronowa.
Są jeszcze zajęcia z carvingu – rzeźbienia
w owocach i warzywach, spawania, florystyki, stylizacji paznokci, obsługi imprez
okolicznościowych, cukiernictwa, obsługi
wózków widłowych, wyjazdy na praktyki
obserwacyjne do zakładów pracy, branżowe szkolenia oraz szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów podstawowych. W powiatowych szkołach
edukacja to atrakcja!

Mieliśmy możliwość poznania kadry nauczycielskiej prowadzącej zajęcia
z przedmiotów zawodowych z uczniami, którzy są naszymi potencjalnymi przyszłymi pracownikami. Dzięki temu zapoznaliśmy się z obowiązującymi standardami nauczania, z problemami związanymi z kształceniem praktycznym oraz
z zakresem wymagań, jakie faktycznie możemy stawiać absolwentom szkół zawodowych.
Uważam, iż dotychczasowe działania, w tym w szczególności wymiana praktycznych doświadczeń, powinny być kontynuowane, a także rozszerzone na inne
szkoły zawodowe w naszym regionie. Z naszej strony oferujemy możliwość organizacji zarówno praktyk dla uczniów, jak i spotkań i zajęć praktycznych dla
nauczycieli. Wzrost poziomu kształcenia zawodowego uczniów – naszych przyszłych pracowników – leży w interesie obu stron.
Anna Urbańska
Dyrektor Hotelu Bulwar w Toruniu
Rozwijanie przedsiębiorczości wśród
młodych ludzi to jedna z najważniejszych
wytycznych wszelkich edukacyjnych strategii. W szkołach powiatu wykorzystujemy do tego symulacyjną, planszową grę
ekonomiczną „Chłopska szkoła biznesu”
– inspirowaną historią przedsiębiorczych
rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka
andrychowskiego.

Pokaz carvingu w wykonaniu Wicemistrza Polski Dariusza Ślusarczyka
fot. nadesłana

Szkolnictwo zawodowe promowane jest za pomocą takich konkursów, jak World Skills czy EuroSkills.
Idea ta wdrażana jest również na poziomie powiatowym – jak widać, efekty rywalizacji zespołów
przyszłych kucharzy są imponujące fot. nadesłana

Atrakcją dla młodzieży z ZS, CKU w Gronowie jest możliwość zdobywania certyfikatów, potwierdzających uzyskanie konkretnych, „twardych” umiejętności zawodowych i zarazem nowego zawodu.
W ten sposób, uczniowie szkoły – całkowicie bezpłatnie – stają się spawaczami, operatorami koparko-ładowarek czy też kierowcami wózków jezdniowych
fot. nadesłana

Rozgrywki w „Chłopską szkołę biznesu” mogą
być wykorzystywane nie tylko do nauczania
ekonomii w praktyce, ale i do trenowania
kompetencji społecznych, takich jak zdolności
negocjacyjne czy umiejętność pracy w zespole
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Unijne euro dla naszych uczniów

Dzięki funduszom unijnym gronowscy nauczyciele
zawodu odbyli praktyki w hotelu Bryza w Juracie

Nie tylko polscy uczniowie skorzystali ze współpracy ponadnarodowej. Doświadczenie w polskich firmach zdobywała też młodzież fińska

ZSS w Chełmży swoją ofertę dla kucharzy wzbogaciło o zajęcia z carvingu, czyli sztuki tworzenia dekoracji z owoców i warzyw
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Powiat toruński jest w kujawsko-pomorskiem jednym z liderów w zakresie inwestowania w oświatę. Już
w 2004 r. powiat toruński podjął się
realizacji trzech edycji programów stypendialnych dla całego województwa!
Dzięki temu pionierskiemu przedsięwzięciu ponad 30 mln zł trafiło do
25,4 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zdobyte przez powiat doświadczenia procentowały przy realizacji kolejnych unijnych projektów.

W 2008 r. powiat po raz kolejny wystąpił w roli koordynatora dla dwóch wielkich
projektów partnerskich, z których skorzystał cały region. W ramach pierwszego
z nich – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w roku szkolnym 2008/2009” – młodzież
z 77 szkół zawodowych zdobywała „europejskie komputerowe prawo jazdy” (certyfikaty ECDL), a szkolne biblioteki wzbogaciły się o 13,5 tys. nowych książek do
nauki zawodu. Drugi projekt, zatytułowa-

ny „Nauczyciel uczący się...”, wspierał kadrę nauczycielską i administracyjną szkół
z terenu byłego województwa toruńskiego – w ten sposób 833 osoby zajmujące się oświatą, poszerzyły swoją wiedzę
i kompetencje.
Zdobywszy duże doświadczenie w roli
lidera, powiat trzykrotnie już inicjował,
przygotowywał i wdrażał projekty obejmujące wszystkie szkoły gminne i powiatowe – łącznie 60 placówek – od podstawówek po technika i licea!

W 2010 r., powiat toruński, jako jedyny w województwie, rozpoczął realizację projektu innowacyjnego w obszarze szkolnictwa
zawodowego. Ideą projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna” było znalezienie metod lepszego powiązania szkół z rynkiem
pracy przy wykorzystaniu najlepszych europejskich wzorców, w oparciu o fiński system edukacji i we współpracy z konsorcjum
edukacyjnym z Keudy w Finlandii. Dzięki tym międzynarodowym kontaktom oraz praktyce, od 2013 r., wraz z innymi powiatami
z naszego regionu jako jedyni w kraju testujemy, jak modelowo rozwiązywać kłopoty szkolnictwa zawodowego.
W ten oto sposób, dzięki dodatkowym funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej prowadzone przez powiat toruński szkoły
oferują swoim uczniom coraz większe możliwości rozwoju. Celem jest bowiem jak najlepsze przygotowanie ich do wejścia na
rynek pracy, a środkiem do tego okazują się właśnie projekty unijne. Bez wątpienia przyczyniają się one do wzbogacenia oferty
edukacyjnej szkół, lepszego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych oraz wzmocnienia kompetencji kadry. Wsparcie projektowe kierowane jest do wszystkich powiatowych placówek: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
Zespołu Szkół w Chełmży i Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

W największym stopniu z unijnego wsparcia skorzystała młodzież ucząca się zawodu, gdyż od 2009 trwają kolejne edycje projektów podnoszących atrakcyjność i jakość powiatowego szkolnictwa zawodowego. Co bardzo ważne, zachowana jest ciągłość
owego wsparcia. Do chwili obecnej, realizacja projektów objęła już 1 794 uczniów.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku projektów kierowanych do szkół prowadzących tzw. kształcenie ogólne. Poza liceami w Gronowie i Chełmży oraz gimnazjum i podstawówką tworzącymi Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, pieniądze na równych
prawach trafiły również do wszystkich szkół gminnych. Możliwa stała się więc realizacja kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i wyjazdów nie tylko dla 4 powiatowych placówek, ale również dla ponad 50 szkół z terenu całego powiatu
toruńskiego. Uczestniczyło w nich już ponad 8 300 uczniów, do których za chwilę – dzięki właśnie rozpoczętemu nowemu projektowi „EU-geniusz i szkoła tajemnic” – dołączy kolejnych 1 500.

3 oświata
Ze wsparcia projektowego skorzystała również kadra pedagogiczna i administrująca szkołami. Zgodnie z założeniem, że dobry nauczyciel także powinien nadal się uczyć, 833
osoby, w tym 72 z naszego powiatu, ukończyły specjalnie dla nich przygotowane kursy, pozwalające m.in. na doskonalenie pracy z uczniem zdolnym i uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo, część gronowskich nauczycieli za sprawą projektu innowacyjnego uczestniczyła w szkoleniach branżowych oraz wyjazdach i praktykach
w firmach. Taka pomoc jest nie do przecenienia, a efekty widać w codziennej pracy.
Dzięki funduszom europejskim zmieniły się również pracownie i warsztaty szkolne. Za łączną kwotę 844 tys. zł utworzono lub zmodernizowano 12 pracowni. W ZS, CKU
w Gronowie powstała multimedialna pracownia językowa, tworzone są pracownie opiekuna medycznego i kosmetyczna, poczyniono znaczące zakupy do pracowni gastronomicznej, hotelarskiej, mechanizacji rolnictwa, mechanicznej, spawalniczej, (m.in. tokarka, frezarka, głębosz, stanowisko diagnostyczne, spawarki, piec konwekcyjno-parowy, sprzęt
nagłośnieniowy, komputery). W ZS w Chełmży utworzono 2 multimedialne pracownie językowe i doposażono pracownie do nauki zawodu sprzedawcy (kasy i drukarki fiskalne,
meble). W ZSS w Chełmży inwestycje objęły z kolei pracownię gastronomiczną (kuchnia elektryczna, lodówki, piec konwekcyjno-parowy).

Wsparcie szkolnictwa dzięki projektom UE

Uczniowie z Gronowa mogą efektywniej
uczyć się języków obcych, korzystając z nowej pracowni językowej

16,85 mln zł – taka była wartość realizowanych przez powiat toruński projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską (8 projektów ukończonych,
3 w realizacji) w latach 2008-2014.
Najwięcej skorzystały szkoły kształcące w zawodach, ale właśnie w tym
obszarze potrzeby były najpilniejsze.
Co warte podkreślenia, część powiatowych działań projektowych skierowana była do innych samorządów
i miała charakter ponadpowiatowy
i regionalny.
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15 lat powiatu toruńskiego
Powiat toruński 15 lat temu przejął ponad 300 km dróg – o różnej nawierzchni i w różnym stanie technicznym. W gminie Czernikowo drogi o bardzo słabej podbudowie,
a na północy – np. w gminie Chełmża – drogi bardzo wąskie. Część dróg miała nawierzchnię gruntową. Żadne – nawet te asfaltowe – nie były przystosowane do przenoszenia
obciążeń, jakie dzisiaj stosowane są w transporcie towarów.
Żeby wykonać niezbędne remonty i modernizacje konieczne było skuteczne wykorzystanie dostępnych środków, w tym unijnych i krajowych m. in. tzw. schetynówek.
Bez wsparcia samorządów gminnych zakres prac byłby na pewno mniejszy. Radni stanęli przed koniecznością wyboru najpilniejszych inwestycji. Wyselekcjonowanie podstawowej sieci drogowej i koncentracja działań, tak aby zapewnić spójność komunikacyjną, były i jest naszym podstawowym celem.
Poprawa nawierzchni i podniesienie standardu podróży często jednak prowadzi do wzrostu prędkości, dlatego w ostatnich latach duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo
na drogach. By zadbać o pieszych i rowerzystów wprowadziliśmy nowe rozwiązania – linie krawędziowe, aktywne przejścia dla pieszych, ronda, skrzyżowania wyspowe,
zatoki autobusowe. W partnerstwie z gminami wybudowaliśmy chodniki w miejscowościach zurbanizowanych, a przede wszystkim wokół szkół, kościołów i innych instytucji.
Jako pierwsi w województwie podjęliśmy się kompleksowej budowy sieci dróg rowerowych. Dzisiaj są one naszą wizytówką wyróżniającą nas na tle innych samorządów.
Dużą część środków finansowych poświęcamy także na właściwe utrzymanie dróg zimą. Mamy nadzieję, że wysiłek powiatu wkładany w poprawę infrastruktury drogowej
jest przez Państwa odczuwany na co dzień.

Inwestycje drogowe w powiecie toruńskim
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Od 1999 roku obowiązuje nowy podział dróg publicznych. Drogi powiatowe
stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Obecnie powiat
toruński ma pod swoją opieką ponad 302
km dróg na terenie Chełmży i wszystkich
8 gmin.
Aby sprawnie zarządzać tym zasobem,
konieczne było powołanie Powiatowego
Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy
ulicy Polnej 113. Poprzez tę jednostkę powiat toruński realizuje inwestycje związane z budową nowych ciągów komunikacyjnych, modernizacją czy też remontami
bieżącymi obiektów liniowych oraz mostowych.
Ponadto PZD w Toruniu realizuje zadania o charakterze ciągłym, takie jak:
zarządzanie pasem drogowym, naprawa
ubytków w jezdni lub przepustów, odtwarzanie rowów oraz poboczy czy też
sprzątanie pasa drogowego i pielęgnacja
zieleni. Natomiast w okresie zimowym,
w ramach bieżącego utrzymania dróg
jednostka koordynuje działania związane
z prawidłowym odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń.
Kierunki rozwoju inwestycji drogowych wytycza Rada Powiatu Toruńskiego, która uchwala plany wieloletnich modernizacji dróg oraz uzgadnia zasady ich
finansowania. Typowane przez Radę Powiatu inwestycje mają zazwyczaj znaczenie strategiczne i są przyjmowane do programu po spełnieniu jasnych kryteriów,
takich jak m.in.: połączenie komunikacyjne z drogami wojewódzkimi, krajowymi
lub węzłami autostradowymi, połączenie
z sąsiednimi powiatami czy dojazd do
miejsc atrakcyjnych turystycznie.
Program Modernizacji Dróg Powiatowych łączy kompleksowy plan rozwoju
powiatu i plan finansowy z rozwojem
przestrzennym i polityką inwestycyjną
powiatu i jest na bieżąco aktualizowany.

Inwestycje drogowe w gminach powiatu toruńskiego
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Tyle dotacji, tyle remontów

Przebudowany odcinek drogi powiatowej
Dobrzejewice-Mazowsze

Prace przy modernizacji zjazdów w trakcie remontu 15-kilometrowej trasy Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek

Nowa nawierzchnia i oznakowanie, przejście aktywne oraz chodnik na wyremontowanym 6-kilometrowym odcinku Lisewo-Dubielno-Chełmża
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Niemal pięćdziesiąt kilometrów dróg powiatu toruńskiego zostało wyremontowanych lub przebudowanych dzięki Narodowemu
Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i jego kontynuacji w latach 2012-2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 października 2008 roku Program zakładał, że samorządy mogą uzyskać z budżetu państwa dotację sięgającą 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji drogowej, do których wlicza się także chodniki, drogi rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
kanalizację deszczową.
Powiat toruński wykorzystał tę szansę i zrealizował aż siedem projektów związanych z modernizacją dróg! Sześć z nich przeprowadzono w latach 2008-2011 w gminach Łubianka, Czernikowo, Lubicz, Obrowo, Chełmża oraz w mieście Chełmża. W roku 2011 –
w odpowiedzi na niszczące infrastrukturę drogową powodzie – MSWiA uruchomiło kolejną pulę pieniędzy na lokalne drogi, ale zmieniło zasady punktacji wniosków oraz warunki finansowania. W tym nowym rozdaniu środków powiat toruński uzyskał fundusze na
realizację jeszcze jednego zadania – modernizacji drogi powiatowej 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny, na terenie gminy Lubicz.
Łącznie z dotacji przyznawanej przez MSWiA uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł, natomiast wartość wszystkich zrealizowanych dzięki temu zadań wyniosła prawie 20 mln zł!
W ciągu tych kilku lat, modernizacji zostały poddane następujące odcinki dróg powiatowych, wytypowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, jako jedne z najważniejszych arterii komunikacyjnych powiatu:
• droga powiatowa nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża na długości 1,6 km,
• ciąg komunikacyjny Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo i dalej Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek na łącznej długości 14,7 km,
• ciąg komunikacyjny Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny oraz Młyniec I-Jedwabno-Toruń na łącznej długości 6,8 km,
• droga powiatowa Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze na łącznej długości 8,0 km,
• droga powiatowa Lisewo-Dubielno-Chełmża na łącznej długości 6,0 km,
• droga powiatowa Łążyn-Zarośle Cienkie-Smolno na długości 7,8 km,
• droga powiatowa Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny na długości 4,2 km.
Remonty w/w odcinków dróg obejmowały także prace w zakresie: przywrócenia
pierwotnych właściwości dróg, modernizacji poboczy i odtworzenia rowów. Zmiany
objęły również przebudowę zatok autobusowych oraz parkingów, a także uzupełnienie oznakowania pionowego i montaż oznakowania poziomego. Przykładając szczególnie dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, zadbano także o budowę i przebudowę chodników, ustawienie w szczególnie zagrożonych wypadkami miejscach barier
ochronnych rurowych i sprężystych, a także montaż nowoczesnej sygnalizacji świetlnej, zasilanej akumulatorem ładowanym fotoogniwem.
W 2014 roku przebudowany zostanie ciąg komunikacyjny trzech dróg powiatowych
o łącznej długości ponad 10 km, łączących Morczyny, Kamionki Małe oraz Turzno.
Całość inwestycji kosztować ma blisko 5,8 mln zł. 50% tej kwoty pochodzić ma z budżetu państwa, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zaś pozostałe
środki wyłożą powiat toruński i gmina Łysomice.

Bardzo się cieszę z modernizacji
odcinka drogi prowadzącego przez
centrum Czernikowa.
Teraz mogę szybko i bezpiecznie
dojechać z domu do pracy, a idealnie równa nawierzchnia sprawia,
że podróż to przyjemność, a nie jak
wcześniej omijanie dziur. Dobrze, że
ktoś zadbał o nasze bezpieczeństwo
i komfort.
Zbyszek Sztuczka z Czernikowa
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Więcej – za unijne pieniądze
Unijne początki
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej bardzo szybko zaczęliśmy odczuwać
pierwsze finansowe korzyści tego kroku.
Po otrzymaniu środków, przyznanych
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
powiat toruński zrealizował w latach
2004-2006 trzy projekty drogowe.

Układanie nowej warstwy bitumicznej na 1,5 km
odcinku trasy Świerczynki-Kowróz-Ostaszewo

Drogi przebudowane dzięki unijnemu dofinansowaniu są oznakowane specjalnymi
tablicami

Aktywne przejście dla pieszych, ze światłem ostrzegwaczym zasilanym ogniwem fotowoltaicznym
w Gostkowie na trasie Turzno-Papowo Toruńskie

Mimo, iż modernizowane fragmenty
nie były długie, miały istotne znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa zarówno
pieszych, jak i zmotoryzowanych – stanowią bowiem części bardzo uczęszczanych
szlaków komunikacyjnych. Odcinki wytypowane do pierwszych remontów to:
• droga powiatowa Łubianka-Kończewice w m. Warszewice, na odcinku o długości 0,95 km,
• droga powiatowa Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny, na odcinku o długości 1,3 km,

• droga powiatowa Świerczynki-Ostaszewo, na odcinku o długości 1,04 km.
Dzięki nowej nawierzchni znacznie
zwiększył się komfort i bezpieczeństwo
podróży oraz skrócił czas przejazdu.
Łączna wartość zadań wyniosła
2,7 mln zł, a dofinansowanie UE sięgnęło 60%.

Nowe możliwości
Lata 2007-2013 minęły pod znakiem ważnych inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza w obszarze drogowym.
W ramach prac modernizacyjnych dofinansowanych przez Unię Europejską trzy odcinki – na trasach Chełmża-Brąchnowo-Pigża, Świerczynki-Kowróz-Ostaszewo oraz Chełmża-Świętosław-Węgorzyn – zyskały nową nawierzchnię na łącznej długości ponad
pięciu kilometrów.
Drogi w tych miejscach zostały utwardzone nową warstwą asfaltu, a fragmentami także poszerzone. Przeprowadzone zostały
także prace związane z poprawą odwodnienia nawierzchni jezdni. Ponadto, na dofinansowywanych odcinkach zbudowano zatoki
autobusowe, chodniki, wzmocniono pobocza i utwardzono zjazdy do posesji.
Uzupełnienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego na odnowionych trasach pozwala teraz na bezpieczniejszą jazdę, szczególnie przy złych warunkach atmosferycznych.
Realizując Plan Modernizacji Dróg Powiatowych i aktywnie poszukując zewnętrznych środków na dofinansowanie inwestycji,
w roku 2012 udało się przebudować 6-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Turzno-Papowo Toruńskie. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WK-P), kompleksowa przebudowa tej drogi objęła nie tylko remont nawierzchni,
ale także odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, umocnienie skarp i przebudowę zjazdów. Wykonane zostało również
oznakowanie poziome. Mieszkańcy Gostkowa, po przebudowie, mogą korzystać z nowego chodnika i czekając na autobus na przystanku schronić się pod wiatami, ustawionymi przy okazji przebudowy zatok autobusowych. Sygnalizacja świetlna ustawiona przy
przejściu dla pieszych z pewnością pozwala bezpieczniej poruszać się po drodze zarówno kierowcom jak i pieszym, szczególnie
w sezonie jesienno-zimowym. Wszystko to kosztowało 3,7 mln zł, z czego 1,6 mln zł pochodziło z UE.
Ponad 3,3 mln zł – tyle pozyskał dotąd powiat toruński w ramach osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej,
działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na zadania
związane z poprawą bezpieczeństwa oraz warunków podróży.
53

15 lat powiatu toruńskiego

Drogi nie tylko dla aut

Montaż barier ochronnych na remontowanym łuku drogi na trasie Brzeźno-Lubicz
Górny

Od wielu lat powiat toruński aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego –
nie tylko kierowców i rowerzystów, ale także pieszych.
Prace związane z budową chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych realizowane są na terenach gmin,
w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
W przeważającej części są to miejsca, w których zlokalizowane są instytucje publiczne: ośrodki zdrowia, szkoły czy świetlice.
Ponadto, roboty związane z budową chodników skupiają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych tj. w pobliżu obiektów kultu religijnego, jakimi są kościoły i cmentarze. Inwestycje te niezbędne są w celu poprawy bezpieczeństwa, szczególnie
w mniejszych miejscowościach, gdyż dzięki nim piesi nie muszą poruszać się poboczem drogi.
Nowe oznakowanie poziome (linie krawędziowe, przejścia dla pieszych) oraz uzupełnienie oznakowania pionowego, bariery
ochronne, skrzyżowania wyspowe i montaż sygnalizacji świetlnej zasilanej fotoogniwem sprawiają, że drogi są bezpieczniejsze
i dla kierowców i dla pieszych.

Trasa Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny po remoncie – skrzyżowanie wyspowe w Jedwabnie
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Corocznie, przed sezonem wakacyjnym Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
wraz z odpowiednimi służbami, przeprowadza przegląd oznakowania dróg
dojazdowych do kąpielisk nad jeziorami
powiatu.

Po wakacjach zaś pracownicy PZD
dokonują szczegółowego przeglądu infrastruktury drogowej przed ośrodkami
szkolno-wychowawczymi, gdzie wraz
z policją sprawdzają poprawność oznakowania, nim najmłodsi użytkownicy dróg,
z pierwszym dzwonkiem, ruszą po naukę.

Budowa zatoki autobusowej wraz z peronem
w trakcie przebudowy trasy Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny oraz Młyniec I-Jedwabno-Toruń

Chodnik w Kowrozie, wybudowany przy
okazji remontu drogi powiatowej

4 infrastruktura drogowa

Nie tylko nowe drogi

Mostek na drodze powiatowej Łążyn-Zarośle Cienkie-Smolno, wyremontowanej na
odcinku 7,8 km

826 tys. zł dotacji, otrzymanej z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
pozwoliło powiatowi toruńskiemu na przeprowadzenie w latach 2008-2009 przebudowy mostów drogowych na Lubiance
i Strudze Toruńskiej.
Obiekty te, ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą nośność, wymagały pilnych remontów. Pierwszą inwestycję, w roku
2008, za blisko 1 mln zł, zrealizowano w Kijaszkowie w gminie Czernikowo, drugą zaś, w roku 2009 – za kwotę 940 tys. zł – w Zamku
Bierzgłowskim w gminie Łubianka, modernizując również drogi dojazdowe na łącznej długości 1,5 km.
Kontynuując program przebudowy mostów, powiat toruński w 2014 r. złożył wniosek o dofinansowanie kolejnych zadań. Spośród
obiektów inżynieryjnych wymagających pilnej modernizacji wytypowano dwa: drewniany most na drodze powiatowej nr 2001C
w Zaroślu Cienkim oraz most żelbetowy w ciągu drogi powiatowej nr 2023C w Zajączkowie. Wartość obu inwestycji szacuje się
na kwotę 3,95 mln zł, a dofinansowanie, o które stara się powiat, może osiągnąć kwotę 1,97 mln zł.

Źródła finansowania inwestycji drogowych powiatu toruńskiego

Rok 2008 – montaż blachy falistej przy przebudowie mostu drogowego w Kijaszkowie

Inwestycje drogowe są jednymi z najbardziej kosztownych zadań, jakie stoją
przed samorządem powiatowym.
Przebudowany w 2009 r. most na Strudze
Toruńskiej w Zamku Bierzgłowskim

Powiat toruński skutecznie pozyskując
środki zewnętrzne umożliwia mieszkańcom regionu wygodniejsze i bezpieczniejsze korzystanie ze zmodernizowanych
ciągów drogowych.

Tak duże inwestycje nie obyłyby się
bez wsparcia samorządów gminnych,
których wkład sięga zazwyczaj kilkunastu
procent wartości zadania. Bez ich wsparcia działania zmierzające do polepszenia
sytuacji na drogach trwałyby dłużej.
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Przez powiat na dwóch kółkach

Wrzesień 2013 r. – uroczyste otwarcie drogi
rowerowej Toruń-Unisław – pierwsi rowerzyści już na trasie

Od 2008 roku powiat toruński realizuje
projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę dróg rowerowych. Zadanie to zostało ujęte w wykazie projektów kluczowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W projekcie uczestniczą na zasadzie
partnerstwa gminy powiatu toruńskiego
i sąsiednia gmina Unisław, Zarząd Dróg
Wojewódzkich, a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
oraz nadleśnictwa, na terenie których
zlokalizowane są drogi.

Rezultatem tego przedsięwzięcia ma
być kilkadziesiąt kilometrów bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla rowerzystów. Zaproponowany układ tras
umożliwia wygodne przemieszczanie się
po terenie powiatu oraz bezpieczny dojazd m.in. do zakładów pracy, szkół, urzędów, sklepów, obiektów rekreacyjnych
i kulturalnych czy kościołów.

Budowane trasy są w większości asfaltowe, o zmiennej szerokości 1,5-2,5 metra. Rzadziej – np. na terenach leśnych
– stosowana jest naturalna nawierzchnia
utwardzana. W zdecydowanej większości trasy dla rowerów są oddzielone od
jezdni, po której poruszają się samochody. Realizacja projektu jest podzielona
na trzy etapy, z których każdy obejmuje
jedną drogę. Wszystkie rozpoczynają się
u granic administracyjnych miasta Torunia.

Jako pierwszy, w roku 2013 oddany został szlak umożliwiający rowerzystom komfortową i bezpieczną komunikację na odcinku
Toruń-Unisław. Ta 22-kilometrowa, szeroka na 2 metry trasa o nawierzchni bitumicznej, biegnie niedaleko od drogi wojewódzkiej
nr 553 – malowniczym szlakiem dawnej linii kolejowej.
Kolejna trasa rowerowa prowadzi równolegle do dróg wojewódzkich nr 654 oraz 285. Przebiega przez Złotorię, Grabowiec
i Silno, prowadząc do Jeziora Osieckiego. Z 12 kilometrów tej drogi, większość przebiega przez piękne tereny leśne.

Budowa drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec-Silno-Osiek

Już niedługo podobną trasą będzie można
dojechać także z Torunia nad jeziora Chełmżyńskie i Kamionkowskie
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Ostatnim etapem projektu jest budowa odcinka Toruń-Chełmża, z odgałęzieniem umożliwiającym dojazd do ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Kamionki Małe. Realizacja ponad 30-kilometrowego odcinka rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku
i potrwa do połowy 2015 roku. Dzięki niej amatorzy kąpieli bezpiecznie dojadą aż nad dwa jeziora – Chełmżyńskie i Kamionkowskie!

Powiatowe drogi będą m.in. odpowiednio oznakowane oraz wyposażone
w małą architekturę – ławki, stojaki na
rowery i wiaty. Zapewniając bezpieczeństwo podróżującym, jednocześnie poprowadzą trasami o niezaprzeczalnych
walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu i odkrywania ciekawych
zakątków powiatu toruńskiego.

Od lat wraz z mężem czekałam
na ścieżkę rowerową z prawdziwego
zdarzenia. Bardzo lubimy wycieczki rowerowe, ale niestety w naszej
okolicy nie było miejsc do bezpiecznej jazdy rowerem.
W tym sezonie na pewno wybierzemy się rowerem nad jezioro
w Osieku!
Barbara Kwiecińska
mieszkanka Złotorii

4 infrastruktura drogowa

Powiatowe drogi rowerowe
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Pierwszy rok funkcjonowania odrodzonych powiatów w Polsce to dla powiatu toruńskiego inwentaryzacja zasobów, zadań oraz organizacja struktur, które determinują
właściwe i efektywne spełnianie roli. Jednym z istotnym elementów decydujących o zdolności realizacji zadań są możliwości finansowe. Pierwszy budżet nie pozwalał na
realizację zamierzeń, a jedynie umożliwiał funkcjonowanie.
Rolą Zarządu było skuteczne pozyskiwanie środków na realizację rosnących oczekiwań społeczności lokalnych. Zaniedbane szkoły, szpital oraz domy pomocy społecznej
wymagały inwestycji. Stan dróg odbiegał od wymagań użytkowników oraz w dużej części nie spełniał norm technicznych. Żeby sprostać tym oczekiwaniom należało budować partnerstwa finansowe by móc – poprzez zwiększenie środków – skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców. W ciągu minionych lat budżet wzrósł z 20 milionów do
95 milionów w roku 2014. Możliwości realizowania inwestycji zwiększyły się z kwoty nieco ponad milion do 25 mln w 2014 r. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony
partnerów samorządowych oraz wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł finansowych zarówno krajowych jak i unijnych. Na poziom wydatków wpływ ma również zakres
zadań jakie podejmowaliśmy. Byliśmy liderem wojewódzkim w wielu projektach realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami dla całego województwa kujawskopomorskiego.
Pozyskiwanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty drogowe, infrastrukturalne, związane z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii czy też na wzbogacenie oferty edukacyjnej lokuje nas w czołówce samorządów. Także aktywność w pozyskiwaniu środków
w ramach Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych często stawia nas w pozycji lidera wojewódzkiego.

Dochody – wydatki – nadwyżka w latach 1999-2014
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Dochody powiatu
W okresie minionych 15 lat dochody
budżetowe powiatu systematycznie rosły. W pierwszym roku funkcjonowania
wyniosły ponad 20 mln zł, a rok zamknął
się niewielką nadwyżką finansową w wysokości ponad 300 tys. zł. W roku 2006
do powiatowej kasy wpłynęła już kwota blisko trzykrotnie większa – prawie
53,5 mln zł.
Dziś realny plan dochodów opiewa na
prawie 90 mln zł!

Na taki wzrost wpływ miała aktywność Zarządu Powiatu w pozyskiwaniu
środków finansowych oraz pojawienie
się nowych źródeł finansowania – dotacje z Unii Europejskiej w ramach środków
przedakcesyjnych, jak i po wstąpieniu do
wspólnoty, wraz z dotacjami z budżetu
państwa osiągnęły poziom ponad 34%
dochodów powiatu.
Ważnym obszarem aktywności finansowej powiatu są także subwencje,

Struktura dochodów powiatu toruńskiego w latach 1999-2014
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w tym największa, przeznaczona na finansowanie oświaty. Udział subwencji
ogólnej w łącznych dochodach budżetu stanowi ponad 34%. Wprowadzane
w powiatowych szkołach z roku na rok
nowe kierunki oraz zawody przyczyniły się na przestrzeni minionych lat
do zwiększenia zainteresowania uczniów, a tym samym wzrostu ich liczby.
W ślad za młodzieżą do powiatowego budżetu wpływa subwencja przeznaczona
na finansowanie oświaty.

Zasadnicze zmiany w strukturze dochodów przyniosła zmiana sposobu finansowania części zadań powiatu. Konsekwencją tej zmiany jest zwiększony
od 2004 r. udział powiatu we wpływach
z podatków bezpośrednich, w tym przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody
z tego podatku wzrosły z ponad 373 tys. zł
w 1999 r. do prawie 14,9 mln w budżecie
na rok 2014.
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Inwestycje
W minionym 15-leciu środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne powiatu toruńskiego to kwota ponad
131 mln zł. W tym okresie, corocznie
następował wzrost poziomu inwestycji
w zaniedbaną infrastrukturę powiatową.
Potrzeby w oświacie, pomocy społecznej czy też infrastrukturze drogowej wymagały dużych nakładów. Nie byłoby to
możliwe bez aktywności powiatu, który
z roku na rok coraz skuteczniej i umiejętniej pozyskuje środki w ramach konkursów.
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie aż 22 mln zł,
tj. 17% wszystkich środków finansowych

Źródła finansowania powiatowych inwestycji
na inwestycje. Uruchomienie krajowych
programów m. in. na finansowanie dróg
i coroczne skuteczne pozyskiwanie tych
środków pozwoliło na zabezpieczenie aż
15% środków inwestycyjnych.
Tak duża zdolność inwestowania to
także zasługa dobrych relacji i zrozumienia potrzeb mieszkańców przez samorządy gminne, a szczególnie przez
ich gospodarzy – burmistrza i wójtów.
Co dziesiąta złotówka pochodziła od samorządów partnerskich, w tym także od
samorządu województwa. Łącznie samorządy partnerskie przekazały na zadania
realizowane przez powiat 13 mln zł.

Wydatki majątkowe z budżetu powiatu toruńskiego oraz powiatowych funduszy celowych w latach 1999-2014
Systematyczne nakłady na infrastrukturę powiatową skutkują stałym wzrostem
wartości majątku powiatu. Wartość ta na
koniec roku 2013 to ponad 161 mln zł –
co oznacza ponad pięciokrotny wzrost jej
wartości w okresie funkcjonowania powiatu. Realizowanie inwestycji nie byłoby
możliwe bez odpowiedzialnej polityki finansowej, polegającej z jednej strony na
zrównoważonym rozwoju wszystkich obszarów działalności powiatu, z drugiej na
właściwym wykorzystywaniu instrumentów finansowych. Powiat w sposób umiejętny nie tylko korzysta z kredytów i obligacji, ale także lokuje wolne środki, które
służą zachowaniu płynności finansowej
i zabezpieczeniu finansów powiatu.
Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2014 jest stosunkowo niewielki
w odniesieniu do poziomu rocznych dochodów.
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Aktywność procentuje!
Chcąc jak najlepiej realizować swoje
zadania, poprawiać ich jakość i podejmować się nowych wyzwań, powiat toruński od samego początku wzbogacał swój
budżet, aktywnie poszukując i zdobywając środki zewnętrzne. Przez piętnaście
lat udało się pozyskać w ten sposób ponad 129 mln zł. Te dodatkowe pieniądze

wspierały przede wszystkim oświatę i pomoc społeczną (58%) oraz infrastrukturę
drogową (37%).
Początki oczywiście były trudne, gdyż
powiat jako jednostka samorządu terytorialnego przywrócona z niebytu po
24 latach musiał najpierw „okrzepnąć”

w swoich strukturach i zdobyć doświadczenie, aby w późniejszym okresie podejmować się bardzo trudnych partnerskich
projektów.
Pierwszych pięć lat przyniosło jedynie
5 mln zł dodatkowych środków zewnętrznych. Przełomem okazało się wejście Pol-

ski do Unii Europejskiej. To głównie dzięki
wsparciu unijnemu możliwości powiatu
wzrosły o 41 mln zł. Największa aktywność powiatu przejawiała się w realizacji
projektów oświatowych. W obszarze tym
byliśmy pionierami realizując m.in. projekty stypendialne oraz innowacyjne.

Aktywność samorządu powiatowego w pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację zadań statutowych
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Dodatkowe dochody budżetowe

Dzięki dobrze przygotowanym projektom i wnioskom, w latach 2008-2014
udało się podwoić pozyskane, w stosunku do poprzednich lat (1999-2007),
środki – do ponad 83 mln zł. Ostatecznie,
61,33% wszystkich dodatkowych pieniędzy, które uzupełniały budżet powiatu
toruńskiego, pochodziło ze środków Unii
Europejskiej.
Szczególnie widoczne jest to w oświa-

cie i pomocy społecznej, gdzie ponad
85% pieniędzy pochodziło z projektów
unijnych. Drugą pozycją były dodatkowe
środki z rezerwy subwencji oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczone na remonty i nowe pracownie.
W finansowaniu dróg, oprócz środków
Unii Europejskiej, ważnym źródłem okazał
się Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych, tzw. schetynówki (9,94%) oraz

rezerwa Ministerstwa Transportu (prawie
10%).
W 2014 r. do budżetu powiatu – z różnych zewnętrznych źródeł – ma wpłynąć
rekordowe 20,41 mln zł.
Z nową perspektywą finansową
UE, rozpisaną na lata 2014-2020 wiąże się wiele nowych wyzwań. Pierwszy krok w stronę nowych funduszy

został już poczyniony – było nim podpisanie 8 kwietnia 2014 r. przez powiat toruński i wszystkie wchodzące
w jego skład gminy porozumienia tzw.
ZIT Wojewódzkiego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozostaje mieć
nadzieję, że ta nowa partnerska formuła
przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego
realizowania wspólnych zadań na rzecz
lokalnej społeczności.
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Euro dla odważnych
Rozszerzenie wspólnoty europejskiej postawiło samorządy przed nowymi wyzwaniami, ale dało także nowe możliwości rozwiązywania problemów. Powiat toruński wykorzystał tę szansę i skutecznie sięgał po fundusze strukturalne. Konkretne korzyści dostrzec można przede wszystkim w obszarze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, rynku
pracy oraz infrastruktury drogowej, czyli wszędzie tam, gdzie zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym mogło aktywnie działać Starostwo Powiatowe. Nie licząc dużych
miast na prawach powiatu, powiat toruński jest jednym z liderów pod względem absorpcji środków unijnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Europejska szansa została wykorzystana maksymalnie – od 2004 roku powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne prowadziły obsługę 60 projektów o łącznej wartości aż 148 mln zł, z czego 80 % dołożyła Unia Europejska! To pieniądze, dzięki którym systematycznie poprawia się komfort mieszkańców powiatu we wszystkich dziedzinach
życia.

Dzięki projektom unijnym, zarówno „twardym” z EFRR i tym „miękkim” z EFS, gronowska młodzież może w nowo wyposażonej
pracowni zdobywać kwalifikacje i uprawnienia spawacza. Nowoczesny sprzęt, w postaci
m.in. tokarki i frezarki, zakupiono również do
pracowni mechanicznej
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Najwięcej działo się w sferze edukacji. W pierwszej kolejności wystartowały
projekty stypendialne, które przez 3 lata
wsparły ponad 25 tys. niezamożnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. W następnych latach
wsparcie zostało skierowane bezpośrednio do szkół, rozszerzając ich ofertę edukacyjną. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijali uczniowie powiatowych techników
i zawodówek (2 033 osób), podstawówek,
gimnazjów i liceów z terenu powiatu toruńskiego (9 248 osób) oraz nauczyciele
(833 osoby). ZS, CKU w Gronowie podjął
się propagowania korzyści z kształcenia
ustawicznego, by następnie przejść do
konkretnych działań, otwierając 35 oddziałów szkół dla dorosłych.

Drugim w kolejności obszarem – po
edukacji – w który powiat zainwestował
najwięcej środków z Unii Europejskiej,
jest rynek pracy. 43,84 mln zł pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Toruńskiego trafiło do bezrobotnych w postaci staży i szkoleń, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, a także
pomocy na założenie własnej firmy. Ze
wsparcia skorzystała też sama placówka, zdobywając środki na zatrudnienie
pośredników pracy i doradców zawodowych, a także szkolenia i upowszechnianie monitoringu zawodów.

Wyremontowane dzięki unijnym projektom fragmenty dróg powiatowych
mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Taki też cel przyświecał
budowie ponad 70 km dróg rowerowych,
które połączyły Toruń z Osiekiem i Unisławiem, a niedługo również z Chełmżą
i Kamionkami.

Większość zadań związanych z ochroną zdrowia powiat realizuje poprzez Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży, który
nie jest wprawdzie jednostką organizacyjną powiatu, ale którego powiat jest
głównym udziałowcem (86%). Tutaj sięgnięto nie tylko po fundusze regionalne
(RPO), ale także krajowe (PO Infrastruktura i Środowisko). W efekcie możliwe
stało się przekształcenie upadającego
i zadłużonego zakładu opieki zdrowotnej
w nowoczesny szpital o ponadregionalnej renomie.

Domy pomocy społecznej i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie pozyskały ponad 1,93 mln zł na aktywizację i integrację społeczną dla swoich podopiecznych.
Fundusze unijne pomogły także dostosować obiekty do wymaganych standardów
i zainwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Unijne slogany „Mój region w Europie”
i „Człowiek – najlepsza inwestycja” wyznaczyły kierunki działań, które otrzymały zastrzyk europejskiej gotówki. 148 mln
zł przeznaczone na realizację projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską jest więc swoistą lokatą, z której zyski już teraz czerpią wszyscy mieszkańcy
powiatu. To najlepszy dowód na aktywne
wykorzystanie szansy, która otworzyła się
przed Polską w 2004 roku.

5 finanse i partnerstwo

Zestawienie wartości projektów unijnych
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Fundusz Pracy
Jednym z ważniejszych zadań przypisanych samorządowi powiatowemu jest
przeciwdziałanie oraz zmniejszanie skutków bezrobocia. Środki, które otrzymuje
Powiatowy Urząd Pracy zabezpieczają
wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz
opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych. Drugą istotną rolą urzędu pracy jest
aktywizacja osób bezrobotnych. Na ten
cel powiat otrzymuje środki obliczane na

podstawie algorytmu. Ich wysokość uzależniona jest m. in. od ilości bezrobotnych.
Powiat może ubiegać się o dodatkowe
środki z Funduszu Pracy w ramach konkursów ogłaszanych przez ministerstwo. Aktywność służb zatrudnienia powoduje, że
w pozyskiwaniu tych środków powiat jest
liderem w województwie.
W minionych latach sukcesywnie wzrastały kwoty przeznaczane na aktywizację

Środki pozyskane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
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zawodową osób bezrobotnych: od niespełna 5 mln zł w 2004 r. do ponad 17 mln zł
w 2013 r. Największe wsparcie udało się
pozyskać w 2010 roku – była to niebagatelna suma ponad 25,5 mln zł!
W ciągu minionego okresu na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
przeznaczono łącznie ponad 154,7 mln
zł. Dzięki tym funduszom bezrobotni skorzystali ze szkoleń oraz poradnictwa zawo-

dowego, tysiące osób otrzymały wsparcie
finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz miały szansę uzyskać nowe kwalifikacje dzięki odbytym stażom, zaś pracodawcy – poprzez uzyskanie
refundacji kosztów wyposażenia miejsc
pracy, a także możliwości częściowego sfinansowania zatrudniania w ramach prac
interwencyjnych – chętniej przyjmowali
nowych pracowników.
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PFRON
Mając na względzie różnorodność
problemów, z jakimi borykają się osoby
niepełnosprawne, powiat nieustannie od
15 lat pozyskuje środki z funduszu celowego PFRON - Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na różnorodne działania, mające
na celu ułatwienie niepełnosprawnym
mieszkańcom powiatu toruńskiego codziennego funkcjonowania w społeczeństwie, w domu i w pracy, powiat pozyskał dotychczas ponad 15,5 mln złotych.
Ponad 80% środków z funduszu PFRON
przeznaczonych zostało na realizację szerokiego wachlarza zadań związanych
z rehabilitacją zawodową oraz społeczną
osób niepełnosprawnych – są to środki
przyznawane na podstawie algorytmu,
którego wysokość ustalana jest przez Zarząd PFRON odrębnie dla każdego powiatu.
Pozostałe 20% to efekt skuteczności
w pozyskiwaniu dodatkowych pieniędzy,
służących niepełnosprawnym. W ramach
różnych programów wspierane są podmioty, w tym jednostki własne i samorządy gminne. Montaż wind, podjazdów
w obiektach bądź dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób
niepełnosprawnych w znaczny sposób
ułatwiają życie osobom z różnymi dysfunkcjami.
W okresie minionych 15 lat ze wsparcia finansowego skorzystało łącznie aż
18 tys. mieszkańców powiatu, w tym
również podmiotów, które zgodnie z zapisem statutowym prowadzą działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanym środkom możliwa
była pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
a także likwidacja barier architektonicznych i transportowych. Setki osób skorzystały z turnusów rehabilitacyjnych,

szkoleń oraz miały szansę otworzyć
własny biznes.
W 2014 roku na działania na rzecz
osób niepełnosprawnych powiat otrzyma z PFRON wsparcie finansowe w

wysokości ponad 1,4 mln zł. To – obok
wsparcia otrzymanego w roku 2006 –
największe środki, jakie dotychczas udało się powiatowi pozyskać dla niepełnosprawnych mieszkańców.
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Partnerstwo jest kluczem
Bez współpracy – nie tylko z samorządami, ale również z pozarządówkami,
przedsiębiorcami, czy też organizacjami
wsparcia biznesu i turystyki – realizacja
wielu przedsięwzięć powiatu toruńskiego
byłaby po prostu niemożliwa.

Partnerstwo oznacza większą skuteczność i szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń. To również więcej kontaktów i
tym samym więcej rozwiązań dla nowych
wyzwań, z którymi przychodzi zmierzyć
się w różnych sferach działalności.

Partnerzy powiatu toruńskiego w latach 1999-2014
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Wspólne projekty stają się okazją do
pogłębiania wiedzy i usystematyzowania
działań w zakresie turystyki, edukacji czy
przedsiębiorczości. Współpraca buduje
także wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla zadań i roli każdego z partnerów.

Wspólne działanie to klucz do sukcesu i rozwoju społeczno-gospodarczego
nie tylko powiatu toruńskiego, ale również całego regionu.
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Powiat – lider i partner

Powiat toruński zrealizował liczne unijne projekty partnerskie. W myśl zasady „zgoda buduje” powiat zainicjował współpracę z gminami, sąsiednimi powiatami i samorządem województwa, wspólnie wcielając w życie nowe pomysły i osiągając cele, które w pojedynkę byłyby nierealne. Taka współpraca umożliwiła urzeczywistnienie przedsięwzięć wykraczających daleko poza granice samego powiatu i poza możliwości pojedynczych samorządów. Realizacja kolejnych akcji i coraz śmielszych inicjatyw dała nam
niezbędne doświadczenie i dziś możemy śmiało podejmować się prowadzenia pionierskich i trudnych projektów.
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Reforma administracji publicznej wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 r. ukształtowała nowy ustrój terytorialny Polski. Powołała do życia kolejne dwa odrębne,
wzajemnie od siebie niezależne i posiadające różne zadania szczeble samorządu terytorialnego tj. powiat i województwo. Reaktywowany po 24 latach powiat został
określony jako „dopełnienie segmentu lokalnego władzy publicznej”. Zapewnia on obywatelom usługi publiczne oparte na działaniu instytucji o ponadgminnym obszarze
oddziaływania, obejmującym kilka graniczących ze sobą gmin. Po reformie, na mapie Polski znalazło się 308 powiatów, a wśród nich powiat toruński.
Patrząc z perspektywy 15 lat funkcjonowania samorządu powiatowego można z całą pewnością stwierdzić, że mimo wielu trudności organizacyjnych, prawnych
i finansowych ten szczebel samorządu terytorialnego spełnił pokładane w nim oczekiwania i udowodnił słuszność nowego podziału terytorialnego państwa. Zadania
powiatu określone początkowo w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie kompetencyjnej, systematycznie ewoluowały i z każdym rokiem jest ich coraz więcej.

Powiat toruński na tle województwa

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 33b pkt 1, jako składnik powiatowej administracji zespolonej wymienia starostwo powiatowe, które ma służyć zarządowi powiatu i staroście pomocą przy
wykonywaniu własnych i ustawowo zleconych zadań. Zadania te i odpowiadające im kompetencje
obejmują następujący katalog działań:
• prowadzenie szkół ponadgimanzjalnych, artystycznych i specjalnych, powiatowych bibliotek i innych instytucji kultury, bazy sportowo-rekreacyjnej,
• pomoc społeczną w wymiarze ponadgminnym – powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze, prowadzenie domów pomocy społecznej, ponadstandardową opiekę zdrowotną – prowadzenie szpitali,
• sferę porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, zadania z zakresu obronności,
• gospodarkę wodną, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, administrację architektoniczno–budowlaną,
• działalność organizatorską zmierzającą do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym zwalczanie
bezrobocia, aktywizację lokalnego rynku pracy, ochronę konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz promocję powiatu na zewnątrz.
Starostwo wynajmuje na swoje potrzeby budynek o pow. użytkowej 3200 m2 spełniający wymagania organizacyjne i prawne stawiane budynkom administracji publicznej oraz podlega okresowym kontrolom. Trzy klatki schodowe i właściwej szerokości ciągi komunikacyjne są odpowiednio
oznakowane i wskazują kierunki do poszczególnych komórek organizacyjnych. W budynku mieszczą
się sale operacyjne do obsługi klientów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz
w Wydziale Komunikacji i Transportu, archiwa, kancelaria ogólna, sala konferencyjna, duży hall z tablicą informacyjną i punktem obsługi klienta.
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Starostwo Powiatowe w Toruniu

Poprzednia siedziba Starostwa Powiatowego
– budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32

Starostwo Powiatowe w Toruniu utworzono z dniem 1 stycznia 1999 roku,
w związku z reformą państwa i powstaniem
powiatów. Urząd został zorganizowany na
bazie majątku i pracowników likwidowanych urzędów rejonowych – ostatniego
szczebla administracji rządowej oraz części pracowników przejętych po likwidowanym Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. Starostwo rozpoczynało działalność
z ok. 50-cioma pracownikami, kilkunastoma maszynami do pisania, kilkoma zaledwie komputerami i jednym archaicznym
powielaczem.

Siedzibą Starostwa Powiatowego a zarazem Rady i Zarządu Powiatu do roku
2009 był budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu. Jednak rosnąca ilość
zadań administracji powiatowej, których
przybywało na skutek zmian prawnych, powodowała coraz większe problemy lokalowe. Urząd był rozproszony w trzech budynkach: A i B przy ul. Szosa Chełmińska 30/32
oraz przy ul. Dekerta 24, a istniejące biura
były ciasne i pozbawione infrastruktury do
właściwej obsługi klientów. Starostwo stanęło więc przed koniecznością szukania nowej powierzchni biurowej.

Wtedy to Zarząd Powiatu podjął odważną decyzję – ogłosił konkurs na nową
lokalizację dla Starostwa, z nowoczesną
powierzchnią biurową i pomieszczeniami przystosowanymi do obsługi klientów
w jednym miejscu. Przeprowadzka i przejmowanie kolejnych powierzchni w rozbudowanych i przystosowanych na potrzeby
urzędu budynkach przy ulicy Towarowej
trwały ponad rok – od stycznia 2009 do
marca 2010 roku. Dziś infrastruktura urzędu spełnia określone wcześniej oczekiwania z nawiązką.

W okresie minionych 15 lat zmieniła się zupełnie technika pracy biurowej. Komputer stał się podstawowym stanowiskiem
pracy, wprowadzono wewnętrzną sieć teleinformatyczną do pracy na oprogramowaniu sieciowym, łączność z Internetem, dostęp
on-line do zewnętrznych zbiorów prawa, ochronę baz danych osobowych oraz coraz więcej rejestrów i zbiorów w wersji cyfrowej.
Obecnie w Starostwie pracuje 118 pracowników i stażyści, dla których nauka i praca w urzędzie jest ważnym doświadczeniem
zawodowym. Wszystkie stanowiska są wyposażone w zestawy komputerowe, połączone sieciowo z odpowiednimi systemami
informatycznymi.

Nowa siedziba Starostwa w Toruniu przy
ul. Towarowej 4-6 – widok od strony parkingu

Tablica informacyjna pomaga klientom odnaleźć się w budynku

Z początkiem roku 2014 Starostwo rozpoczęło obsługę klientów przez Internet. Wybrane sprawy, które ze względów prawnych
mogą być już dziś w całości załatwiane na odległość (pod warunkiem, że klient posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany),
są już uruchomione na platformie Cyfrowy Urząd. Klient wypełnia wnioski, dołącza potrzebne pliki w postaci skanów, projektów
i map, dokonuje opłaty ze swojego elektronicznego konta bankowego i otrzymuje zaświadczenie lub decyzję z podpisem elektronicznym na wskazaną skrzynkę e-mail.
Realizowane w Starostwie usługi można zasadniczo podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią sprawy załatwiane w urzędzie
zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. W Starostwie jest opracowanych 108 kart informacyjnych dla klienta zewnętrznego, a więc i tyle rodzajów załatwianych spraw: od pozwoleń na budowę, rejestracji pojazdów, decyzji środowiskowych,
pozwoleń wodno-prawnych, poprzez mniej znane jak: inwentaryzacja prac geodezyjnych, pozwolenia na sprowadzanie zwłok
z zagranicy, nadzór nad stowarzyszeniami, rejestracja sprzętu pływającego czy wreszcie tak rzadkie jak rejestrowanie zwierząt
egzotycznych czy wydawanie pozwoleń na hodowlę chartów myśliwskich. Karty informacyjne mają charakter informacyjno-instruktażowy i są dla klienta swoistym przewodnikiem, służącym pomocą w załatwieniu sprawy.
Druga grupa usług to te, które dotyczą nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi takimi jak szkoły ponadgimnazjalne, domy
pomocy społecznej, Szpital Powiatowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy itp. oraz dotyczące budowy i utrzymania dróg kategorii powiatowej i infrastruktury budowlanej w/w jednostek.
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Tylu klientów, tyle spraw
Grafika obok stanowi zestawienie działań podejmowanych przez urząd na indywidualne wnioski klientów. Patrząc na lata
1999-2013 widać systematyczny wzrost
ilości realizowanych zadań i obsługiwanych
klientów. Od 2001 roku wygaszono porozumienia z gminami i całość spraw z rejestracją pojazdów prowadzi Starostwo. W roku
2003 urząd przejął wydawanie pozwoleń
na budowę, w roku 2005 doszedł szereg
zadań w związku ze zmianami w prawie
ochrony środowiska, a w 2007 kolejne, dotyczące regulacji stanów prawnych i ujawnienia w księgach wieczystych gruntów
Skarbu Państwa i gruntów jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost ilości zadań
administracyjnych od roku 1999 do 2013
wynosi ponad 800%!!!
Zakres oferowanych usług
• zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne,
• zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji,
• zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.
Szczegółowe opisy realizowanych usług
znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, w kartach procesów
w dokumentacji ISO-9001 oraz na stronie
www.powiattorunski.pl i w obowiązkowym „Biuletynie Informacji Publicznej”
www.bip.powiattorunski.pl.
By maksymalnie ułatwić klientom załatwianie spraw, na parterze przy punkcie
informacyjnym znajduje się infokiosk, gdzie
korzystając z przycisku „Jak załatwić sprawę” można dowiedzieć się gdzie trzeba się
z nią udać, jakie dokumenty przygotować
i jakie będą opłaty.
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Przyjazny urząd

Istotą działalności samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów jest
jak najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez profesjonalne świadczenie usług na ich rzecz. Po 10 latach funkcjonowania w wieżowcu przy ul. Szosa
Chełmińska, Starostwo Powiatowe w Toruniu przeniosło się na ul. Towarową 4-6.
Przeprowadzka trwała etapami od stycznia 2009 r. do marca 2010 r.

Dla wygody klientów w Starostwie działa
kasa i punkt informacyjny...

... pokoik dla rodziców z małymi dziećmi...

Od 4 lat mieszkańcy powiatu mają
możliwość załatwienia wszystkich swoich spraw w jednym miejscu – w nowym
budynku mieszczą się bowiem nie tylko
wszystkie wydziały Starostwa, ale także
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Toruńskiego. Nowocześnie wyposażony
urząd, duży parking, przestronny hol oraz
sale operacyjne Wydziałów Geodezji, Komunikacji i Budownictwa to tylko niektóre udogodnienia dla interesantów.

Wejście do budynku nie nastręcza problemów osobom niepełnosprawnym, a na
parterze znajduje się przygotowany specjalnie dla nich pokój obsługi oraz toaleta.
Dla wygody naszych klientów w budynku
znajduje się także kasa Starostwa oraz
oddział banku, w których można uregulować opłaty komunikacyjne lub skarbowe
oraz opłaty za materiały geodezyjne. Przy
wejściu usytuowany jest infokiosk, a sala
konferencyjna i sale obsługi w budynku są
objęte bezprzewodowym sygnałem Wi-Fi
Direct.

Dla klientów z małymi dziećmi urząd stworzył specjalne udogodnienia. O wszystkich można przeczytać na specjalnej tablicy
informacyjnej umieszczonej zaraz przy wejściu, na stronie internetowej Starostwa www.powiattorunski.pl, bądź zapytać pracowników punktu informacyjnego. Większość udogodnień zlokalizowanych jest w części budynku zajmowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Klienci Starostwa to głównie osoby zamieszkałe poza Toruniem, a przyjazd do urzędu to dla nich czasem duża wyprawa. Szczególnie, gdy rodzicom towarzyszą małe dzieci. Aby ułatwić im załatwianie urzędowych spraw dokonano adaptacji niewielkiego pomieszczenia na przyjazny dzieciom bajkowy pokoik. Służy on jako zaciszne miejsce, pełne zabawek, książeczek i kolorowanek, z którego korzystają rodzice wraz ze swymi niecierpliwiącymi się pociechami. Wystarczy wcześniej zająć miejsce w kolejce i czekać, już
w pokoiku, na telefon od urzędnika, który w odpowiednim momencie zaprosi do siebie. Nazwa „skrawek nieba” nie jest przypadkowa – wnętrze imituje świat odwrócony do góry nogami, który przenosi dzieci pomiędzy chmurki, skąd mogą obserwować
umieszczony na suficie krajobraz Ziemi.
Ze „skrawka nieba” korzysta także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – odbywają się w nim konsultacje dzieci z psychologami, terapeutami, bądź pracownikami socjalnymi. Pomieszczenie jest stale monitorowane – nad bezpieczeństwem maluchów
czuwa umieszczona w środku kamera, zaś specjalnie utworzony regulamin pokoiku określa zasady jego funkcjonowania.
Podczas pobytu w urzędzie rodziców nie zaskoczy nawet pora karmienia – mogą podgrzać w mikrofalówce swoim pociechom
przygotowany wcześniej posiłek. Z kolei gdy zajdzie potrzeba przewinięcia bobasa – można to również uczynić na miejscu, dzięki
przewijakowi, który umieszczono w przestronnej łazience.
Wydarzeniem, które utwierdziło nas w przekonaniu, że warto realizować tego typu pomysły było wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy
z rąk jednej z najprężniej działających organizacji w regionie zajmujących się problematyką społeczną. Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka w Bydgoszczy doceniło wysiłek Starostwa Powiatowego w Toruniu, rekomendując je jako miejsce przyjazne rodzinie.
W czasie urządzania pokoiku, duży nacisk położono na to, aby każdy sprzęt, który znalazł się w środku nie tylko nawiązywał swymi
fantazyjnymi kształtami do bajkowej aury panującej we wnętrzu, ale był także bezpieczny i atestowany.

... a nawet przewijak i kuchenka mikrofalowa
77

15 lat powiatu toruńskiego
Dla niezmotoryzowanych, od sierpnia
2009 roku, na wniosek Starostwa, MZK
w Toruniu wprowadziło dodatkowy przystanek – na żądanie – przy ul. Towarowej
oraz korekty do rozkładu jazdy autobusu
linii nr 42 w godzinach 7.30-15.30, co
umożliwia dogodniejszy dojazd do urzędu.

Terminal do płatności kartą ułatwia życie
wielu klientom...

...a system zapisów na konkretną godzinę
prawie całkowicie zlikwidował kolejki

Geoportal Powiatu Toruńskiego w ciągu
dwóch lat od jego powstania odwiedziło już
115 tys. osób, które wygenerowały 2,3 mln
różnego rodzaju map!
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Wiedząc, że siłą i wartością każdej firmy są jej pracownicy, kadra Starostwa
Powiatowego w Toruniu utrzymuje stałą tendencję do dokształcania i podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo
w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Do Starostwa można dojechać także rowerem, a wydzielony specjalnie dla cyklistów
parking umożliwia bezpieczne przypięcie
jednośladu przy budynku urzędu

Starostwo Powiatowe w Toruniu uzyskało
certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009

Idąc z duchem czasu i chcąc sprostać rosnącym nieustannie wymaganiom, od marca 2009 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu
wdrażało System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Certyfikat został odnowiony w 2014 r. i jest ważny przez kolejne
2 lata – do kolejnego audytu sprawdzającego jakość pracy urzędu.
Skrót ISO powstał od pierwszych liter nazwy International Organization for Standardization – czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej zajmującej się określaniem wymagań i norm dla różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym
także dla administracji państwowej i samorządowej.
To bardzo ważne, by urząd funkcjonował poprawnie i by był przyjazny mieszkańcom powiatu. Wprowadzenie wielu wewnętrznych, z pozoru niewidocznych dla klientów zmian – od wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz procedur podnoszących efektywność po usprawnienie organizacji pracy urzędników – pozwala na szybkie i terminowe załatwianie spraw. Certyfikat
daje gwarancję przestrzegania praw interesantów, właściwego przechowywania danych, zarządzania siecią teleinformatyczną.
Wprowadzony został system oceny dostawców i szkoleń oraz poprawiony obieg informacji i komunikacja wewnętrzna w urzędzie.
W listopadzie 2011 r. powiat toruński uruchomił swój własny Geoportal. To prowadzona przez służby geodezyjne witryna internetowa zapewniająca dostęp i możliwość przeglądania i wyszukiwania danych przestrzennych. Geoportal powstał na bazie zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Dzięki na bieżąco wprowadzanym wynikom pomiarów i podziałów geodezyjnych dane, które
można znaleźć na stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zakładce Geoportal Powiatu Toruńskiego są aktualne i dostępne
bez wychodzenia z domu.
Geoportal Powiatu Toruńskiego jest jednym z pierwszych takich portali internetowych wśród powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego. W odróżnieniu od innych portali mapowych, takich jak Zumi czy Google Maps, Geoportal jest aktualizowany codziennie. Specjaliści z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pracują przez cały czas nad ulepszaniem
Geoportalu tak, by był jak najbardziej użyteczny dla mieszkańców, a jednocześnie prosty w obsłudze także dla osób, które nie są
zbyt biegłe w poruszaniu się po internetowych mapach. Serwis jest pomocny mieszkańcom powiatu przy wypełnianiu różnego
rodzaju dokumentów, np. formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, wniosków dotyczących wypisów z planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz gospodarce nieruchomościami (przekształcenie
użytkowania wieczystego, itd.).
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Gabinet Powiatowego Rzecznika Konsumentów to jedno z najczęściej odwiedzanych
miejsc w Starostwie

Spotkanie rzecznika z sołtysami to okazja by
poszerzyć swoją wiedzę o prawach konsumenta

Wiele informacji o tym jak załatwić sprawy
w urzędzie zawiera powiatowy BIP – internetowy Biuletym Informacji Publicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Toruniu świadczy pomoc na rzecz mieszkańców gmin z terenu powiatu toruńskiego już
od 2000 roku. Porady można uzyskać tu w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem interesów i praw konsumentów
przez sprzedawców i usługodawców, takich jak np.:
• uruchamianie usług niezgodnie z umową lub ustaleniami przez telefon,
• utrudnianie realizacji roszczeń reklamacyjnych z tytułu wad produktów lub zarzucanie konsumentom przyczynienia się do powstania wad na skutek złego ich użytkowania,
• sprzedaż wierzytelności przedawnionych lub nieistniejących zewnętrznym firmom,
• niezgodna z umową realizacja usług, żądanie zapłaty wynikającej z umowy pomimo nienależytego wykonania robót lub celowe
wprowadzanie konsumentów w błąd co do całkowitych kosztów zamawianej usługi,
• brak informacji o możliwości odstąpienia od umów zawieranych poza lokalem oraz na odległość w terminie 10 dni,
• otrzymanie innego towaru niż zamówiony,
• posługiwanie się przez przedsiębiorców postanowieniami regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone lub zapisy niezrozumiałe dla konsumentów,
• nieznajomość bądź zła interpretacja przepisów przez przedsiębiorców, niedotrzymywanie przez nich 14-dniowego terminu na
ustosunkowanie się do reklamacji,
• spory w sprawach dotyczących ubezpieczeń, dostaw wody, energii, gazu i itp.
W przypadkach kiedy porada prawna
nie jest wystarczająca, rzecznik korzysta
z innej formy pomocy, jaką jest wystąpienie do przedsiębiorcy. Konsumentom,
którzy zdecydowali się wystąpić na drogę
uproszczonego postępowania cywilnego
Rzecznik pomaga wypełnić druki pozwów
i poucza o możliwości wnioskowania na
każdym etapie sprawy. Rzecznik w takich
sytuacjach udziela wyczerpujących informacji jakie dowody należy przedstawić
w sądzie bądź jakie czynności dowodowe
podejmie sąd.

Świadomość praw konsumentów wzrasta z roku na rok również dzięki udziałowi
rzecznika w spotkaniach z różnymi grupami społecznymi, takimi jak fundacje,
stowarzyszenia, gminne ośrodki pomocy
społecznej, itp. Podczas spotkań można
zadawać pytania dotyczące konkretnych
sytuacji i przypadków łamania przez
przedsiębiorców praw konsumenta i sposobu obrony przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez sprzedawców
i usługodawców.

Jednym z przykładów propagowania
instytucji rzecznika konsumentów było
spotkanie z sołtysami, zorganizowane
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Toruniu. Rzecznik zapoznał zebranych
z zakresem uprawnień konsumentów
w sferze prawa konsumenckiego, zachęcając sołtysów do informowania mieszkańców powiatu o możliwości uzyskania
bezpłatnej pomocy oraz rozdając ulotki
przedstawiające w pigułce podstawowe
prawa konsumenckie.

Misją Starostwa Powiatowego w Toruniu jest realizowanie potrzeb mieszkańców powiatu oraz profesjonalne świadczenie usług
zaspokajających ich wymagania i oczekiwania, co przyczynić się ma do zwiększenia ich zadowolenia oraz umacniania roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną.
Czy te starania przynoszą efekty? Ocena należy do mieszkańców powiatu. Służy temu ankietowe badanie satysfakcji klienta.
Anonimową ankietę może wypełnić każdy korzystający z usług świadczonych przez urząd. Zbiorcze wyniki badania satysfakcji
klientów na podstawie ankiet analizowane są co kwartał.
Ogromnym powodem do dumy jest dla nas to, że z ankiet wynika, iż poziom ogólnej satysfakcji z jakości usług świadczonych
przez Starostwo jest wysoki i wynosi ok. 93%! W wypełnionych kwestionariuszach pojawiają się wpisy zarówno pozytywne jak
i negatywne, a wszystkie są cennym źródłem wiedzy, która pomaga nam doskonalić jakość obsługi.
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Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, a jej kadencja trwa 4 lata. Działalność Rady jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Oznacza to, że wszyscy obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji o pracach rady, wstępu na jej sesje i posiedzenia komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów
i korzystania z nich określa statut powiatu. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Rada powiatu jako organ stanowiący ustala prawo miejscowe, obowiązujące na terenie całego powiatu, określa herb i flagę powiatu, wybiera zarząd i stanowi o kierunkach jego działania, uchwala budżet i rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, podejmuje uchwały w sprawach majątkowych oraz uchwala strategie, programy
i plany.
We wszystkich sprawach ważnych dla powiatu rada podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Przewodniczący rady organizuje jej pracę i prowadzi obrady, do pomocy ma dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów w radzie, za wyjątkiem przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna
wykonuje także inne zadania kontrolne, zlecone przez radę powiatu.
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu wchodzą:
starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa
w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu
terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem
posła i senatora. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób. Liczbę członków zarządu, jego organizację wewnętrzną oraz tryb działania określa statut. Zarząd
wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Powiatową administrację zespoloną stanowią: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący
jednostką organizacyjną powiatu, jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta nie jest organem powiatu, ale jako przewodniczący zarządu ma przypisane kompetencje w ustawie o samorządzie powiatowym. Starosta organizuje pracę
i przewodniczy obradom zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, jest kierownikiem starostwa powiatowego i zwierzchnikiem
służbowym pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta jest też organem
administracji przy rozstrzyganiu spraw indywidualnych, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i w ramach zleconych zadań rządowych gospodaruje gruntami Skarbu Państwa.
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7 samorząd
Reforma administracji publicznej wprowadzona
w życie 1 stycznia 1999 roku ukształtowała nowy
ustrój terytorialny Polski. W jej ramach powstały powiaty – jednostki samorządowe skupiające kilka lub
kilkanaście gmin i mające realizować zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Tak powstał
i powiat toruński, obejmujący 9 gmin z ludnością ponad 70 tys. Początki były siermiężne ale i zarazem
pionierskie. Zaczęliśmy od integracji powiatu wokół
ludzi i zadań publicznych. Zacieśniliśmy współpracę ze służbami, inspekcjami i strażami. Część zadań
przejęliśmy od likwidowanych Urzędów Rejonowych
wraz z zatrudnionymi tam pracownikami. To była
pierwsza baza kadrowa Starostwa licząca około 30
osób. W pierwszej kadencji liczba zatrudnionych urzędników niewiele się zwiększyła.
Budżet powiatu na 1999 rok przygotowało Ministerstwo Finansów w kwocie nieco ponad 20 milionów złotych. Już wtedy można było zauważyć, że samorządne powiaty nie
wyposażono w stabilny mechanizm finansowania, pozwalający jak najlepiej realizować nałożone na nie zadania. Mimo zmieniających się przez ostatnie 15 lat rządów,
tak jest niestety do dzisiaj.
Od samego początku powiat toruński starał się mocno zaistnieć na powiatowej
mapie Polski. Byliśmy współzałożycielami Ogólnopolskiej Organizacji Samorządowej
– Związku Powiatów Polskich, a Starosta Toruński został członkiem zarządu ZPP. Z jego
też inicjatywy powstał Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
którego został pierwszym przewodniczącym. W maju 2000 r. powiat toruński odebrał
z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego I nagrodę w I edycji konkursu „Liga
Inicjatyw Powiatowych” za pomysł i utworzenie Spółdzielni Grup Producenckich. Tego
samego roku podjęliśmy współpracę z rejonem Wileńskim i Solecznikowskim na Litwie. Powiat był liderem w realizacji nowatorskich pomysłów i rozstrzygnięć samorządowych – jedni z pierwszych w Polsce utworzyliśmy własny Powiatowy Urząd Pracy, oddzielając go od Torunia. Utworzyliśmy bibliotekę powiatową i szkołę muzyczną
I stopnia. Spektakularnym sukcesem powiatu było w 2001 roku oddłużenie i zrestrukturyzowanie szpitala powiatowego. Byliśmy w czołówce powiatów absorbujących środki
przedakcesyjne, a po wejściu do Unii Europejskiej środki unijne.
To wszystko realizowaliśmy z myślą o mieszkańcach powiatu, ale to także dzięki
nim te przedsięwzięcia mogły zostać osiągnięte. Za to całej społeczności powiatowej
na tych łamach pragnę jeszcze raz podziękować.
Eugeniusz Lewandowski
Starosta Toruński w latach 1998-2006

W październiku 1998 roku odbyły się m.in. wybory do rady powiatu toruńskiego. W trzymandatowym okręgu (gmina Czernikowo) zdobyłem
najwięcej głosów. Rada powiatu liczyła wówczas
30 radnych, z różnych komitetów wyborczych – dla
niektórych były to pierwsze doświadczenia samorządowe. Ja byłem od 1990 roku sekretarzem gminy, co na pewno pomogło mi w działalności radnego powiatowego. Pierwsza sesja rady powiatu
trwała kilka dni, posiedzenia trwały od 9 do 21
listopada 1998 r. Na niej zostałem wybrany jednogłośnie na przewodniczącego rady, którą miałem
przyjemność kierować do końca I kadencji. Przewodniczący rady miał wówczas szereg kompetencji, które w następnych latach ograniczono.
Początki powstałego powiatu były trudne, tworzyła się nowa administracja samorządowa na bazie dawnego urzędu rejonowego. Moja gmina Czernikowo dołączyła
do powiatu toruńskiego z dawnego województwa włocławskiego, rejonu lipnowskiego. Trudne były także warunki lokalowe – w tworzącym się Starostwie brakowało
pokoi i sal. Obrady Rady odbywały się w różnych miejscach, początkowo w sali Rady
Miasta Torunia, w salach Urzędu Marszałkowskiego, sporadycznie w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy. Mimo to Rada pracowała bardzo aktywnie – jeszcze w 1998 roku odbyły się 3 sesje, podjęto 25 uchwał, podczas których wybrano starostę, wicestarostę,
członków zarządu, wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji. Uchwalono Statut Powiatu Toruńskiego, Regulamin
Organizacyjny Starostwa Powiatowego oraz powołano sekretarza powiatu. Rada
w tej kadencji przyjęła też Strategię Rozwoju Powiatu Toruńskiego, uchwałę w sprawie herbu i flagi powiatu czy prywatyzację szpitala powiatowego.
Bardzo doniosłym wydarzeniem i przeżyciem była, w końcu listopada 1998 roku,
wizyta na Zamku Królewskim w Warszawie. Tam, wspólnie z panem Eugeniuszem
Lewandowskim – pierwszym Starostą – przyjmowaliśmy z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego akt powołania powiatu toruńskiego.
Działalność radnego powiatu i przewodniczenie Radzie były dla mnie bardzo ciekawymi doświadczeniami. Zdobytą praktykę i wiedzę mogłem spożytkować w swojej
dalszej działalności samorządowej.
							
Zdzisław Gawroński
Przewodniczący Rady Powiatu I kadencji
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Rada Powiatu Toruńskiego na przestrzeni 15 lat
I KADENCJA RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 1998-2002
Zdzisław Gawroński – Przewodniczący
Rady Powiatu – PS
Ewa Antoniak-Hałat – OKS
Roman Borucki – OKS
Marek Bórawski † – OKS – 28.08.2002 r.
wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci
Janina Brończyk – (2000-2002) Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
– SLD – 29.03.2000 r. wstąpienie w
miejsce wygasłego mandatu po radnym
Marianie Piotrkowskim
Jacek Czarnecki – OKS

Zdzisław Drapiewski – Przewodniczący
Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego – PS
Wacław Filar – Wicestarosta Toruński –
niezrzeszony
Kazimierz Gębski – SLD
Mirosław Graczyk – Członek Zarządu
Powiatu – PS
Jan Grodzicki – OKS
Andrzej Hornowski – OKS
Kazimierz Kaczmarek – OKS

Janusz Kononiuk – OKS
Zbigniew Kręgiel – OKS
Michał Kryn – Przewodniczący Komisji
Statutowo-Regulaminowej – SLD
Mirosław Kwiatkowski – Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Komunalnej – SLD
Eugeniusz Lewandowski – Starosta
Toruński – SLD
Kazimierz Lewandowski – OKS
Fryderyk Niedbała – Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów – SLD

Marek Olszewski – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu – OKS
Marian Piotrkowski † – Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (19992000) – SLD – 23.02.2000 r. wygaśnięcie
mandatu wskutek śmierci
Rafał Puczka – Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej – SLD
Józef Ramlau – OKS
Jan Surdyka – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – PS
Leszek Syroka – OKS
Andrzej Urbański – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu – SLD
Andrzej Wieczyński – Członek Zarządu
Powiatu – PS
Jerzy Wierzchowski – Członek Zarządu
Powiatu – SLD
Jerzy Zająkała – OKS
Tomasz Zakrzewski – PS
Skład Zarządu:
Eugeniusz Lewandowski – Starosta
Wacław Filar – Wicestarosta
Mirosław Graczyk – od 15.02.1999 r.
etatowy Członek Zarządu
Andrzej Wieczyński – nieetatowy Członek Zarządu
Jerzy Wierzchowski – etatowy Członek
Zarządu

Przynależność Klubowa:
PS – Przymierze Społeczne
OKS – Obywatleski Komitet Samorządowy
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
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7 samorząd
II KADENCJA RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 2002-2006

Kazimiera Woźny
Przewodnicząca Rady
Powiatu
PS

Janina Brończyk
Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu
SLD-UP

Zdzisław Drapiewski
Jerzy Dudzic
Robert Fałkowski
Stanisław Giziński
Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący
Przewodniczący Komisji
Ładu, Porządku i Bezpie- Statutowo-Regulaminowej Komisji Budżetu i Finansów Edukacji, Kultury i Sportu
czeństwa Publicznego
SLD-UP
Samoobrona RP
PS
PS

Jan Grodzicki
Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej
OPS

Zofia Karpa
Członek Zarządu Powiatu
SLD-UP

Wiesław Kazaniecki
Michał Kryn
Mirosław Kwiatkowski Eugeniusz Lewandowski Kazimierz Lewandowski
Czesław Makowski
Dariusz Meller
Krzysztof Pańka
Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Starosta Toruński
Wiceprzewodniczący
Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący
Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa
Zdrowia i Opieki SpoInfrastruktury KomuSLD-UP
Komisji Infrastruktury
Budżetu i Finansów
Komisji Edukacji, KultuRewizyjnej
i Ochrony Środowiska
łecznej
nalnej
Komunalnej
SLD-UP
ry i Sportu
PS
SLD-UP
SLD-UP
SLD-UP
OPS
OPS
Skład Zarządu:
Eugeniusz Lewandowski – Starosta
Mirosław Graczyk – Wicestarosta
Michał Kryn – do 10.09.2004 r. etatowy Członek Zarządu, od 10.09.2004 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
Jan Surdyka – nieetatowy Członek Zarządu
Jerzy Wierzchowski – etatowy Członek Zarządu
Zofia Karpa – do 28.10.2004 r. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, od 28.10.2004 r. nieetatowy Członek Zarządu
Jan Surdyka
Członek Zarządu Powiatu
PS

Leszek Syroka
Wiceprzewodniczący
Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – OPS

Jerzy Wierzchowski
Członek Zarządu Powiatu
SLD-UP

Sławomir Zakrzewski
Wiceprzewodniczący
Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej
Samoobrona RP

Tomasz Zakrzewski
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
PS

Przynależność Klubowa:
PS – Przymierze Samorządowe
OPS – Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
SLD-UP – Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
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III KADENCJA RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 2006-2010

Andrzej Siemianowski
Przewodniczący Rady
Powiatu
PS-OKS-PO

Arkadiusz Adamek
Janina Brończyk
Wacław Filar
Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodnicząca
PS-OKS-PO
Rolnictwa, Leśnictwa Komisji Edukacji, Kultury od 18.02.2008 r. niezrzeszony
i Ochrony Środowiska
i Sportu
PiS
Lewica i Demokraci

Wiesław Kazaniecki
Barbara Kisielewska
Wiceprzewodniczący Ko- Przewodnicząca Komisji
misji Rolnictwa, Leśnictwa i Edukacji, Kultury i Sportu
Ochrony Środowiska
PS-OKS-PO
Lewica i Demokraci

Janusz Kononiuk
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
OKS

Mirosław Kwiatkowski
Wiceprzewodniczący
Komisji Infrastruktury
Komunalnej
Lewica i Demokraci

Mirosław Graczyk
Starosta Toruński
PS-OKS-PO

Wiaczesław Jarmulski
Wiceprzewodniczący
Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej
PiS

Kazimierz Lewandowski
Eugeniusz Lewandowski Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji Infrastruktury KomunalStatutowo-Regulaminowej nej, Wiceprzewodniczący
Lewica i Demokraci
Komisji Rewizyjnej
PS-OKS-PO

Zofia Karpa
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i
Finansów
Lewica i Demokraci
od 14.11.2007 r. niezrzeszona

Dariusz Meller
Wicestarosta Toruński
PiS

Skład Zarządu:
Mirosław Graczyk – Starosta
Dariusz Meller – Wicestarosta
Jan Surdyka – nieetatowy Członek Zarządu
Leszek Syroka – nieetatowy Członek Zarządu
Tomasz Zakrzewski – nieetatowy Członek Zarządu

Henryk Preuss
Wiceprzewodniczący
Komisji Statutowo-Regulaminowej
Lewica i Demokraci
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Sławomir Słowik
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
PiS

Jan Surdyka
Leszek Syroka
Tomasz Zakrzewski
Członek Zarządu Powiatu Członek Zarządu Powiatu Członek Zarządu Powiatu
PS-OKS-PO
PiS
PS-OKS-PO

Przynależność Klubowa:
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
PS – Przymierze Samorządowe
OKS – Obywatelski Komitet Samorządowy
PO – Platforma Obywatelska

Grzegorz Karpiński
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
PS-OKS-PO

Mirosław Nawrotek
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
PS-OKS-PO

7 samorząd
IV KADENCJA RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 2010-2014

Andrzej Siemianowski
Przewodniczący Rady
Powiatu
PO

Janina Brończyk
Wiceprzewodnicząca
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
SLD

Zdzisław Drapiewski
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
PS

Mirosław Graczyk
Starosta Toruński
PO

Agnieszka Janiaczyk
-Dąbrowska
Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
PS

Mirosława Kłosińska
Wiceprzewodnicząca
Komisji Budżetu
i Finansów
OKS

Eugeniusz Lewandowski
Wiceprzewodniczący
Komisji StatutowoRegulaminowej
SLD

Kazimierz Lewandowski
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
PO

Dariusz Meller
Wicestarosta Toruński
PiS

Mirosław Nawrotek
Członek Zarządu Powiatu
PO

Agnieszka Jankierska
-Wojda
Wiesław Kazaniecki
Przewodnicząca Komisji Członek Zarządu Powiatu
Edukacji, Kultury i Sportu
PS
PO

Jarosław Pikus
Wiceprzewodniczący
Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej
OKS

Michał Ramlau
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
PiS

Barbara Kisielewska
Wiceprzewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
OKS

Tadeusz Smarz
Przewodniczący Komisji
Statutowo-Regulaminowej
OKS

Skład Zarządu:
Mirosław Graczyk – Starosta
Dariusz Meller – Wicestarosta
Wiesław Kazaniecki – nieetatowy Członek Zarządu
Mirosław Nawrotek – od 01.09.2012 r. etatowy Członek Zarządu
Honorata Żeglarska – nieetatowy Członek Zarządu

Andrzej Sobociński
Wiceprzewodniczący
Komisji Infrastruktury
Komunalnej
SLD

Cezary Strąkowski
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Opieki
Społecznej
PO

Leszek Syroka
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej
PiS

Andrzej Walczyński
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
PO

Honorata Żeglarska
Członek Zarządu Powiatu
PiS

Przynależność Klubowa:
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
PS – Przymierze Samorządowe
OKS – Obywatelski Komitet Samorządowy
PO – Platforma Obywatelska
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Patrząc wstecz i podsumowując cały okres działalności powiatu toruńskiego niewątpliwie mamy z czego być dumni. Nasza działalność nie ograniczała się jedynie do realizacji przewidzianych ustawami zadań - wiele podjętych przez nas wyzwań miało charakter pionierski i wykraczało ponad standardowo pojmowane obowiązki, co pozytywnie
wyróżnia nas na tle innych.
Dzięki takiej postawie zyskaliśmy pozytywną opinię i wiele przychylnych zewnętrznych ocen. Niezależne werdykty i przyznawane nam regionalne i ogólnokrajowe laury
szczególnie cieszą, gdyż pozwalają obiektywnie ocenić naszą pozycję na tle innych samorządów. Wielkim sukcesem było uzyskanie w rankingu Związku Powiatów Polskich za
rok 2013 pierwszej pozycji w województwie i po raz drugi z rzędu 11. w Polsce! Podobnie 2. miejsce w konkursie Markowy Samorząd Wolters Kluwer Polska, gdzie rywalizowało aż 900 jst, czy trzy nagrody HIT Kujaw i Pomorza.
Najważniejsza jest jednak dla nas ocena naszych klientów i mieszkańców. Dlatego włożyliśmy i wciąż wkładamy wiele wysiłku w poprawę jakości usług oferowanych przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu. Nowy, większy budynek, gdzie w jednym miejscu funkcjonują wszystkie wydziały i biura, wprowadzanie rozwiązań takich jak telefoniczne
umawianie spotkań, własna kasa, możliwość płacenia kartą, usługi on-line, w tym geoportal internetowy – to tylko niektóre z udogodnień.
W zakresie realizacji projektów unijnych od lat jesteśmy liderem pośród innych samorządów. Koordynowaliśmy wielkie projekty partnerskie dla całego województwa –
będąc m. in. krajowym prekursorem projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czy koordynatorem projektu w zakresie kształcenia zawodowego oraz
wsparcia nauczycieli. Jako jedyni w województwie zrealizowaliśmy innowacyjny projekt ponadnarodowy w zakresie kształcenia zawodowego. Nasze doświadczenia projektowe służą w przygotowywaniu modelowych rozwiązań dla regionu.
Przetartymi przez nas ścieżkami chętnie podążają inne samorządy – na przykład korzystając z wiedzy zdobytej przy przekształceniu zadłużonego Szpitala Powiatowego
w Chełmży w zdolną do samofinansowania i rozwoju spółkę prawa handlowego.
Samorządową misję traktujemy bardzo poważnie a do potrzeb naszych mieszkańców i klientów podchodzimy z szacunkiem – mamy nadzieję, że dzięki temu jesteśmy
w stanie jeszcze lepiej zaspokajać Państwa potrzeby.

Pozycja powiatu toruńskiego w Rankingu Powiatów ZPP
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Ocenieni i docenieni
Od 11 lat można śledzić pozycję powiatu toruńskiego na tle innych w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
To pole do porównań nie tylko z 19
samorządami powiatowymi województwa kujawsko-pomorskiego, ale z aż 152
powiatami z całego kraju w kategorii „powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców”.

W największym polskim branżowym rankingu, prowadzonym przez Związek Powiatów
Polskich, powiat toruński od kilku lat nieustannie pnie się w górę, pozostawiając za
sobą grubo ponad setkę konkurentów

Laury przyznawane przez zewnętrzne gremia
sa bardzo ważne, lecz i tak codziennej weryfikacji pracy urzędu dokonują mieszkańcy

Uczestnictwo w rankingu jest dobrowolne, a samorządy są oceniane według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w ośmiu kategoriach:
• działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
• rozwiązania poprawiające jakość obsługi interesantów oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego,
• rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
• umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• promocja rozwiązań ekoenergetycznych, proekologicznych i prozdrowotnych,
• współpraca krajowa i międzynarodowa,
• działania promocyjne.

W nakreślonych przez ZPP ramach rywalizujemy o tytuł „Dobry Polski Samorząd”, a kolejność w rankingu uzależniona jest od
zgłaszanych przez cały rok osiągnięć i wyników w w/w obszarach działalności i na bieżąco zrealizowanych projektów. Pod koniec
każdego roku następuje podsumowanie. Na przestrzeni minionych 11 lat z pozycją powiatu toruńskiego w rankingu bywało różnie, raz gorzej, raz lepiej, jednak usystematyzowanie podejmowanych działań i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonych celów
wpłynęły na stanowczą poprawę naszej lokaty w rankingu i zaistnienie w krajowej czołówce.
Przełomowy był rok 2009, kiedy powiat toruński uplasował się na miejscu 37. w kraju i 2. w województwie. Kolejne lata to
miejsca 40., 29., 11. i 11. w skali kraju oraz 2., 2., 2. i 1. w województwie, przy czym warto nadmienić, że niełatwym zadaniem było
utrzymanie 11. miejsca w kraju przez kolejne dwa lata z rzędu, a zadaniem arcytrudnym było pokonanie powiatu żnińskiego, który
do roku 2013 był liderem rankingu w kujawsko-pomorskiem.
Aktywność samorządowców w wielu dziedzinach sprawiła, że w roku jubileuszu 15-lecia powiat toruński może cieszyć się opinią wojewódzkiego prymusa i słusznie należącą mu się pierwszą lokatą!
Konkurs HIT Kujaw i Pomorza, towarzyszący powiatom od początku ich istnienia, to arena na której mierzą się nie
tylko samorządy. W kategoriach najlepszych usług, produktów, przedsięwzięć
ekologicznych, organizacyjnych czy zarządczych rywalizują również przedsiębiorcy.
Przeciętni nie mają szans na choćby nominację do tytułu HIT – udział
w konkursie wiąże się z surową oceną,
a same przedsięwzięcia muszą być swo-

istą perełką o czym wiedzą wszyscy,
którzy podejmują decyzję o udziale.
Na przestrzeni minionych 15 lat – kiedy
powiat realizował działania wybiegające
ponad przeciętność – rzucał przysłowiową rękawicę innym samorządom.
I tak w 2002 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu otrzymało akt nadania
tytułu Gospodarczo-Samorządowy HIT
2002 Kujaw i Pomorza, za restrukturyzację i prywatyzację SPZOZ w Chełmży
w spółkę prawa handlowego pod nazwą

Szpital Powiatowy w Chełmży.
W 2006 roku powiat toruński wywalczył kolejny HIT za efektywną koordynację projektu „Pomoc stypendialna
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego”
z wykorzystaniem środków UE, a w 2011 r.
statuetkę Kryształowego HIT-a Kujaw
i Pomorza jako wyraz uznania za systemowe doskonalenie modelu organizacji
pracy i obsługi klienta.
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Starania o budowanie pozytywnej marki powiatu toruńskiego doceniła kapituła konkursu „Markowy Samorząd”

Powiat toruński w „Galerii Powiatów”

Wizyta w Sejmie w tych ważnych dla Polski
dniach była dla wszystkich niezapomnianym
przeżyciem
92

Kolejnym istotnym wyróżnieniem było zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Markowy Samorząd”, którego organizatorem jest
Wolters Kluwer Polska – największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, którym udało się wypracować własną
markę, które rozwijają się i konsekwentnie budują dobry wizerunek swojego regionu, a przy tym wyróżniają się dynamicznym
rozwojem i dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Idea konkursu zainteresowała ponad 900 jednostek samorządowych różnego
szczebla z całego kraju. Wypełnione przez uczestników rywalizacji ankiety poruszały problematykę zakresu działań promocyjnych
podejmowanych przez samorządy i zawierały twarde dane finansowo-ekonomiczne potwierdzające jej aktywność i skuteczność
także na innych polach.
Spośród nadesłanych ankiet jury konkursu wyłoniło trzy zwycięskie jednostki samorządu terytorialnego. Wśród powiatów zwyciężył powiat łęczyński, na drugim miejscu uplasował się powiat toruński, a na trzecim – chrzanowski.
Warto również wspomnieć o licznych innych wyróżnieniach nadanych za ciekawe przedsięwzięcia w wielu różnych dziedzinach, które na przestrzeni minionych 15 lat przyniosły pozytywny rozgłos powiatowi toruńskiemu:
• Rok 2000 – Związek Powiatów Polskich i Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiły konkurs Liga Inicjatyw Powiatowych. Do konkursu zgłoszono ok. 400 różnego rodzaju inicjatyw, w tym także projekt powiatu toruńskiego zatytułowany
„Stworzenie Spółdzielni Grup Producenckich”. Uzyskał on najwyższe uznanie w oczach jury i zajął I miejsce. 26 maja 2000 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, na którym Starosta Toruński odebrał z rąk
organizatorów pamiątkową deskę lipową oraz czek na 10 000 euro.
• Rok 2002 – Starostwo Powiatowe w Toruniu otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zajęcie
II miejsca w II edycji promującego region konkursu pn. „Galeria Powiatów”.
• Rok 2003 – 120 młodych ludzi ze szkół powiatu toruńskiego, wraz z nauczycielami i przedstawicielami powiatu, było tak blisko
wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak to tylko możliwe. 17 kwietnia 2003 – w dzień po podpisaniu przez Polskę Traktatu Akcesyjnego – wzięli oni udziału w debacie parlamentarnej poświęconej integracji Polski z UE oraz w spotkaniu z Premierem Leszkiem Millerem, Marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim oraz ministrami. Podczas spotkania szef rządu mówił o Traktacie Akcesyjnym, podkreślając ogromną wagę tego wydarzenia oraz akcentując jego znaczenie dla przyszłych pokoleń młodych Polaków.
• Rok 2003 – aktywność powiatu toruńskiego w działaniach poprzedzających referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej została doceniona – na wiosennym pikniku europejskim w Gronowie gościł Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
• Rok 2006 – powiat toruński uzyskał tytuł „Powiat otwarty na fundusze strukturalne”.
• Rok 2008 – reprezentacja powiatu toruńskiego z ogromnym sukcesem zakończyła samorządową rywalizację na boisku piłki nożnej zajmując I miejsce i Puchar Marszałka w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
• Rok 2009 – Starosta Toruński uhonorowany został tytułem Samorządowca Dziesięciolecia przez ZPP, a rok później otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wkład w rozwój samorządności na Kujawach i Pomorzu oraz pracę na
rzecz mieszkańców regionu, kształtowanie jego tożsamości i wzmacnianie integralności.
• Rok 2011 – stoisko powiatu toruńskiego zdobyło pierwszą nagrodę wojewódzkich i diecezjalnych dożynek 2011 w Chełmnie.
• Rok 2012 – Starostowie Bydgoski i Toruński zainicjowali rywalizację obu powiatów, wspieranych przez wszystkie gminy wchodzące
w ich składy, w I Samorządowym Festynie Sportowym Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego. W pierwszym starciu powiat toruński podbił ziemię bydgoską, by w kolejnym roku zmagań oddać palmę pierwszeństwa powiatowi bydgoskiemu, który zwyciężył
w rewanżowym spotkaniu.
Wszystkie te nagrody i wyróżnienia w dniu dzisiejszym stają się świadectwem wieloaspektowej aktywności powiatu toruńskiego.

8 osiągnięcia

Wspólnym wysiłkiem 185 organizacji –
szkół, przedszkoli, fundacji i firm...

...udało się zebrać prawie 2,5 tony kluczy!

Na stoisku dożynkowym powiatu toruńskiego w 2010 r. w Dobrzyniu nad Wisłą można
było poznać tajniki dawnego młynarstwa

Starostwo Powiatowe w Toruniu było,
wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Toruniu, organizatorem wyjątkowej akcji „Toruń otwarty dla wszystkich
– KLUCZ do mojego miasta” - polegającej
na zbiórce niepotrzebnych, nieużywanych kluczy, które miały posłużyć jako
materiał do wykonania dotykowej makiety toruńskiej Starówki. Tysiące torunian, mieszkańców powiatu toruńskiego,
Bydgoszczy, Aleksandrowa i Jabłonowa
Pomorskiego wrzuciło zbędne klucze do
ustawionych w całym mieście urn, pomagając w ten sposób otworzyć Toruń dla

turystów i gości – także tych niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. Po pracowitym podzieleniu kluczy,
kłódek i zamków wg rodzaju metalu przez
zespół Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu, trafiły one do pracowni pana Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera, który
rozpoczął prace nad odlewem.
Istotny był wybór miejsca ekspozycji
makiety oraz pozyskanie środków na jej
odlanie. W internetowym plebiscycie
torunianie zdecydowali, że najlepszym
miejscem będzie plac Dominikański.

Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Torunia udało się pozyskać nie tylko pieniądze na sfinansowanie odlewu, ale również na zagospodarowanie miejsca ekspozycji
makiety – tak, by było ono maksymalnie przyjazne turystom – w szczególności tym
niewidomym i niepełnosprawnym. Specjalnie przygotowany we współpracy z Polskim
Związkiem Niewidomych i opisany Braille'm odlew został oficjalnie odsłonięty w maju
2013 r., w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Akcja „Toruń otwarty dla wszystkich – KLUCZ do mojego Miasta” otworzyła wiele serc. Jej przesłanie „wszyscy jesteśmy gospodarzami i każdy może otworzyć nasze
miasto dla niepełnosprawnych gości – wystarczy ofiarować klucz” poruszyło tysiące
osób – okazała się kampanią społeczną o niespotykanym dotychczas wymiarze i wyjątkowym potencjale łączenia ludzi wokół wspólnego celu. Za pomysł stworzenia makiety dotykowej z kluczy i koordynację całej akcji Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich dr Malwina Rouba została uhonorowana złotą odznaką Polskiego
Związku Niewidomych i tytułem Ambasadora Toruńskiej Turystyki 2013.
Tradycyjne święto plonów ma dla polskiej wsi szczególne znaczenie. Dlatego powiat toruński wielokrotnie aktywnie uczestniczył w dożynkach wojewódzkich, diecezjalnych i ekologicznych. Charakterystyczny, zielony powiatowy namiot zawsze pełnił
istotną rolę edukacyjną – kolorowy, ciekawy i otoczony tłumem gości, którzy co roku
mogli dowiedzieć się czegoś interesującego.
Wystawy poświęcone młynarstwu i pieczeniu chleba, pszczelarstwu czy powiatowym dworom i pałacom cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jednak pierwszą nagrodę wojewódzkich i diecezjalnych dożynek 2011 w Chełmnie, powiat toruński zdobył za przeobrażenie swego stoiska w tradycyjną wiejską karczmę. Piękna wystawa
o historii karczmarstwa i związanych z nim tradycjach, ciekawe, lokalne smaki i doborowa muzyka ze śpiewem i tańcami wykreowały wyjątkowy nastrój, który porwał do
tańca i zabawy wielu gości, a i jurorom najwyraźniej przypadł do gustu.

Sam pomysł wykonania makiety z niepotrzebnych kluczy okazał się na tyle nośny...

... że zbiórki wzorowane na toruńskiej ogłosiły już Grudziądz, Olsztyn i Płock

W 2011 r. powiat toruński wypełnił chełmiński rynek muzyką i śpiewem – doceniła to
także komisja konkursowa
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Innowacyjni i pierwsi w regionie

Przez trzy kolejne lata szkolne, powiat toruński koordynował na obszarze województwa
trzy edycje projektu stypendialnego

Powiat toruński w ciągu 15 lat istnienia, a 10 lat funkcjonowania we wspólnocie Unii Europejskiej zrealizował liczne projekty, korzystając z unijnego dofinansowania. 10-letnie doświadczenie pozwala na realizację coraz odważniejszych
i bardziej nowatorskich pomysłów.
Powiat toruński przygodę ze środkami unijnymi rozpoczął jeszcze przed 2004 rokiem – korzystając ze środków przedakcesyjnych. Już w pierwszym okresie programowania 2004-2006 podjął się realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki na stypendia pochodziły ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a w projekcie uczestniczyło aż 30 samorządów z naszego województwa! Powiat toruński podjął
się trudnej roli lidera tego nowatorskiego i unikalnego w skali całego kraju przedsięwzięcia. Jego celem była pomoc finansowa
dla uczniów z niezamożnych rodzin, legitymujących się wysoką średnią ocen – stypendium miało wspierać młodzież na drodze do
osiągnięcia świadectwa dojrzałości, stanowiącego przepustkę do dalszej edukacji. Ze środków stypendialnych można było zakupić
podręczniki, przybory szkolne, wymaganą regulaminem szkolną odzież, bilety dojazdowe czy nawet komputery z oprogramowaniem.

Projekty stypendialne – rezultaty i partnerzy

Drogi rowerowe umożliwiają bezpieczne poruszanie się po powiecie na dwóch kółkach

Z powiatowych dróg rowerowych chętnie korzystają także piesi
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Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów, powiat zaangażował się w budowę dróg rowerowych. Projekt został uznany za
inwestycję kluczową w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Efektem projektu będą 3 drogi rowerowe o łącznej długości ponad 70 km, prowadzące z Torunia do Unisławia w sąsiednim
powiecie chełmińskim, do Chełmży i Kamionek Małych oraz do Osieka nad Wisłą, które powoli stają się wizytówką powiatu toruńskiego.

8 osiągnięcia
Pierwszy innowacyjny projekt edukacyjny w województwie kujawsko-pomorskim, który ruszył w 2010 r. to nowe spojrzenie na
szkoły zawodowe. Ideą innowacyjnych projektów jest wypracowanie rozwiązań, które będą mogły być zastosowane przez każdą
szkołę zawodową, bez względu na zawód, w którym kształci. Głównym celem projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna”
było zmniejszenie ryzyka bezrobocia wśród młodzieży poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb
lokalnego rynku pracy i wdrożenie innowacyjnej formy współpracy na linii szkoła ↔ przedsiębiorca ↔ uczeń. Projekt pozwolił na
przetestowanie narzędzi, które pomogą skuteczniej powiązać szkolnictwo zawodowe z pracodawcami. Poniższy graf prezentuje
najważniejsze rezultaty projektu, które pozwolą uczniom z sukcesem wejść na lokalny rynek pracy.

Wszystko rozpoczęły wielosektorowe konsultacje z udziałem zaangażowanych stron, efektem których były strategie wdrażania projektu

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna

Zakupy sprzętowe – np. dla szkolnej stacji
diagnostycznej – konsultowane były z przedstawicielami firm

Część szkoleń dla uczniów przeprowadzono
poza szkołą, w siedzibach zaangażowanych
w projekt firm
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W końcówce okresu programowania
2007-2013 powiat przystąpił do realizacji
projektu modelowego.
Co to takiego? Jest to ostatnie stadium ewolucji projektów skierowanych
do szkół zawodowych, w którym Urząd
Marszałkowski skumulował doświadczenia projektowe wszystkich powiatów, by
w jak najbardziej efektywny sposób odpowiedzieć na problemy szkolnictwa zawodowego.
Powiat toruński jest jedną z jednostek,
która testuje i realizuje ten typ projektów
w naszym województwie.
Co warto podkreślić, nikt poza kujawsko-pomorskiem nie podjął się tego zadania. Nowa perspektywa finansowa już się
rozpoczęła, więc doświadczenie z projektami modelowymi na pewno się przyda!

Jednym z kluczowych elementów nowego projektu jest rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami – czy to w formie wyjazdów branżowych,
czy też spotkań i porozumień o współpracy
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Projekty powiatu toruńskiego dla szkolnictwa zawodowego – suma wiedzy i doświadczeń
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ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
DPS – Dom Pomocy Społecznej
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
JST – jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)
KGW – Koło Gospodyń Wiejskich
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PHARE – ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies
– powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007 na rzecz nowego programu
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
PiMBP – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
POW – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
PSZS – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZD – Powiatowy Zarząd Dróg
RPO WK-P, RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny
SAPARD – ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
unijny program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa do
gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w
Unii Europejskiej. Powstał w 1999 roku, w celu udzielenia pomocy krajom kandydującym w przygotowaniach do wzięcia udziału we Wspólnej Polityce Rolnej
SP – Szkoła Podstawowa
SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska i Gowspodarki Wodnej
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ZS – Zespół Szkół
ZS,CKU – Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZSS – Zespół Szkół Specjalnych
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Zestawienie projektów unijnych prowadzonych przez powiat toruński i jego jednostki organizacyjne w latach 2004-2014
projekty powiatu toruńskiego1:
1.
2.
3.
4.

„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego – edycja 2004/2005”, realizowany w latach 2004-2005, o wartości 8 756 897,91 zł
„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego – edycja 2005/2006”, realizowany w latach 2005-2006, o wartości 12 498 604,00 zł
„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego – edycja 2006/2007”, realizowany w latach 2006-2007, o wartości 9 608 431,68 zł
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”, realizowany w latach 2008-2009, o wartości
2 000 000,00 zł
5. „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”, realizowany w latach 2008-2009, o wartości
839 300,00 zł
6. „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”, realizowany w latach 2009-2010, o wartości
385 655,00 zł
7. „Czego Jaś się nie nauczy... – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, realizowany w latach 2009-2010, o
wartości 1 514 459,00 zł
8. „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011”, realizowany w latach 2010-2011, o wartości 334 164,00 zł
9. „Z Małgosią po naukę”, realizowany w latach 2010-2011, o wartości 1 594 764,00 zł
10. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”, realizowany w latach 2010-2013, o wartości 3 571 073,60 zł
11. „Dobry zawód, dobry start”, realizowany w latach 2011-2012, o wartości 370 346,00 zł
12. „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”, realizowany w latach 2012-2014, o wartości 749 100,00 zł
13. „Zawodowy paszport do kariery”, realizowany w latach 2014-2015, o wartości 1 622 753,00 zł
14. „EU-geniusz i szkoła tajemnic”, realizowany w latach 2014-2015, o wartości 3 038 456,00 zł
15. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka-Kończewice od km 5+050 do km 6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice”, realizowany w latach 2005-2006, o wartości 946 245,15 zł
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko-Lubicz dolny w km 3+247 do km 4+582 na długości 1,335 km”, realizowany w roku 2006, o wartości 831 295,01 zł
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki-Ostaszewo od km 4+281 do km 5+321 na dł. 1,040 km”, realizowany w latach 2005-2007, o wartości 953 443,71 zł
18. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”, realizowany w latach 2008-2013, o wartości
6 627 287,50 zł
19. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa: Toruń-Złotoria-Osiek”, realizowany w latach 2008-2014, o wartości
4 410 641,00 zł
20. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”, realizowany w latach 20082015, o wartości 16 800 602,75 zł
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 7+097÷9+197 na dł. 2,100 km”, realizowany w roku 2009, o wartości 1 127 641,23 zł
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki-Kowróz-Ostaszewo w km 5+321÷6+822 na dł. 1,501 km”, realizowany w roku 2009, o wartości 982 882,28 zł
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn w km 1+236÷3+036 na dł. 1,800 km (roboty podstawowe i uzupełniające)”, realizowany w roku 2009, o wartości
1 362 298,04 zł
24. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla DPS
w Pigży”, realizowany w latach 2009-2010, o wartości 582 856,47 zł
25. „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”, realizowany w roku 2010, o wartości 2 536 451,83 zł
26. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”, realizowany w latach 2011-2012, o wartości 730 799,97 zł
27. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 7+533 na dł. 7+233 km (realizacja II etapu w km 1+425 ÷7+533 na dł. 6,108 km)”, realizowany w roku 2012, o wartości 3 690 109,61 zł
28. „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”, realizowany w latach 2012-2014, o wartości 1 159 916,23 zł
29. „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pomp ciepła – przygotowanie inwestycji w DPS w Dobrzejewicach”, realizowany w roku 2014, o wartości
1 595 942,00 zł
30. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię
diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Ustawicznego w Gronowie”, realizowany w roku 2014, o wartości 823
528,02 zł
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15 lat powiatu toruńskiego
projekty Domu Pomocy Społecznej w Browinie
31. „Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie”, realizowany w roku 2010, o wartości 49 994,00 zł
32. „Integrujmy się poprzez teatr”, realizowany w latach 2010-2011 (dla Środowiskowego Domu Samopomocy), o wartości 46 303,00 zł
33. „Przyroda wokół nas integruje najpiękniej”, realizowany w roku 2011, o wartości 49 565,00 zł
34. „Ukryte talenty w ŚDS”, realizowany w roku 2011 (dla Środowiskowego Domu Samopomocy), o wartości 49 242,00 zł
35. „Jutro My”, realizowany w roku 2011, o wartości 407 128,00 zł
36. „Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS”, realizowany w roku 2011, o wartości 46 957,00 zł
projekty Domu Pomocy Społecznej w Pigży
37. „Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach - integracja poprzez sztukę”, realizowany w roku 2012, o wartości 49 645,00 zł
projekty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
38. „Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”, realizowany w latach 2010-2014, o wartości 1 231 553,48 zł
projekty Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego
39. „Szansa dla młodych”, realizowany w latach 2004-2005, o wartości 1 072 200,00 zł
40. „Powrót na rynek pracy”, realizowany w latach 2004-2005, o wartości 246 600,00 zł
41. „Powrót na rynek pracy”, realizowany w latach 2005-2006, o wartości 1 099 000,00 zł
42. „Młodzież na rynku pracy”, realizowany w latach 2005-2006, o wartości 1 791 300,00 zł
43. „Kobiety na rynku pracy”, realizowany w latach 2005-2006, o wartości 1 495 923,30 zł
44. „Szansa dla kobiet”, realizowany w latach 2006-2007, o wartości 1 306 834,20 zł
45. „Startuj od nowa”, realizowany w latach 2006-2007, o wartości 2 451 600,00 zł
46. „Moja kariera”, realizowany w latach 2006-2008”, o wartości 2 920 343,00 zł
47. „Profesjonalny Urząd”, realizowany w latach 2008-2009, o wartości 200 240,00 zł
48. „Moja praca - moja przyszłość”, realizowany w latach 2008-2014, o wartości 30 589 811,64 zł
49. „Przyjazny Urząd”, realizowany w latach 2009-2010, o wartości 158 400,00 zł
50. „Skuteczny Urząd”, realizowany w latach 2010-2011, o wartości 186 322,00 zł
51. „Kompetentny Urząd”, realizowany w latach 2011-2012, o wartości 186 321,65 zł
52. „Efektywny Urząd”, realizowany w latach 2012-2014, o wartości 372 631,16 zł
53. „Wsparcie na dobry początek”, realizowany w latach 2012-2013, o wartości 865 087,10 zł
54. „Skuteczny Urząd 2014”, realizowany w latach 2014-2015, o wartości 173 100,00 zł
projekty Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
55. „Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych”, realizowany w latach 2008-2009, o wartości 229 602,97 zł
56. „Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy”, realizowany w latach 2008-2010, o wartości 307 444,70 zł
57. „Dobre szkolenie w drodze do poszerzenia kompetencji”, realizowany w roku 2009, o wartości 125 129,54 zł
58. „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia”, realizowany w latach 2009-2010, o wartości 524 385,00 zł
59. „Nigdy nie jest za późno na naukę”, realizowany w latach 2009-2010, o wartości 524 548,00 zł
60. „Szkoła przyszła do ciebie”, realizowany w latach 2010-2014, o wartości 7 559 650,00 zł
Więcej informacji o projektach - w tym informacje o programach, źródłach i wartości dofinansowania - na załączonej płycie
_____________________________________________________________________
1 W zestawieniu nie uwzględniono projektów, w których powiat toruński lub jego jednostki organizacyjne uczestniczyli jako partnerzy.
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