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Lada moment, bo 7 czerwca przypada ko-
lejna rocznica odwiedzin Jana Pawła II 
w naszym województwie. Wielu miesz-
kańców powiatu pamięta ten szczególny 
czas, wielu uczestniczyło w spotkaniach 
we Włocławku, Toruniu lub Bydgoszczy. 
Niewielu jednak wie, że meble z których 
korzystali Ojciec Święty i pozostali dostoj-
nicy podczas mszy na toruńskim lotnisku, 
powstały w Chełmży! Wykonał je zakład 
ZDZ „Styl-Meble”.  

Błogosławiony ks. Frelichowski
Ważnym powiatowym akcentem papie-
skiej pielgrzymki do naszego regionu 
było wyniesienie na ołtarze chełmżanina,  
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Ks. Frelichowski szczególnie oddał się pra-
cy pośród dzieci i młodzieży szkolnej. Był 
także kapelanem harcerzy. W pierwszych 
dniach wojny został aresztowany i przeszło 
pięć lat spędził w więzieniach i obozach, 
gdzie opiekował się współwięźniami. Zmarł  
23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau, 
w wyniku zarażenia się tyfusem plamistym 
od chorych, pośród których przebywał  
i którym jako kapłan posługiwał w ostatnich 
godzinach ich życia. Postulatorem jego pro-
cesu beatyfikacyjnego był – także urodzony 
w Chełmży – ks. Sławomir Oder (później peł-
niący tę samą funcję w procesie beatyfika-
cyjnym i kanonizacyjnym naszego Papieża). 
7 czerwca 1999 roku w Toruniu papież Jan 
Paweł II zaliczył ks. Frelichowskiego w po-
czet błogosławionych. Jego współwięzień  

w Dachau Stanisław Bieńka wręczył wówczas 
Ojcu Świętemu relikwie Błogosławionego. 
W uroczystości uczestniczyła także siostra 
ks. Wicka, Marcjanna Jaczkowska. 
Chełmżyński tron 
Piękna sceneria ołtarza papieskiego, nawią-
zywała formą do strzelistych sklepień gotyc-
kich świątyń Torunia. Całość zaprojektował 
inż. Andrzej Ryczek z Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Toruniu. Główny element 
wystroju stanowiła replika XIV-wiecznego 
Drzewa Życia z toruńskiego kościoła św. 
Jakuba. Przez trzy miesiące pracowały nad 
nią trzy pracownie artystyczne. Dziś stanowi 
ona wystrój kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 
i św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu.

Tron papieski, stół do celebry, ambonki  
i klęczniki z litego drewna brzozowego poma-
lowano na jasny orzech. Obróbka wstępna 
odbywała się maszynowo, ale wykańczało 
je ręcznie dłutem trzech doświadczonych 
pracowników. Głównym motywem niemal 
dwumetrowego tronu były charaktery-
styczne dla gotyku strzeliste łuki. Oparcie 
w górnej części zdobił misternie wyrzeźbiony  
w drewnie herb papieski. Chełmżyński 
zakład umeblował także pokoje gościnne  
w toruńskim domu biskupim, gdzie Jan Pa-
weł II wypoczywał po przyjeździe z lotniska. 
„Styl-Meble” wyposażył w sprzęty również 
kąciki okolicznościowe do prowadzenia roz-
mów – w każdym stanęły przygotowane 
specjalnie na tę okoliczność sofki, fotele, 
ławy i stoliczki.

Pamięć o św. Janie Pawle II wciąż żywa
Od tej pamiętnej pielgrzymki i spotkania 
z papieżem Janem Pawłem II mija już 21 
lat, ale ślady Ojca Świętego w powiecie 
są nadal żywe. Przeszło 50 miejscowości 
i gmin w naszym województwie podjęło 
decyzję o nadaniu papieżowi honorowe-
go obywatelstwa. Są wśród nich gminy: 
Lubicz (30 grudnia 1999), Łubianka (17 grud-
nia 1999), Wielka Nieszawka (21 grudnia 
1999) i Zławieś Wielka (14 grudnia 1999). 
Podejmowanie decyzji o honorowym oby-
watelstwie motywowano przede wszystkim 
uznaniem wielkości dokonań Papieża oraz 
akceptacją wartości, które głosił i którymi 
żył. Papież Jan Paweł II był i jest bardzo często 
obierany na patrona szkół w całej Polsce. 
Jego imię noszą placówki w Brąchnowie, 

Grębocinie, Pluskowęsach, Chełmży, Małej 
Nieszawce i Obrowie. Imię Papieża Polaka 
noszą również aleja w Łubiance i osiedle 
w Chełmży.
Papieski Dąb w Dobrzejewicach
Tradycją stało się także sadzenie papie-
skich dębów. Drzewka wyhodowane zostały  
z pobłogosławionych przez papieża w Rzymie 
500 żołędzi zebranych jesienią 2003 roku  
z dębu Chrobry – najstarszego w Polsce, któ-
rego wiek szacowany jest na 750 lat. Jedno 
z nich rośnie w Dobrzejewicach, posadzone 
2 kwietnia 2006 r. przy tamtejszym kościele 
parafialnym. Ta pamiątka w kontkeście naj-
nowszych doniesień o śmierci dębu Chrobry 
wydaje się szczególne cenna.

Nasz Patron
Od 2008 roku dzień pamiętnej papieskiej 
wizyty w naszym regionie jest Świętem 
Województwa. 26 stycznia 2017 r. święty 
Jan Paweł II został ustanowiony Patronem 
województwa kujawsko-pomorskiego.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
18 maja 2020 r. to rocznica urodzin papieża Polaka, św. Jana Pawła II, patrona województwa kujawsko-pomorskiego. Z tej okazji 
przedstawiciele władz powiatu – Starosta Toruński Marek Olszewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski - 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego w Toruniu. 

WYDARZYŁO SIĘ
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Mamy 100% zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: kucharz, sprzedawca, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik usług kosmetycznych (szkoła policealna).

Za sukcesami szkoły stoi wysokiej klasy kadra nauczycieli zawodów i czynnych egzaminatorów, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje  
oraz wspaniale wyposażone pracownie.

Stale poszerzamy ofertę edukacyjną szkoły o nowe kierunki deficytowe na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W szkole prowadzone są liczne projekty, dzięki którym 
odbywają się bezpłatne kursy, mające na celu kształto-
wanie umiejętności kluczowych, odpowiednich postaw 
zawodowych oraz nabywanie dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych: opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, 
pierwszej pomocy, dekoracji stołu z elementami carvingu, 
cukiernictwa, dietetycznego cateringu, kelnerski, baristycz-
ny, e-sportu, podstaw robotyki, programowania urządzeń 
mobilnych, programowania urządzeń inteligentnych do-
mów, księgowości, wizażu, stylizacji paznokci.

Pomagamy zdobywać dodatkowe uprawnienia, zwięk-
szające szanse na rynku pracy poprzez bezpłatne kursy: 
uprawnień energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP), 
sommelierski, operatora wózków jezdniowych z bezpieczną 
wymianą butli gazowych, advanced barista.
Wspieramy słabszych uczniów na bezpłatnych zajęciach 
przygotowujących do egzaminu zawodowego oraz matury.

Lepszy start w dorosłość dzięki pomocy naszego doradcy 
zawodowego. Wyjazdy na targi, wycieczki edukacyjne  
i zawodoznawcze. Rozpoczęcie kariery zawodowej po-
przez udział w płatnych wakacyjnych stażach i praktykach 
zawodowych. Przykłady? Po praktykach w firmie Marcus 
Design – u renomowanego producenta mebli na zamó-
wienie – najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie! Firma 
wspiera młodych, którzy chcą realizować się w stolarskiej 
profesji. Marcus Design umożliwia zdobycie kwalifikacji   
w dziedzinach krawiectwa, stolarstwa, lakiernictwa czy 
tapicerstwa w myśl zasady Dobry zawód – Dobra przyszłość.

Jest wiele szkół ale w naszej...
1. Organizujemy wycieczki zawodoznawcze. Współpra-

cujemy z okolicznymi pracodawcami, którzy przyjmują 
naszych uczniów na praktyki zawodowe i staże.

2. Wspieramy inicjatywy szkolne: Dary jesieni, Dzień 
dobrego chleba, Regionalny Dzień Sportu, gra miejska 
Śladami chełmżyńskiej historii, Walentynki, występy 
grupy teatralnej, Dzień kropki, Tydzień Edukacji Glo-
balnej, Dzień Przedsiębiorczości i wiele innych.

3. Działamy charytatywnie: Szlachetna Paczka, Onko-
mikołaj, zbiórka dla schroniska dla zwierząt, zbiórka 
surowców wtórnych na rzecz dzieci zmagających się 
z przewlekłymi chorobami.

4. Dbamy o bezpieczeństwo: Akademia bezpieczeństwa, 
stworzenie gry planszowej dotyczącej zasad ruchu 
drogowego, mecz siatkówki Uczniowie vs Policja, 
Dzień Agenta, Samoobrona bez tajemnic, Bezpieczny 
kibic, wyjazdy na strzelnicę, pogadanki z funkcjona-
riuszami Policji.

5. Bierzemy udział w konkursach, olimpiadach, za-
wodach: Olimpiada Obrony Cywilnej, Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Odnosimy sukce-
sy sportowe. Mamy spore osiągnięcia naukowe: 
uczniowie klas informatycznych odebrali nagrodę 
specjalną Kujawsko-Pomorskiej Agendy Innowa-
cyjnej podczas Regionalnego Festiwalu Nauki E(x)
PLORY. Dostaliśmy dyplom w konkursie Szkoła Za-
wodowa Najwyższej Jakości.

6. Poznajemy Europę i nawiązujemy międzynarodowe 
przyjaźnie dzięki programowi Erasmus+ oraz Pol-
sko-Litewskiemu Funduszowi Wymiany Młodzieży.

7. Prowadzimy doradztwo zawodowe dla 7 i 8 klas 
szkół podstawowych.

8. Dbamy o to, żeby nasza szkoła była przyjazna: dzięki 
funduszom z budżetu obywatelskiego przy szkole 
powstała „zielona oaza” gdzie na ławeczkach wśród 
zieleni można przyjemnie spędzić czas.

9. Walczymy o stypendia: Prymusi Zawodu Kujaw  
i Pomorza, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, Stypendium z Powiatowego Funduszu 
Stypendialnego. Co roku otrzymuje je około 50 
uczniów naszej szkoły.

10. Poszerzamy horyzonty: wraz z Polską Akcją Huma-
nitarną zrealizowaliśmy projekt Szkoła Humanitar-
na – Myślę krytycznie i działam. W jego ramach 
przeprowadzono konkurs DNA Twojego telefonu, 
pozyskano i rozpropagowano materiały edukacyjne 
wśród nauczycieli uczących w szkole, zorganizo-
wano akcję Tydzień Edukacji Globalnej. Ucznio-
wie brali udział w wirtualnym festiwalu Obudźmy 
się! To ostatni dzwonek dla klimatu, uczestniczyli  
w dyskusjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 
które dotyczyły tematów sprawiedliwego handlu, 
rasizmu, problemu uchodźstwa, migracji, ochrony 
środowiska czy konsumpcjonizmu.
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„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża tel./fax: 56 675-24-19

https://zsp-chelmza.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY
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Zespół Szkół, CKU w Gronowie to:

Promocja on-line
Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole za pośrednictwem 
Facebooka. Codziennie na fanpage’u pojawiają się materiały 
na temat naszych kierunków kształcenia. Dyrekcja wraz  
z zespołem do spraw promocji szkoły ogłosiła akcję #promuj-
swojąszkołę, zachęcając uczniów do udostępniania postów ze 
szkolnej strony. Ogłoszono także konkurs pod nazwą „Zostań 
ambasadorem swojego kierunku kształcenia”, który okazał 
się ogromnym sukcesem. Młodzież nagrała filmy oraz stwo-
rzyła ulotki promocyjne, które pojawiają się na Facebooku. 
Bardzo ciekawym pomysłem wykazał się jeden z uczniów 
kierunku technik informatyk, Eryk Wojciechowski: stworzył 
grę, w której gracz wciela się w ucznia, który chce zostać 
informatykiem i przychodzi do szkoły w Gronowie. Zresztą, 
zobaczcie sami – można ją pobrać na telefon:

ZESKANUJ KOD
I POBIERZ GRĘ

Co czytamy, jak czytamy
Bibliotekarze ze Szkolnej Biblioteki wpadli na pomysł jedno-
czesnej promocji czytania, promowania książek i czytelnictwa 
przy pomocy fotografii, upowszechniania i popularyzacji 
fotografii jako środka wyrazu artystycznego oraz inspirowania 
twórczych poszukiwań. W taki oto sposób powstała akcja „Co 
czytamy, jak czytamy…w czasie kwarantanny”. Na początku 
nauczyciele bibliotekarze zamieścili swoje zdjęcia podczas 
czytania zachęcając tym samym wszystkich kochających 
literaturę do podzielenia się tym. Akcja przeszła najśmielsze 
oczekiwania i nabrała sporego zasięgu. Zdjęcia nadsyłają 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a nawet absol-
wenci i rodzice! Kreatywność uczestników akcji zaskoczyła 
organizatorów. Amatorzy literatury czytają w domu, na łonie 
natury, w piwnicy, a nawet podczas przejażdżki motorem..

• Nowocześnie wyposażone pracownie z tablicami 
interaktywnymi, internat, warsztaty, stacja dia-
gnostyczna.

• Wykwalifikowana kadra, która doskonaląc się od-
nosi sukcesy dydaktyczne: wysoka zdawalność 
matury i egzaminów zawodowych plasuje szkołę 
w rankingu powyżej średniej krajowej.

• Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii B.

• Lider w pozyskiwaniu projektów unijnych (aktualnie 
realizujemy 12 projektów).

• Współpraca z zagranicznymi szkołami w: Belgii, 
Niemczech, Turcji, Węgrzech, Włoszech oraz na 
Litwie w Poniewieżu i Wilnie a także z konsorcjum 
szkół Keuda w Finlandii.

• Baza sportowa: kompleks Orlik, siłownia, sala fit-
ness.

• Ponad 70-letnia tradycja – 12 000 absolwentów 
szkół dla młodzieży i około 6 000 absolwentów 
szkół dla dorosłych.

• Ponad 500 uczniów i 350 słuchaczy szkół dla doro-
słych aktualnie uczących się.

• 30 hektarów ziemi uprawnej.

„Festiwal Zawodów”
22 stycznia odbyła się II edycja warsztatów dla uczniów 
klas ósmych szkoły podstawowej. Festiwal odbywał się  
w dwóch turach. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Szkoły 
Zbigniew Piotrowski, który przedstawił ofertę edukacyjną 
placówki. Po obejrzeniu filmu promocyjnego, który stworzył 
nasz absolwent Paweł Pszonka, uczniowie zostali podzieleni 
na 8 dwudziestoosobowych grup, którymi opiekowali się 
najlepsi przewodnicy – uczniowie naszej szkoły. Grupy 
udały się na cykliczne lekcje pokazowe, aby zapoznać się 
z zawodami, w jakich kształci szkoła. 

Rozmowy zarówno z nauczycielami jak i uczniami po-
twierdziły, że baza dydaktyczna ZS, CKU w Gronowie zrobiła 
na nich wrażenie, a pokazy były bardzo ciekawe.

www.zsgronowo.edu.pl

Przyjdź! 
Przyjazna, nowoczesna szkoła 
czeka na Ciebie!

Zespół Szkół, CKU w Gronowie 
zaprasza absolwentów szkoły podstawowej do:

#TECHNIKUM kształcącego w zawodach:
* technik informatyk o ukierunkowaniu e-sportowym
* technik logistyk o ukierunkowaniu paramilitarnym
* technik żywienia i usług gastronomicznych, kreatywna i finezyjna kuchnia 
* technik hotelarstwa o ukierunkowaniu kosmetycznym
* technik pojazdów samochodowych
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik programista
* technik transportu drogowego
* technik spawalnictwa NOWOŚĆ!

#BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
kształcącej w zawodach:
* k ierowca mechanik
* m agazynier logistyk
* k ucharz
* pracownik obsługi hotelowej
* m echanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
* m echanik pojazdów samochodowych
i innych.

tel. 56 678 40 82/83

#LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
* klasa o ukierunkowaniu paramilitarnym, psychoedukacyjnym 
lub kosmetycznym

Wnioski o przyjęcie do szkoły 
można składać poprzez formularz 
umieszczony na stronie www
lub na Facebooku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE



www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruński, maj 2020

„POWIAT TORUŃSKI”
Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy  

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Redakcja w składzie:

dr Malwina Rouba – redaktor naczelny
Agnieszka Niwińska (AN) – redakcja numeru

Alina Paga (AP)
Patrycja Pleskot (PP)

Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52 

Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Druk: Drukarnia Express Media Sp. z o.o.  
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Dokąd po pomoc?
Przepisy dotyczące ubezpieczeń są niezwykle skomplikowane. Wiele rodzajów składek uzależnionych od rodzaju umowy, a do tego 
różne zwolnienia i ulgi. Epidemia koronawirusa wprowadziła jeszcze do tego złożonego systemu dodatkowe regulacje. Kiedy trudno 
się w tym wszystkim połapać, pomocy udzielają pracownicy ZUS i KRUS. Oto garść informacji, które pozwolą uzyskać fachową 
pomoc i wsparcie: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń, pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-15:00, www.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00, cot@zus.pl 
kontakt z konsultantami pon.-pt. 7:00-18:00, automatyczny system inform. 24h/dobę 7 dni w tygodniu

Realizacja przepisów o ubezp. społecznych, wystawianie osobom uprawnionym imiennych legitymacji emeryta-rencisty, 
potwierdzających status emeryta-rencisty, dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz 

środkami Funduszu Alimentacyjnego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Centrala KRUS al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, www.krus.gov.pl

Tel. 22 592 65 90, pon.-pt 8:00-16:00

Placówka Terenowa Toruń ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, torun@krus.gov.pl
Tel. 56 655 53 42, pon. śr.-pt. 7:00-15:00, wt. 7:00-16:00

Obsługa ubezpieczenia, składek na ubezpieczenie, przyznawanie i wypłata świadczeń, zapobieganie wypadkom przy pracy 
rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, pomoc w przypadkach niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PRZYJAZNY URZĄD BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Winda w Poradni 
już wkrótce
Wielomiesięczne starania powiatu 
toruńskiego o pozyskanie środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zostały 
uwieńczone sukcesem! Umowa w tej 
sprawie jest już podpisana – prace 
budowlane ruszą w lipcu.
Cały projekt pochłonie nieco ponad 500 tys. zł, z cze-
go ponad połowę (260 tys. zł) stanowi dofinansowanie  
z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze 
środków PFRON, a pozostałą część pokryje z własnego 
budżetu powiat toruński.
Winda z pewnością ułatwi korzytanie z usług poradni oso-
bom niepełnosprawnym i poprawi komfort pracownikom. 
Drugie półrocze zapowiada się więc bardzo pracowicie!

(AP)

Poduszki dla  
strażaków
W ramach tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego Ochotnicza Straż 
Pożarna w Papowie Toruńskim 
wzbogaciła się o nowy sprzęt 
usprawniający akcje ratownicze. 
Dzięki determinacji i zaangażowaniu strażaków do jed-
nostki trafił zestaw poduszek pneumatycznych wysokiego 
ciśnienia o wartości 20 tys. zł. 
Taki sprzęt używany jest do ratowania ludzi przygniecionych 
ciężarami, do likwidacji skutków wypadków i katastrof, 
wykonywania czynności obsługowo-naprawczych przy 
rurociągach, rozpychania prętów stalowych, przesuwania 
ciężkich maszyn czy podnoszenia budowli, a także do rato-
wania ofiar trzęsień ziemi. Nowy sprzęt z pewnością ułatwi 
strażakom działania na miejscu zdarzeń i zapewni jeszcze 
sprawniejsze niesienie pomocy innym. 

Warto przypomnieć, że ten projekt uzyskał rekordowe po-
parcie ponad 1800 mieszkańców powiatu toruńskiego. (AP)

Relaks w zielonej 
oazie 2
Boisko Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Chełmży wzbogaciło się  
o dodatkowe wyposażenie.
Dla przypomnienia: dzięki projektowi z III edycji Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego 2018 na boisku 
stanęły ławki, stoliki i donice z zielenią.
Celem projektu w tegorocznej edycji było doposażenie 
miejsca relaksu o kolejne ławki, stojak na rowery oraz kosze 
na śmieci. Z tej przestrzeni będzie mogła korzystać młodzież 
ucząca się w szkole, a po południu „zielona oaza” zostanie 
udostępniona lokalnej społeczności. Liderzy projektu do-
dają, że mają już pomysły na kolejne edycje.                    (PP)


