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Koncert był zwieńczeniem projektu „Plaża 
Chełmża” finansowanego z budżetu oby-
watelskiego powiatu toruńskiego 2020.

Widzowie wysłuchali polskich i światowych 
przebojów w wykonaniu Powiatowej i Miej-
skiej Orkiestry Dętej z Chełmży. Wśród szumu 
fal rozbrzmiewały melodie filmowe, dziecięce 
przeboje i aranżacje znanych utworów.

Motywem przewodnim projektu były pa-
rasole – pięć trzcinowych parasoli stanęło na 
plaży miejskiej, cztery zaś na plaży „Stolbud”. 
Ich miniaturowej wersji nie mogło zabraknąć 
zatem podczas koncertu. Na sok z parasolką 
liczyć mógł każdy uczestnik wydarzenia.

Plaża, szum fal, muzyka, sok z parasolką 
… gdyby jeszcze tylko słońce zechciało tego 
dnia wyjrzeć zza chmur moglibyśmy poczuć 
się niczym na hawajskiej plaży.             (JR)

Nauczą się fachu na nowoczesnym sprzęcie
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży rozpoczęli naukę 
w kolejnych nowych pracowniach praktycznej nauki zawodu – gastronomicznej oraz konfekcjonowania i przechowywania 
wyrobów cukierniczych.

Z batutą i humorem pod… parasolem
I to nie przeciwdeszczowym, a przeciwsłonecznym! A wszystko to za sprawą koncertu, który odbył się w piątek 5 września na 
scenie na wodzie w Chełmży.

Przyszli kucharze i sprzedawcy wyrobów cukierniczych 
otrzymali do dyspozycji najlepszej jakości sprzęt, który 
jest wykorzystywany w światowej klasy restauracjach. 
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nowe pracownie 
osobiście odebrał Starosta Toruński Marek Olszewski wraz 
z Wicestarostą Michałem Ramlauem.

W pracowni gastronomicznej zajęcia będą prowadzone 
z wykorzystaniem m.in. pieca konwekcyjno-parowego, 
wyspecjalizowanych urządzeń do przygotowywania dań, 
szaf chłodniczych i mroźniczych, urządzenia do gotowania 
próżniowego, zmywarki czy kuchenki elektrycznej.

W pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyro-
bów cukierniczych uczniowie nauczą się korzystać m.in. z 
drukarki spożywczej, drukarek etykiet, stołów demonstra-
cyjnych, witryn i stołów chłodniczych, szaf chłodniczych, 
krajalnic, zgrzewarek itd.

W obydwu salach znalazły się też 65 calowe wyświetla-
cze dotykowe, które nauczyciel wykorzysta do prezentacji 
i filmów.

Wyposażenie zostało zakupione w ramach realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Całkowita 
wartość projektu wyniosła nieco ponad 220 tys. zł, a dofi-
nansowanie unijne to ok. 190 tys. zł.

To kolejna już inwestycja powiatu toruńskiego w nowo-
czesne pracownie nauki zawodu, dzięki którym powiatowe 
szkoły zawodowe oferują bardzo wysoki poziom kształce-
nia. Wcześniej w szkole oddano do użytku profesjonalną 
pracownię krawiecką, cukierniczą oraz montera zabudowy 
i robót wykończeniowych.

OŚWIATA

BUDŻET OBYWATELSKI



www.powiattorunski.pl

2 Powiat Toruński, wrzesień 2020

Budujemy sieć - kolejne drogi rowerowe 
otwarte! Następne już w planach
28 sierpnia przy Daglezjowym Dworze w Sąsiecznie, 31 sierpnia przy Szkole Podstawowej w Przysieku i 10 września 2020 r. 
przy Hotelu Romantycznym w Turznie otwarto i oficjalnie oddano do użytku kolejne w powiecie toruńskim drogi rowerowe. 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne 
zaplanowano jedynie skromne spotka-
nia. Wzięli w nich udział Starosta Toruński 
Marek Olszewski wraz z Zarządem Powiatu 
i radnymi powiatowymi, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, wójtowie part-
nerskich gmin i gminni radni, wykonawcy 
budowy oraz kolarze z toruńskiego Klubu 
Turystyki Kolarskiej „Przygoda”. Po krót-
kich przemówieniach uroczyście przecięto 
wstęgi i tym samym symbolicznie otwarto 
nowe trasy. 

O planach dalszej rozbudowy powiato-
wej infrastruktury rowerowej opowia-
dają Starosta Toruński Marek Olszewski 
oraz członek Zarządu Powiatu Kazimierz 
Kaczmarek.
Wczoraj
Kazimierz Kaczmarek: Kiedyś dziwiliśmy się, 
że na Zachodzie – w Holandii czy Niemczech  
– wszyscy jeżdżą rowerami. Dziś chyba zaczy-
namy już gonić kraje Beneluxu pod tym ką-
tem. Kilkanaście lat temu, kiedy powstawał 
projekt budowy pierwszych ścieżek, nie za-
wsze docenialiśmy jego wartość. Pamiętamy 
jeszcze gorące dyskusje o kosztach i sensie 
ich budowania, bo wtedy takie trasy wyda-
wały się fanaberią. Dziś do budowy ścieżek 
już nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz 
widzimy, że to się znakomicie sprawdza, 
ruch na trasach jest ogromny i my z dużym 
entuzjazmem kontynuujemy to dzieło.

Dziś
Marek Olszewski: Budowa tych tras to jest 
teraz potrzeba czasu – zmieniają się bo-
wiem zwyczaje Polaków. Rowerów jest coraz 
więcej i one muszą znaleźć swoje miejsce  

w infrastrukturze drogowej, bo poruszanie 
się rowerem po jezdniach jest teraz szalenie 
niebezpieczne. Klimat także się zmienia i 
teraz jeździć rowerem można praktycznie 
cały rok. 

KK: Mając bezpieczną i rozbudowaną sieć 
dróg rowerowych możemy dojeżdżać ro-
werem do pracy, szkoły czy sklepu. To rodzi 
kolejne plusy – mniej aut na drogach, czyli 
redukcja emisji CO2.
MO: Realizujemy ten z rozmachem na-
kreślony plan już od lat, w bieżącym roku 
oddaliśmy do użytku 40 km nowych tras  
i dzisiaj mamy już w powiecie toruńskim 
162 km bezpiecznych dróg dla rowerzystów. 
Pod koniec wakacji otworzyliśmy połącze-
nie z Torunia do Górska z odgałęzieniem 
do Barbarki, trasę Osiek – Czernikowo – 
Mazowsze z ogałęzieniem do Obrowa oraz 
dwa łączniki, odcinki Różankowo – Lulkowo 
oraz Turzno – Kamionki Małe. W kolejnych 
etapach chcemy spinać powstające drogi 
tak, aby sieć była spójna i aby do większości 
ciekawych z punktu widzenia turysty, czy 
ważnych dla mieszkańca miejsc można było 
dojechać na rowerze.

Jutro
MO: Kolejne trasy będą także projektami 
partnerskimi – przy ich realizacji współdzia-
łać będą powiat, gminy i samorząd woje-
wództwa. Powiat będzie liderem dla dwóch:
1. Droga Browina – Grzywna – Kuczwały – 

Sławkowo (7 km) połączy się z już istnieją-
cym szlakiem rowerowym, którym ze skrzy-
żowania w Sławkowie będzie można dotrzeć 
do Torunia, Zalesia lub Kamionek. Ma już 
zapewnione dofinansowanie 2,7 mln zł. 

2. Droga Lubicz Dolny – Jedwabno – Rogówko 

(5 km) to zaczątek traktu rowerowego, 
który w przyszłości pobiegnie do Rogowa  
i Turzna. Na budowę tej strasy otrzymali-
śmy 2,6 mln zł dofinansowania.

KK: Powstają także trasy, gdzie powiat jest 
partnerem, a rolę lidera wziął na siebie 
samorząd województwa:
1. Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nie-

szawka – Cierpice (ok. 7 km). Tam od drogi 
273 biegnie już gminna droga rowerowa 
do szkoły podstawowej i dalej wytyczone 
przez gminę wspólnie z leśnikami trasy po 
terenach leśnych. Po jej wybudowaniu ro-
werzyści z Torunia będą mogli przejechać 
w Toruniu przez most im. J. Piłsudskiego 
i dalej – cały czas bezpieczną drogą ro-
werową – dotrzeć do Centrum Sportu  
i Rekreacji Olender, do Olenderskiego 
Parku Etnograficznego i do leśnych kom-
pleksów gminy Wielka Nieszawka. 

2. Lubicz Górny – Nowa Wieś – Złotoria  
(8 km). Ta trasa będzie pełnić bardzo 
ważną rolę, bo biegnie przy drodze wo-
jewódzkiej, na której bardzo zwiększył 
się ruch samochodowy. Nowa Wieś jest 
rozciągnięta na długości kilku kilometrów 
i poruszanie się tam dziś – rowerem czy 
pieszo – jest bardzo niebezpieczne. 

3. Chełmża – Kowalewo Pomorskie – połączy 
nas z powiatem Golubsko-Dobrzyńskim. 
Te trzy tzw. marszałkowskie projekty są już 

po przetargach, umowy są podpisane, więc 
lada moment rozpoczną się prace w terenie.
Czy to już wszystko? 
MO: Nie – brakuje nam jeszcze połączeń  
z sąsiednimi powiatami. 

Z Bydgoszczą wzdłuż DK 80 – o dofinan-
sowanie przedłużenia powiatowej drogi od 
Górska do Złejwsi Wielkiej stara się teraz 
gmina. Jeśli się uda, to pozostanie jeszcze 
fragment do Czarnowa i dalej do Bydgoszczy.

Z drugiej strony Wisły brakuje połączenia 
gminy Wielka Nieszawka z Gniewkowem  
i Inowrocławiem. Możliwości techniczne są, 
pozostaje kwestia uzgodnienia koncepcji  
i sposobu realizacji tego projektu.

Mamy już połączenie z Unisławiem, ale na 
północy brakuje jeszcze trzykilometrowego 
fragmentu Warszewice – Kończewice. Ten 
odcinek wybudujemy wspólnie z gminą 
Łysomice – pierwszy etap 1,2 km startuje 
lada moment.

Połączenie z powiatem golubsko-dobrzyń-
skim przez Chełmżę do Kowalewa Pomor-
skiego także wchodzi już w fazę realizacji.  
KK: Na jedną rzecz chcielibyśmy tu jednak 
zwrócić uwagę – na wykorzystywanie ścieżek 
w sposób niewłaściwy. Wjeżdżanie na nie 
samochodami albo maszynami rolniczymi 
niszczy wieloletni wysiłek projektantów i 
budowniczych. Te drogi mają nośność i kon-
strukcję przewidzianą dla rowerów – dlatego 
apelujemy do naszych mieszkańców, by dbali 
o nie, zgłaszali usterki i nie pozostawali obo-
jętni na niewłaściwe ich wykorzystywanie.

ZESKANUJ KOD – ZOBACZ MAPY TRAS

POWIAT W UNII
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Jesień na dwóch kółkach
10 września oficjalnie oddano do użytku dwa ważne odcinki dróg rowerowych. Trzykilometrowy odcinek 
Różankowo – Lulkowo połączył trasę Toruń – Unisław z tą prowadzącą nad Jezioro Chełmżyńskie, a 2,5 
km między Turznem a Kamionkami Małymi tworzy drugi wariant trasy nad Jezioro Kamionkowskie.

Zespół pałacowo-parkowy 
w Turznie to niewątpliwa 
perła wśród licznych założeń 
dworsko-parkowych powiatu 
toruńskiego. Eklektyczny pałac 
powstał w drugiej połowie XIX 
w. w miejscu dawnego dworu, 
na zamówienie Augustyna 
Bartolomeusza Działowskiego. 
Autorem projektu rezydencji 
oraz neogotyckiej altanki 
był wybitny polski architekt 
włoskiego pochodzenia Henryk 
Marconi. Budynki toną wśród 

pięknie utrzymanej zieleni parku, w którym rosną różne 
gatunki drzew, m.in.: lipy, klony, platany, kasztanowce 
oraz mniej znane, egzotyczne odmiany drzew i krzewów. 
Uroku dodają piękne parkowe stawy i malownicze ścieżki 
spacerowe. W latach 1825 i 1827 przebywał tu Fryderyk 
Chopin. Dla upamiętnienia wizyt słynnego kompozytora 
i pianisty ówcześni właściciele majątku ufundowali jego 
popiersie, które można oglądać do dziś.

Jezioro Kamionkowskie 
zajmuje powierzchnię 
nieco ponad 71 ha, a jego 
maksymalna głębokość 
dochodzi do 15 m. To jedno 
z najpopularniejszych 
miejsc letniego wypoczynku 
mieszkańców Torunia i okolic. 
Poza dużą plażą i kąpieliskiem 
oraz wypożyczalnią 
sprzętu wodnego, do 
dyspozycji turystów są 
tu: pole namiotowe, 
liczne domki letniskowe i 

ośrodek wypoczynkowy. Ponadto wzdłuż linii brzegowej 
biegnie 2-kilometrowa ścieżka edukacyjna z tablicami 
informującymi o gatunkach roślin i zwierząt występujących 
w okolicy. Warto wybrać się nią na spacer, gdyż jezioro 
wraz z otoczeniem znajduje się na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Drwęcy”.

Obserwatorium 
Astronomiczne w Piwnicach – 
siedziba Instytutu Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu – to 
największy tego typu ośrodek 
w Polsce o ciekawej historii i 
wyjątkowym wyposażeniu. 
Znajduje się tu m.in.: 
największy w Polsce teleskop 
Schmidta-Cassegraina o 
średnicy zwierciadła głównego 
90 cm, jedyny tego rodzaju w 
Europie Środkowo-Wschodniej 

32-metrowy radioteleskop RT-4 oraz 130-letni, zabytkowy 
Astrograf Drapera z Harvardu (USA). Ogromne, białe 
konstrukcje radioteleskopów widać już z daleka. 
Zwiedzanie obserwatorium, parku i przyległych terenów 
jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem, po wcześniejszym 
umówieniu.

Las Piwnicki – rezerwat 
przyrody utworzony w 
jednym z najstarszych lasów 
w województwie kujawsko-
pomorskim obejmuje 
powierzchnię 37 ha. Przeważa 
tu las mieszany, zdominowany 
przez dęby, sosny, graby, osiki 
oraz wiązy. Omszałe, wiekowe 
drzewa oraz przepływająca 
wzdłuż południowej granicy 
rezerwatu Struga Łysomicka 
tworzą niezwykłą atmosferę. 

Różankowo

Lulkowo

Turzno

Kamionki Małe

INWESTYCJE
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Zabytki powiatu znam  
– tablet wygrywam
Powiat Toruński włączając się w obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa* zachęca mieszkańców powiatu do udziału w 
konkursie „Nasze dziedzictwo – poznawanie przez odkrywanie”, 
którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o 
zabytkach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

Konkurs przeprowadzony jest wyłącznie 
za pośrednictwem Serwisu Facebook pod 
adresem https://www.facebook.com/
PowiatTorunski.

Od 19 września do 18 listopada br., w 
każdą sobotę o godz. 12:00 na profilu face-
bookowym powiatu toruńskiego zamiesz-
czony zostanie post ze zdjęciem, częściowo 
odsłoniętym, przedstawiającym zabytkowy 
obiekt z terenu powiatu toruńskiego.

Zadanie konkursowe polega na udzie-
leniu poprawnej odpowiedzi na pytanie 
konkursowe „Co to za zabytkowy obiekt i w 
jakiej miejscowości się znajduje?” oraz za-
mieszczeniu jej w komentarzu pod postem. 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w 
każdy poniedziałek.

Gdyby jednak okazało się, że zagadka jest 
za trudna i żaden z uczestników konkursu 
nie udzielił prawidłowej odpowiedzi to w 
poniedziałek, również o godz. 12:00 pojawi 
się kolejna odsłona prezentowanego zabytku 
odkrywająca kolejne elementy puzzlowej 
układanki. Jeżeli, pomimo kolejnych odsłon 
zdjęcia, podanie prawidłowej odpowiedzi 
nadal będzie stanowiło dla uczestników 
konkursu problem to we wtorek (o godz. 
12:00) odsłonimy kilka kolejnych elemen-
tów układanki i będzie to trzecia i zarazem 
ostatnia podpowiedź.

Zwycięzcami każdego etapu konkursu 
zostają 3 osoby, które jako pierwsze udzielą 
poprawnej odpowiedzi. W nagrodę otrzyma-

ją one zestaw upominków. Natomiast do rąk 
osoby, która udzieli najwięcej poprawnych 
odpowiedzi w ciągu trwania całego konkursu 
trafi nagroda główna Starosty Toruńskiego.

Zwycięzcę Konkursu wybierze Komisja 
Konkursowa, która będzie brała pod uwagę 
m.in. liczbę premiowanych miejsc zajętych 
w poszczególnych etapach konkursu oraz 
czas udzielenia odpowiedzi na pytanie kon-
kursowe.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby 
fizyczne, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz zamieszkałe na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby 
niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia 
mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą 
swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 
Uczestnik konkursu powinien posiadać konto 
w Serwisie Facebook, założone zgodnie z 
regulaminem Serwisu Facebook.

Szczegółowy regulamin konkursu „Nasze 
dziedzictwo – poznawanie przez odkrywa-
nie” do pobrania poniżej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

ZESKANUJ KOD
SPRAWDŹ
REGULAMIN 
KONKURSU

*Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna 
inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, 
mająca na celu promowanie zabytków. W 
projekcie uczestniczą wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy, w tym także Pol-
ska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. 
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy 
w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a 
także najważniejsze święto zabytków kultury 
Starego Kontynentu. Głównym celem EDD 
jest szeroko pojęta edukacja historyczna 
i kulturalna, promowanie różnorodności 
regionalnego dziedzictwa kulturowego, 
podkreślenie wspólnych korzeni kultury 
europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego. Co roku we wrześniu 
kraje, w których odbywa się to wydarze-
nie, udostępniają do zwiedzania szerokiej 
publiczności liczne zabytki i miejsca kultu-
ry, a także organizują wykłady, wystawy i 
inne imprezy towarzyszące skierowane do 
różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje 
wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

W Starostwie o przyszłości ZIT
Z inicjatywy Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego oraz 
Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Prezydenta Torunia 
Michała Zaleskiego, 3 września w Starostwie Powiatowym 
w Toruniu doszło do spotkania w sprawie przyszłości tzw. 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

81. rocznica wybuchu IIWŚ
6 września w Złotorii odbyła się uroczystość upamiętniająca 
81. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz wszystkich 
mieszkańców miejscowości, którzy zginęli w jej trakcie.

Przypomnijmy, że w poprzednim okresie 
planowania 2014-2020 było to najważniejsze 
źródło środków unijnych dla samorządów 
naszego powiatu. Od kilku miesięcy trwają 
negocjacje w sprawie kształtu ZIT na lata 
2021-2027. W Starostwie Powiatowym w 
Toruniu spotkali się prezydenci Bydgoszczy 
i Torunia, Starosta Toruński oraz burmistrzo-
wie i wójtowie gmin z Powiatu Toruńskiego 
i burmistrz Kowalewa Pomorskiego, aby 
dyskutować o konkretnych rozwiązaniach 
co do przyszłego kształtu ZIT i priorytetów 
jego rozwoju.

W czasie apelu poległych wezwano po-
mordowanych w 1939 r. kierowników oko-
licznych szkół, księży, członków ochotniczych 
straży pożarnych, wymieniono mieszkańców 
aresztowanych potem przez NKWD i wywie-
zionych do sowieckich łagrów, wspomniano 
wszystkich poległych w walce, ofiary zbrod-
ni, zamęczonych w obozach zagłady, znanych 
z imienia i bezimiennych Polaków. Pod obe-
liskiem znajdującym się przed remizą OSP 
w Złotorii kwiaty złożyli Starosta Toruński 
Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz oraz 
przedstawiciele Rady Gminy, Sołtys Złotorii 
wraz z Radą Sołecką, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Złotorii, strażacy oraz mieszkańcy.

KONKURS

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE WYDARZYŁO SIĘ


