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Załatwianie spraw w urzędzie 
Na parterze, w holu budynku Starostwa 

Powiatowego w Toruniu, działa biuro podaw-
cze. Wszelkie dokumenty, wnioski i pisma 
składa się właśnie tam. Można je także 
przesłać pocztą na adres: Starostwo Powia-
towe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 
Toruń. Wiele spraw można także załatwić 
przez Internet. Instrukcje oraz formula-
rze do pobrania można znaleźć na stronie  
www.bip.powiattorunski.pl/sprawa.

Przygotowane dla Państwa decyzje, zgło-
szenia, zaświadczenia czy postanowienia 
wyślemy pocztą.

Wydział Komunikacji i Transportu
1. Rejestracja pojazdów

Wszystkie czynności dot. rejestracji po-
jazdów realizowane są po wcześniejszym 
umówieniu wizyty internetowo. Wnioski 
można również składać poprzez platfor-
mę epuap lub do skrzynki podawczej. Do 
wydziału wpuszczane będą tylko osoby 
umówione, których sprawa dotyczy (bez 

osób towarzyszących).
telefon 56 662 89 22,
e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl

2. Prawa jazdy
Sprawy załatwiane są na bieżąco w wy-
dziale. Do wydziału wchodzą tylko osoby, 
których sprawa dotyczy (bez osób to-
warzyszących). Do pomieszczenia mogą 
wejść jednocześnie dwie osoby do praw 
jazdy (ze względu na ilość stanowisk – 2).
telefon 56 662 89 15, 
e-mail: prawajazdy@powiattorunski.pl

3. Transport, zarządzanie ruchem, SKP, dia-
gności samochodowi
Wnioski należy składać do skrzynki po-
dawczej, wizyta osobista po uprzednim 

ustaleniu telefonicznym z pracownikiem 
merytorycznym. 
tel. 56 662 89 11, 
e-mail: transport@powiattorunski.pl, 
e-mail do zarządzania ruchem:
m.nowakowski@powiattorunski.pl

4. OSK, instruktorzy nauki jazdy
Wnioski składane do skrzynki podawczej, 
wizyta osobista po uprzednim ustaleniu 
telefonicznym z pracownikiem meryto-
rycznym.
tel. 56-662-89-22, 
e-mail: i.werner@powiattorunski.pl

5. Kontakt z naczelnikiem wydziału
Dominik Gredecki tel. 56 662 89 10,
e-mail: d.gredecki@powiattorunski.pl

Powiat dla szkół
Nagrody dla najlepszych nauczycieli, stypendia dla prymusów, inwestycje w placówkach, projekty edukacyjne – władze powiatu 
bardzo poważnie traktują samorządowe zadania dotyczące oświaty.

Zmiany w obsłudze klientów Starostwa
Wraz z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19 Starostwo Powiatowe w Toruniu reorganizuje 
sposób obsługi klientów tak, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal załatwiane. Działamy w ścisłej współpracy ze 
służbami i strażami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że o szkoły trzeba 
dbać przez cały rok, a Dzień Edukacji Narodowej, to dobry 
moment, by podsumować całoroczne wysiłki. Dlatego w 
dniu nauczycielskiego święta Zarząd Powiatu złożył na ręce 
dyrektorów powiatowych placówek najlepsze życzenia 
dla wszystkich osób zaangażowanych na co dzień w ich 
fukncjonowanie.
Nagrody dla superbelfrów

W ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie 
Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji kandydatury zgłaszały 
organy prowadzące placówki oświatowe, dyrektorzy tych 
instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. 
Kapituła konkursowa wybrała osiemnaścioro najlepszych 
z najlepszych. Wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor 
Zespołu Szkół, CKU w Gronowie Zbigniew Piotrowski. Za-
rząd Powiatu złożył dyrektorowi Piotrowskiemu serdeczne 
gratulacje. Przyznano także Nagrody Starosty Toruńskiego 

wyróżniającym się nauczycielom w każdej z powiatowych 
szkół. Otrzymali je:
• Alicja Górna – nauczycielka przedmiotów zawodowych 

w ZSP w Chełmży,
• Ilona Gronkowska – kierownik lubickiej filii Szkoły Mu-

zycznej I stopnia w Chełmży,
• Michał Rycharski – kierownik kształcenia praktycznego 

w ZS, CKU w Gronowie,
• Ewa Strzyżewska – pedagog, terapeuta w Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej w Chełmży,
• Andrzej Wilmański – nauczyciel informatyki i techniki w 

ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży.
Wszystkim wyróżnionym nauczycielom należą się ser-

deczne gratulacje!
Stypendia dla prymusów

W czwartek 8 października uroczyście wręczono stypendia
ciąg dalszy na str. 2

ZESKANUJ KOD  
I DOWIEDZ SIĘ  
JAK ZAŁATWISZ 
SWOJĄ SPRAWĘ

Gratulacje dla wyróżnionego w konkursie Kujawsko-Pomorski Lider 
Edukacji dyrektora Zbigniewa Piotrowskiego z ZS, CKU w Gronowie

OŚWIATA
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Kim są najlepsi z najlepszych?
Z Danutą Florkiewicz, która w minionym roku szkolnym uzyskała średnią 5,93 i znalazła się w trójce najlepszych stypendystów 
Powiatowego Funduszu Stypendialnego, rozmawia Lidia Zwierowicz. 

Lidia Zwierowicz: Proszę opowiedzieć  
o sobie, do jakiej klasy Pani chodzi, o jakim 
kierunku?
Danuta Florkiewicz: Jestem uczennicą trze-
ciej klasy technikum logistycznego o ukie-
runkowaniu paramilitarnym w Zespole Szkół, 
CKU w Gronowie. Pochodzę z niewielkiej wsi 
o nazwie Lipowiec na pojezierzu brodnickim 
w gminie Zbiczno. To przeszło 60 km, dlatego 
mieszkam w szkolnym internacie.
LZ: Jak się tam mieszka? I jak Pani radzi 
sobie będąc daleko od domu?
DF: Internat jest dla mnie jak drugi dom. 
Mam tam doskonałe warunki do nauki oraz 
rozwijania swoich pasji. Dzięki temu miej-
scu mogę częściej spotykać się ze swoimi 
znajomymi oraz brać udział w zajęciach 
pozalekcyjnych. Życie tam uczy człowieka 
samodzielności oraz kreatywności. Ponadto 
różnego rodzaju rozrywki oraz ciekawe for-
my spędzenia wolnego czasu organizowane 
przez wychowawców pozwalają mi zapo-
mnieć o tęsknocie za rodziną. To wyjątkowe 
miejsce, w którym na okrągło coś się dzieje. 
LZ: Dlaczego wybrała Pani właśnie szkołę w 
Gronowie? Co Panią przekonało i zachęciło 
do tej placówki?
DF: Wiele dobrego o szkole w Gronowie 
dowiedziałam się od mojego starszego bra-
ta, który również się tu uczył. To on opo-
wiedział mi o możliwości zrobienia wielu 
kursów i zdobyciu dodatkowych kwalifikacji. 
W wyborze tej szkoły pomogły mi również 

przeczytane w Internecie opinie i komen-
tarze byłych absolwentów. Po odwiedzeniu 
strony szkoły wiedziałam już, że jeśli chcę się 
kształcić zawodowo to tylko tu, w technikum 
w Gronowie.

LZ: Jakie ma Pani zainteresowania pozasz-
kolne i czy znajduje Pani czas na swoje 
pasje?
DF: Zajęcia szkolne, dodatkowe oraz natłok 
obowiązków sprawiają, że pozostaje mi nie-
wiele czasu na moje zainteresowania. Mimo 
tego staram się wykorzystać każdą, nawet 
najmniejszą chwilę by poznawać historię 
naszej Ojczyzny. Szczególnie interesują mnie 
tematy z zakresu II wojny światowej – fil-
my, dokumenty historyczne i książki. Moim 
hobby jest również rysowanie. Wykonane 
przeze mnie szkice przedstawiają głównie 
zwierzęta oraz postaci z bajek. 
LZ: Czy korzystała Pani z dodatkowych kur-
sów i szkoleń oferowanych przez szkołę?

DF: Już od pierwszej klasy technikum biorę 
udział w kursach realizowanych w naszej 
szkole. Bardzo lubię tę formę zdobywania 
kwalifikacji, gdyż pozyskuję wiedzę również 
z zakresu innych dziedzin zawodowych. 
Niektóre z nich są związane z moimi zainte-
resowaniami i przynoszą mi wiele satysfakcji.

LZ: Jaka jest recepta na bycie wzorową 
uczennicą? Jak gospodaruje Pani czasem, 
aby starczyło go na wszystko?
DF: Staram się na bieżąco wykonywać  

powierzone mi zadania. Odwlekanie ich 
na później przynosi tylko zbędny stres. 
Jeśli muszę zrobić jakieś trudne zadanie, 
to dzielę je na mniejsze części, co sprawia, 
że nie zniechęcam się do jego wykonania. 
Wszystkie obowiązki systematycznie zapisu-
ję, a następnie tworzę plan dnia. W nauce 
stawiam na częste powtarzanie przerobio-
nego w szkole materiału, które powoduje, 
że na długo zapamiętuję najważniejsze in-
formacje. Co więcej unikam nauki na ostatni 
moment. Dzięki tym sposobom uczenie 
staje się łatwiejsze oraz efektywniejsze, zaś 
pozyskanie czasu na dodatkowe zajęcia to 
zasługa systematyczności i odpowiedniego 
podziału obowiązków.
LZ: Jakie są Pani marzenia?
DF: Moja głowa jest pełna marzeń. Związane 
są one głównie z moją edukacją i rozwojem, 
jednak nie chciałabym zdradzać szczegółów.
LZ: Czy poleciłaby Pani szkołę w Gronowie 
młodszym, którzy będą szukać nowej szkoły 
po ukończeniu ósmej klasy?
DF: Trzy lata nauki tu utwierdziły mnie w 
opinii, że jest to najlepsza szkoła, która pro-
fesjonalnie przygotowuje swoich uczniów 
do wykonywania wymarzonego zawodu. 
Na miejscu uczniów kończących ósmą klasę, 
bez wahania wybrałabym właśnie Zespół 
Szkół, CKU w Gronowie. Nauka tu to krok ku 
zdobyciu dobrego wykształcenia i spełnienia 
swoich marzeń!
LZ: Dziękuję za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 1
Starosty Toruńskiego za bardzo dobre wyniki 
w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Tegorocznych stypendystów Powiatowego 
Funduszu Stypendialnego jest aż 372. Ze 
względów bezpieczeństwa w tym roku 
osobiście odebrali stypendia tylko najlepsi 
z najlepszych – uczniowie szkół ponadpod-

stawowych ze średnią ponad 5,66 – którzy 
przyjechali wraz z rodzicami lub opiekunami. 

Gospodarzowi spotkania – Staroście Toruń-
skiemu Markowi Olszewskiemu – towa-
rzyszyli Wicestarosta Michał Ramlau oraz 

Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski.
– Jest dla nas ogromną radością, że możemy Was w ten 

sposób wyróżnić i dzięki temu stypendium pomóc Wam w 
pozyskiwaniu pomocy naukowych, korzystaniu z zajęć dodat-
kowych, w samodoskonaleniu się. Gratulujemy serdecznie 
rodzicom naszych stypendystów i życzymy, żeby pasmo tych 
radości z powodu osiągania znakomitych wyników w nauce 
trwało – powiedział Starosta Olszewski powitawszy gości.

Po nim głos zabrał Przewodniczący Paweł Polikowski: 
– W imieniu Rady Powiatu Toruńskiego chciałbym Wam 
serdecznie pogratulować osiągniętych wyników i życzyć, 
żebyście dostali się w przyszłości na wymarzone studia. 
Obiecuję Wam, że my jako samorząd zrobimy wszystko co 
w naszej mocy, żebyście swoją przyszłość mogli związać 
z powiatem toruńskim, bo potrzeba nam tutaj młodych 
zdolnych ludzi – takich, jakimi Wy jesteście.

Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe 
statuetki w postaci sowy, która jest symbolem mądrości, 
przenikliwości i erudycji. Czterej stypendyści, którzy osiągnęli 

najlepsze wyniki otrzymali również Vouchery w wysokości 
300 zł. Spotkanie uświetnił występ jednego z wyróżnionych 
– Damiana Podlaszewskiego. 

Inwestycje poszerzają możliwości
Władze powiatu nie ograniczają się jednak do sym-

bolicznego kwiatka w Dzień Nauczyciela i dyplomów dla 
prymusów. Przez cały czas, systematycznie inwestują w 
powiatowe placówki tak, by te podążały z duchem czasów 

i potrzebami rynku pracy. W 2020 r. pracownie gastrono-
miczna oraz konfekcjonowania i przechowywania wyrobów 
cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Cheł-
mży zyskały wysokiej klasy wyposażenie za ponad 200 tys. 
zł. W przygotowaniu są kolejne duże inwestycje: remont 
łazienek w internacie ZS, CKU w Gronowie, modernizacja sal 
komputerowych i serwerowni w ZSP w Chełmży. Rozpoczęły 
się prace nad projektem nowoczesnej hali gimnastycznej 
w ZS, CKU w Gronowie oraz sali gimnastycznej budowanej 
w partnerstwie z miastem Chełmża dla ZS im. UE oraz SP 
nr 5 w Chełmży. Trwa opracowywanie dokumentacji dla 
modernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Chełmży i Zespołu Szkół im. UE w Chełmży.
Unijne wsparcie dla edukacji

Powiat korzysta także z możliwości, które dają fundusze 
unijne. Od wielu lat bierze na siebie rolę lidera, tworzy 
projekty wspierające rozwój kompetencji kluczowych oraz 
wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży i zdobywa 
dla nich unijne dofinansowanie. Dzięki tym staraniom dzieci 
z kilkudziesięciu podstawówek w całym powiecie uczą się 
programowania, budują swoje pierwsze roboty, tworzą 
swoje pierwsze projekty badawcze planując wyprawy na 
inne planety i oswajają się z nowoczesnymi technologiami 
sterując marsjańskim łazikiem czy obsługując drukarki 3D. 
Starsi, w szkołach ponadpodstawowych zyskują szanse na 
dodatkowe kursy i kwalifikacje, biorą udział w płatnych 
stażach i praktykach, a dzięki temu zyskują doświadczenie 
i pierwsze punkty w CV, które z pewnością zauważą rekru-
terzy i przyszli pracodawcy.

O Danucie mówi jej wychowawczyni:

Danuta Florkiewicz jest uczennicą klasy III TL w 
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Gronowie. 

Danusia jest niezwykle sympatyczną i miłą osobą, 
chętnie współpracuje w zespole klasowym. Można 

na niej polegać, jest bardzo rzetelna i wywiązuje się 
zawsze z powierzonych jej obowiązków. Osiągnęła 
na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,93 oraz 

uzyskała zachowanie wzorowe. 

Jest bardzo lubiana, chętnie pomaga kolegom i 
koleżankom w nauce. Danusia znajduje czas na 

rozwijanie swoich zainteresowań, lubi czytać książki 
o tematyce wojennej, jest też uzdolniona muzycznie - 

swoim głosem uświetnia szkolne akademie.

Danusia jest niezwykle taktowna i kulturalna, potrafi 
odnaleźć się w każdej sytuacji.

Jestem dumna, że jest uczennicą mojej klasy.

Wychowawca klasy III TL 
Katarzyna Marska

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią tegoroczna 
uroczystość wręczenia stypendiów miała symboliczny charakter

OŚWIATA
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Powiat pionierem i liderem
W poprzednich wydaniach informowaliśmy o oddaniu do użytku kolejnych powstających w powiecie 
toruńskim dróg rowerowych. Pokazywaliśmy atrakcje turystyczne i ciekawe obiekty, do których 
można dotrzeć dzięki tym trasom. Wskazywaliśmy na mapie powiatu miejsca, gdzie budowane są 
kolejne rowerowe połączenia tworzące spójną sieć. Dzisiaj czas na podsumowanie.

ZESKANUJ KOD – ZOBACZ MAPY TRAS

Tak szeroko zakrojony projekt budowy sieci dróg 
rowerowych to gigantyczny wysiłek organizacyjny 
i finansowy dla wszystkich samorządów, które się 
go podjęły. Powiat wziął na siebie obowiązki lidera.

Żaden z samorządowych partnerów nie byłby w 
stanie podźwignąć go samodzielnie. Trasy nie po-
wstałyby też bez wsparcia środków unijnych. Kolejne 
kilometry bezpiecznych dróg rowerowych to efekt 

wielu godzin trudnych negocjacji, wzajemnego zrozu-
mienia dla potrzeb i możliwości wszystkich partnerów 
oraz poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się 
problemów. Starania powiatu jako lidera sprawiły, 
że wszystkie plany udało się zrealizować.

Dzięki partnerskiej współpracy, woli i chęci dzia-
łania oraz wieloletniemu współfinansowaniu tego 
ogromnego przedsięwzięcia dziś możemy się cieszyć 

rosnącą siecią rowerowych tras łączących wszystkie 
gminy powiatu toruńskiego. To dobry moment, by 
podziękować wszystkim samorządom, instytucjom, 
firmom i osobom, które na przestrzeni minionych 
lat miały swój wkład w realizację tych projektów. 

Dziękujemy! 
I zachęcamy do korzystania z powiatowych tras.

Dzięki inicjatywie pana Krzysztofa Zająca Przy Szkole Podstawowej 
w Gronowie powstał plac zabaw współfinansowany z budżetu 
obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 i budżetu gminy Lubicz. 

PROJEKT:

WYKAZANE WE WNIOSKACH

Województwo K-P 17,46% 11,68% 11,93% 6,05% 7,33%

Powiat Toruński 4,72% 2,92% 2,98% 16,20% 25,67% 14,00% 8,50%

Gmina Chełmża 8,71%

Gmina Czernikowo 12,10%

Gmina Kowalewo Pomorskie 13,88%

Gmina Lubicz 14,60%

Gmina Łubianka 18,18%

Gmina Łysomice 17,49%

Gmina Obrowo 11,34%

Gmina Wielka Nieszawka 14,91%

Gmina Zławieś Wielka 23,38%

RPO WK-P 55,23% 70,80% 70,17% 54,30% 56,15% 61,17% 68,11%

łącznie: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, 
znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, dla tras (w budowie):

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego 
poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga

Łączny wkład we 
wnioskach ZIT 

RPO WK-P (w zł):
Nawra - Kończewice - 

Chełmża - Zalesie - Kiełbasin 
- Mlewo - Srebrniki - 

Sierakowo

Złotoria - Nowa Wieś - 
Lubicz Dolny

Toruń - Mała Nieszawka - 
Wielka Nieszawka - 

Cierpice

Osiek nad Wisłą - Sąsieczno 
- Zimny Zdrój - Czernikowo - 
Mazowsze z odgałęzieniem 

do Obrowa

Leszcz - Pigża - Brąchnowo 
- Biskupice - Warszewice - 

Kończewice

Różankowo - Lulkowo, 
Kamionki Małe - Turzno

Przysiek - Rozgarty - Górsk 
z odgałęzieniem do 

Barbarki

 2 558 978,95       1 128 760,99       1 123 441,72       869 979,37       290 609,10       5 971 770,13      

 691 716,34       282 190,25       280 860,43       2 328 618,47       725 520,94       555 001,68       547 402,18       5 411 310,29      

 1 275 859,72       1 275 859,72      

 1 739 317,57       1 739 317,57      

 2 034 006,51       2 034 006,51      

 1 410 951,25       1 410 951,25      

 513 942,15       513 942,15      

 693 369,19       693 369,19      

 1 628 999,15       1 628 999,15      

 1 404 302,15       1 404 302,15      

 1 505 354,79       1 505 354,79      

 8 093 118,94       6 840 890,26       6 607 490,26       7 804 184,83       1 586 840,85       2 424 440,01       4 384 838,72       37 741 803,87      

 14 653 680,46       9 662 792,75       9 416 094,56       14 371 099,39       2 826 303,94       3 963 419,98       6 437 595,69       61 330 986,77      

Co ważne:
• Środki RPO WK-P stanowią dofinansowanie pozyskane przez Liderów Projektu dla poszczególnych projektów, a ich wartość w powyższym zestawieniu nie została przypisana do 

poszczególnych gmin.
• Miasto Toruń zrezygnowało ze składania wniosków o dofinansowanie w konkursach ZIT RPO (co podwoiło środki RPO dostępne dla powiatu toruńskiego), uregulowało temat 

działek po byłym torze kolejowym w gminie Zławieś Wielka oraz przyznało dotację dla powiatu toruńskiego i gminy Zławieś Wielka na poziomie 561 358,34 zł.
• Gminy Czernikowo, Łysomice oraz Obrowo poniosły pozaprojektowe, dodatkowe koszty związane z wykupem gruntów.
• Gmina Zławieś Wielka poniosła dodatkowe koszty wynikające z robót dotyczących przebudowy ul. Jaśminowej.
• Powiat Toruński poniósł dodatkowe koszty wynikające z przebudowy dróg, przy których realizowane były inwestycje.

Ruch to zdrowie!
Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego obfituje w projekty sprzyjające integracji i wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu. Dzięki inicjatywom mieszkańców na placach zabaw w Gronowie, Młyńcu Drugim i Steklinku pojawiły się 
nowe elementy, dzięki którym dzieci i dorośli aktywnie spędzą czas!

INWESTYCJE

BUDŻET OBYWATELSKI

Sołtys Kazimierz Smoliński był pomysłodawcą rozbudowy 
placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim. Trójkąt 
sprawnościowy i huśtawkę sfinansowano z budżetu obywatelskiego.

Projekt „Gramy i rysujemy” umożliwił zakup i montaż przez 
mieszkańców sołectwa Steklinek betonowego stołu do ping-ponga 
oraz tablicy do rysowania kredą. Czas na granie i rysowanie! :)
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Zabytki powiatu znam  
– tablet wygrywam
Trwa konkurs „Nasze dziedzictwo – poznawanie przez 
odkrywanie” organizowany przez powiat toruński w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa*. Facebookowa zabawa zachęca 
do poznawania zabytków znajdujących się na terenie powiatu 
toruńskiego i poszerzania wiedzy o naszych powiatowych 
skarbach.

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 fa-
cebookowym 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 kon-
to 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 kul-
tury 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 kul-
tury, a także organizują wykłady, wystawy  
i inne imprezy towarzyszące skierowane do 
różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje 
wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Pożegnanie po latach
25 września 2020 r. Starosta Toruński Marek Olszewski  
w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego złożył podziękowania 
za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę Dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży pani 
Urszuli Meszyńskiej.

Statuetka już w Starostwie!
Powiat toruński w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 
2019 w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców uplasował 
się na 4. pozycji. 

Chwile takie jak ta są zwykle okazją do 
bilansów i podsumowań. Chciałbym, by 
wspominając swoją karierę zapamiętała Pani 
wszystkie nowatorskie programy, ciekawe 
projekty i wyjątkowe wydarzenia, które 
dzięki staraniom Pani i prowadzonego przez 
Panią zespołu, udało się wcielić w życie. 
Dziękując za współpracę chcę zapewnić, że 
będzie Pani u nas zawsze mile widzianym 
gościem. – powiedział Starosta Toruński Ma-
rek Olszewski wręczając pani dyrektor oko-
licznościowy list i pamiątkowy upominek.

Gala wręczania nagród odbyła się 29 wrze-
śnia 2020 r. w Ossie podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Na-
grodę osobiście odebrał Starosta Toruński 
Marek Olszewski wraz z Wicestarostą Mi-
chałem Ramlauem.

Przypomnijmy, że w porównaniu z rokiem 
2018, powiat toruński awansował z miejsca 
5 i utrzymał 1. pozycję w województwie 
kujawsko-pomorskim. Samorząd biorący 
udział w Rankingu każdego roku w grudniu 
musi dokonać bilansu minionych 12 miesięcy 
i wysłać do ZPP raporty ze zrealizowanych 
działań. Eksperci oceniają je i zgodnie z 
regulaminem przyznają punkty.

KONKURS

BIBLIOTEKA WYDARZYŁO SIĘ


