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Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C
Szychowo – Chełmonie!
Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie
realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powia‑
towej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wy‑
konawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Ara‑

nowski z siedzibą w Płocku została podpisana
na początku października 2019 r. Całkowity
koszt wykonania robót drogowych wyniesie
2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem
gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana

jest przy współudziale środków finansowych
uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Sa‑
morządowych. Na realizację zadania Powiat
pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co
stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania.
Ponadto, remont drogi zostanie dofinanso‑
wany w ramach dotacji celowej przez Gmi‑
nę Kowalewo Pomorskie, kwotą wynoszącą
108 711,67 zł brutto.
c.d. na str. 2

XXIV sesja Rady Powiatu

Pożyczka płynnościowa COVID-19

Kolejna, XXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 29 kwietnia br. W związku z wprowadzeniem
na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału
gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia
zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone
w związku z pandemią koronawirusa.
str.11

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczyna udzielanie specjalnej
Pożyczki Płynnościowej dla firm, których płynność finansowa jest zagrożona
w związku z pandemią COVID-19.
O Pożyczkę Płynnościową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.
str.12
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Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!
c.d. ze str. 1
W chwili obecnej prace prowadzone przez Wykonawcę są już na bardzo
zawansowanym poziomie. Po wykonaniu poszerzeń drogi, na istniejącą
nawierzchnie została wylana warstwa wyrównawcza/profilowa, a na‑
stępnie Wykonawca przystąpił do wykonania ostatniej warstwy kon‑
strukcyjnej drogi - warstwy ścieralnej. Zgodnie z opracowaną dokumen‑
tacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku
wraz z wykonaniem remontów poboczy drogi. Ponadto, w ramach za‑
dania wyremontowane zostaną odcinki skrzyżowań z drogami gmin‑
nymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową Wykonawca wymieni również
oznakowanie pionowe znajdujące się na tej drodze.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeprowadzenie remontu drogi
powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie było jednym z prioryte‑
towych zadań do wykonania przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyń‑
skiego, o które zabiegał również Radny Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim Pan Michał Klafczyński. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy czu‑
ją się usatysfakcjonowani faktem, że już niedługo będą mogli korzystać
z nowo wyremontowanej drogi zapewniającej bezpieczne poruszanie
się uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z podpisaną umową Wy‑
konawca zakończy prace drogowe do końca czerwca bieżącego roku.
(RŻ)

Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na
remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub
-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174
W dniu 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Ku‑
jawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz opu‑
blikował na stronie Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy zatwierdzoną przez Premiera
Mateusza Morawieckiego listę zadań powiato‑
wych przewidzianych do wykonania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
W ostatnim naborze Powiat Golubsko-Do‑
brzyński złożył dwa wnioski na wykonanie ro‑
bót remontowych na naszych drogach powia‑
towych.
Pierwszy wniosek dotyczył „Remontu drogi po‑
wiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń
na odcinku od km 7+750 do km 10+174” i zna‑
lazł się na miejscu 10 listy podstawowej zadań
przyjętych do realizacji, natomiast drugi wnio‑

sek pn.„Remont drogi powiatowej nr 2106C
Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km
4+625” znalazł się na miejscu 1 listy rezerwo‑
wej i będzie mógł być zrealizowany w momen‑
cie gdy pojawią się oszczędności z realizacji
innych zadań.
Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej
nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na od‑
cinku od km 7+750 do km 10+174” realizowane
będzie na łącznej długości2424 mb, a w ra‑
mach prac wykonany zostanie:
* remont istniejącej nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej wraz z przebudową istnie‑
jących zjazdów na nieruchomości przyległe do
pasa drogowego,
* remont nawierzchni poboczy,

* remont istniejących rowów przydrożnych,
* remont skrzyżowania z drogą gminną,
* nowe elementy brd (oświetlone przejścia
dla pieszych, wyspowe progi zwalniające) oraz
przebudowa innych elementów drogi kolidują‑
cych z projektowanym remontem.
W najbliższych tygodniach ogłoszony zosta‑
nie przetarg nieograniczony na realizację tych
dróg, w tym przetarg warunkowy na drogę
nr 2106C Wielka Łąka - Lipienica pod warun‑
kiem uzyskania dofinasowania na realizację
tego zadania. Przewidujemy, że prace będą
mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.
(RŻ)
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Szanowni Państwo
Darczyńcy i Przyjaciele Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie udzielone Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w trudnym czasie
epidemii koronawirusa.
Dzięki Państwa ofiarności i pomocy materialnej personel szpitala został zaopatrzony w środki ochrony osobistej, a także środki dezynfe‑
kujące.
Łącznie na konto szpitala do chwili obecnej, w związku z powstałą inicjatywą, wpłynęła kwota w wysokości 57 510,38 zł.
Nieustannie spotykamy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwości i chęcią pomocy płynącą ze wszystkich stron. Społeczne zaanga‑
żowanie i wsparcie udzielone przez wiele osób daje motywację do dalszej pracy i utwierdza w przekonaniu, że praca wykonywana przez
lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, salowe i cały Personel szpitala jest ważna i doceniana przez Mieszkańców.

Kilka statystyk
W okresie wprowadzonych ograniczeń zwią‑
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, mając na względzie
bezpieczeństwo zarówno naszych interesantów
jak i pracowników, zgodnie z zaleceniami, podję‑
ta została decyzja o ograniczeniu w bieżącej pra‑

cy Starostwa Powiatowego wizyt interesantów
w Starostwie do niezbędnego minimum.
Urząd pracował jednak w pełnym zakresie i nie‑
zmienionych godzinach pracy, a interesanci
swoje sprawy załatwiali przez Internet za po‑
mocą Elektronicznej Platformy Usług Admini‑
stracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.
obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego,
mailowo, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej

Nazwa Wydziału
Rodzaj załatwianej sprawy
Decyzje (rejestracja stała pojazdów, wyrejestrowanie, krajowe prawa jazdy, cofanie i zatrzymywanie uprawnień, inne)
Wydanie dowodu profesjonalnego
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu
Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
Pisma (wnioski o udostępnienie danych, zaświadczenia, zawiadomienia o wszczęciu postępowania związane z ewidencją
pojazdów i kierowców)
Profil kierowcy
Transport drogowy
Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Uzgodnienia zmian organizacji ruchu
Kontrole wykonania zadań technicznych z realizacji projektu organizacji ruchu

Wnioski o wydanie wypisu, wyrysu, map ewidencyjnych
Wnioski o udostępnienie informacji dot. danych przedmiotowych i podmiotowych
Zarejestrowane umowy dzierżawy
Wprowadzone akty notarialne
Wnioski o wydanie rejestru cen i wartości nieruchomości
Ilość spraw Zespołu Narad Koordynacyjnych
Zarejestrowane prace geodezyjne
Wnioski o wydanie map do celów informacyjnych
Wydane decyzje (pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zmianę pozwolenia na budowę)
Wydane i opieczętowanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
Przyjęcie zgłoszenia budowy, rozbiórki nie wymagających pozwolenia oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
Wydanie z urzędu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Dane wprowadzone do systemu RWDZ
Dane wprowadzone do systemu ERGO
Wydanie inwestorowi informacji w zakresie realizacji niektórych obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na
budowę, rozbiórkę oraz dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Postępowania uzgodnieniowe z wojewódzkim konserwatorem zabytków
Postępowania administracyjne w toku: braki formalnoprawne wniosków, materialno prawne w projektach budowlanych,
zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu postępowania, wezwania stron i uczestników postępowania
Wydane decyzje
zawiadomienia
postanowienia
Oględziny drzew wnioskowanych do wycinki
Zaświadczenia w zakresie uproszczonych planów urządzenia lasu
Świadectwa legalności pozyskania drewna z lasu
Lustracje lasu
Wydanie kart wędkarskich
Zarejestrowanie łódek

Realizacja wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego
Wpływ korespondencji do Starostwa pocztą tradycyjną i na skrzynkę podawczą ePUAP
Korespondencja wychodząca ze Starostwa pocztą tradycyjną i przez skrzynkę podawczą ePUAP

skrzynki podawczej usytuowanej w holu głów‑
nym budynku oraz telefonicznie. Gotowy do od‑
bioru dokument interesant odbierał osobiście
umówionego dnia i o konkretnej godzinie.
Dzielimy się z Państwem danymi statystyczny‑
mi w odniesieniu do najbardziej strategicznych
Wydziałów Starostwa Powiatowego i jedno‑
cześnie zapewniamy o dalszej dyspozycyjności
do załatwiania Państwa spraw.
(KO)
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Liczba załatwionych spraw
Liczba załatwionych spraw
od 16.03.2020
od 16.03.2019
do 21.04.2020
do 21.04.2019
172
748
300
0
100
237
99
673
25
0
169

150

6
5
3
16
2
5

97
21
3
17
3
0

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
142
303
28
42
9
19
74
95
8
8
20
26
151
173
43
78
Wydział Architektury i Budownictwa
29
30
32
29
26
60
26
35
1
3
34
61
23
22
6

2

6

2

47

42

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
14
12
25
19
26
28
4
18
28
64
4
7
2
10
18
23
2
8
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania
Kryzysowego
120
201 (w całym 2019 r.)
1470
1529

1280
1987
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Kampania „Kupuj
świadomie
– PRODUKT POLSKI”
W ramach realizowanych inicjatyw, które
mają na celu budowanie patriotyzmu kon‑
sumenckiego oraz wzrostu konkurencyj‑
ności polskiej żywności Powiat Golubsko
-Dobrzyński włączył się do ogólnopolskiej
kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie –
PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwięk‑
szenie wiedzy Polaków na temat znaczenia
świadomych decyzji zakupowych dla obec‑
nej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej
kraju wywołanej pandemią wirusa SARSCoV-2 prowadzoną przez Ministerstwo Rol‑
nictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
Wybieranie polskich produktów żywno‑
ściowych to wsparcie dla polskich rolników
i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla na‑
szych bliskich, to przychody i zyski firm dzia‑
łających w Polsce oraz podatki wspierające
lokalne budżety.
Zachęcamy Państwa do zakupu produktów
polskich, szczególnie w tym trudnym czasie
związanym z wystąpieniem stanu epidemii
w związku z wywołaną pandemią wirusa
SARS-CoV-2 , który odciśnie ogromne pięt‑
no na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej
w naszym kraju.
Więcej informacji
mogą Państwo uzyskać na stronie
www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.
(EP)

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016-2020

W ramach realizacji Priorytetu 3. Narodo‑
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa na
lata 2016-2020 Powiat pozyskał wsparcie
finansowe w łącznej kwocie 36.960,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup nowości wy‑
dawniczych do szkolnych bibliotek. Powiat
Golubsko-Dobrzyński ze swojej strony
zabezpieczył wkład własny w wysokości
9.240,00 zł, co umożliwi zakup nowych po‑
zycji książkowych za kwotę 46.200,00 zł.
Zgodnie z założeniem projektu program
ma na celu rozwijanie zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czy‑
telnictwa dzieci i młodzieży. Dzięki złożo‑
nej aplikacji, wszystkie szkoły, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Go‑
lubsko-Dobrzyński, skorzystają z możliwo‑
ści poszerzenia księgozbiorów szkolnych
bibliotek.
(WP)

Groźny szkodnik w lasach
Kujaw i Pomorza
W związku z zaobserwowanym wzrostem
szkód spowodowanych występowaniem kor‑
nika ostrozębnego w drzewach sosnowych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu zwraca się z prośbą o zwrócenie
należytej uwagi na w/w problem właścicielom
lasów niepaństwowych.
Przepisy ustawy o lasach nakładają na właści‑
cieli lasów obowiązek zapobiegania, wykry‑
wania i zwalczania nadmiernie pojawiających
i rozprzestrzeniających się organizmów szko‑
dliwych.
Szczegółowych informacji w sprawie zapo‑
biegania, wykrywania i zwalczania kornika
ostrozębnego udzielać będą pracownicy nad‑
leśnictw sprawujący nadzór nad lasami niesta‑
nowiącymi własności Skarbu Państwa.
Kornik ostrozębny jest groźnym szkodnikiem
wtórnym sosny. Prawdopodobnie ostatnie
suche i gorące lata spowodowały osłabie‑
nie drzewostanów sosnowych i stworzyły na

naszym terenie dobre warunki rozwoju tego
szkodnika .
Ponieważ kornik ten zasiedla drzewa stosun‑
kowo zdrowe, inaczej niż czynią to inne korniki,
a także z uwagi na trudności związane z wcze‑
snym rozpoznaniem zaatakowanych przez nie‑
go drzew, chrząszcz ten jest jednym z najgroź‑
niejszych szkodników wtórnych sosny.
Żerowisko tego szkodnika zakładane jest zawsze
pod cienką, gładką, „żółtą» korowiną, głównie
w częściach wierzchołkowych rosnących sosen
ale również na gałęziach nie usuniętych wierz‑
chołków drzew leżących na ziemi. Żerowisko
w znacznym stopniu narusza biel, co w efekcie
skutkuje prowadzi do szybkiego zamierania
drzew. Bardzo silne obłożenie strzał wskazuje
na gradację tego szkodnika.
Koszt zwalczania jest bardzo wysoki, gałęzie
i części wierzchołkowe należy spalić.
Prosimy właścicieli lasów niepaństwowych
o zachowanie niezbędnej profilaktyki.

Kornik ostrozębny
• niewielki chrząszcz barwy od brązowej do prawie czarnej
• atakuje sosny w różnym wieku, głównie na żyznych siedliskach
• żeruje pod cienką korą, głównie w górnej części strzały: w gałęziach i konarach
• aktywny od kwietnia/maja do października
• żerowiska z charakterystyczną komorą godową i chodnikami macierzystymi
• gradacja postępuje bardzo szybko - nawet 4 generacje w roku!
• zaatakowane drzewa zamierają w ciągu 2-4 miesięcy!

Objawy zasiedlenia:
• początkowo trudne do spostrzeżenia, gdyż kornik zasiedla górną partię drzewa
• igliwie sosen blednie i zamiera, a korona drzewa staje się ruda
• osłabione przez kornika drzewa są atakowane przez inne szkodniki owadzie i grzyby, sinizna
drewna = deprecjacja surowca

Jak zapobiegać i zwalczać:
• co najmniej raz w miesiącu (od maja do października) dokonaj przeglądu lasu
• wytnij i wywieź z lasu drzewa z rudziejącymi koronami – to jedyna, skuteczna metoda ochrony
drzewostanu!
• usuwaj z lasu gałęzie zasiedlonych sosen, aby uniemożliwić chrząszczom opuszczenie zasie‑
dlonego drewna
Kornik ostrozębny atakuje również zdrowe sosny, a brak terminowej reakcji powoduje koniecz‑
ność wycinania całych drzewostanów.
Szczegółowe informacje i pomoc otrzymasz w Wydziale Ochrony Lasu RDLP w Toruniu, właści‑
wym miejscowo nadleśnictwie.
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Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 klas maturalnych
W dniu 24 kwietnia br. zajęcia dydaktycz‑
no-wychowawcze zakończyli uczniowie klas
maturalnych. W związku z ograniczeniem
funkcjonowania szkół, nie odbyły się tradycyj‑
ne uroczystości zakończenia zajęć szkolnych
z obecnością nauczycieli i uczniów młodszych
klas.
Absolwenci w dniach 24 oraz 27 kwietnia br.,
przy zachowaniu niezbędnych wymagań sani‑
tarnych oraz w wyznaczonych odstępach cza‑
su, z rąk dyrektorów szkół oraz wychowawców
klas, odebrali świadectwa zakończenia szkół
ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie już najzdol‑
niejszemu uczniowi każdej ze szkół wręczona
została Nagroda Starosty Golubsko-Dobrzyń‑

zakończenia edukacji
na poziomie ponad‑
gimnazjalnym oraz
życzymy powodze‑
skiego za wybitne osiągnięcia w roku szkol‑ nia podczas egzami‑
nym 2019/2020.
nów zewnętrznych.
W roku bieżącym nagrodę Starosty Golubsko Wyrażamy przeko‑
-Dobrzyńskiego otrzymali:
nanie, że zdobyta
1. Julia Skonieczna – absolwentka Liceum wiedza i doświad‑
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 czenie wyniesione
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
z murów szkół Po‑
2. Aleksandra Pokora – absolwentka Techni‑ wiatu Golubsko-Do‑
kum im. Lecha Wałęsy w Zespole Szkół w Ko‑ brzyńskiego będzie
walewie Pomorskim,
z powodzeniem rozwijane w kolejnych latach
3. Mateusz Wiśniewski – absolwent Technikum edukacji. Życzymy spełnienia życiowych pla‑
w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
nów i zamierzeń oraz wielu sukcesów w doro‑
Wszystkim absolwentom szkół Powiatu Go‑ słym życiu.
lubsko-Dobrzyńskiego składamy gratulacje
(AM)

Zdalne nauczanie w ZS Kowalewo Pomorskie

Obecnie wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim mają możliwości
techniczne, aby uczestniczyć w internetowych
Panująca w kraju pandemia koronawirusa CO‑
lekcjach. Czasami jednak występują problemy
VID-19 wymusiła na szkołach zmianę zarówno
z dostępem do Internetu, ale to już jest indy‑
sposobów nauczania, jak też komunikowania
widualna sprawa każdego odbiorcy. Niemniej
się nauczycieli z uczniami. W Zespole Szkół
z samym sprzętem większych kłopotów nie
w Kowalewie Pomorskim uczniowie uczestni‑
ma. – Od naszego organu prowadzącego, ja‑
czą w zajęciach, korzystając z wirtualnych form
kim jest Powiat Golubsko-Dobrzyński, otrzy‑
kontaktu. Pierwsze lody zostały przełamane
maliśmy 10 laptopów z programu „Zdalna
jeszcze w marcu, dlatego obecnie nauka odby‑
szkoła”. Pozwoliło to nam zabezpieczyć najpil‑
wa się bez większych zakłóceń. Zajęcia inter‑ nych. Uczniowie i nauczyciele posiadają szkol‑
niejsze potrzeby sprzętowe uczniów – podsu‑
netowe odbywają się zgodnie z dotychczaso‑ ne konta, dzięki temu komunikacja przebiega
mowuje dyrektor Bogdan Oskwarek.
wym planem lekcji.
szybko i sprawnie. Każdy uczeń i nauczyciel ma
(KZ)
- Korzystamy z różnych możliwości zdalnego również zapewnione miejsce na wirtualnym
nauczania – mówi dyrektor szkoły Bogdan dysku. Uczeń może tam np. przechowywać
Oskwarek. – Nauczyciele używają przede swoje prace, może je udostępniać nauczycie‑
wszystkim dziennika elektronicznego, który lom. Podobnie nauczyciele mogą umieścić na
z powodzeniem funkcjonuje u nas już od kil‑ dysku materiały dydaktyczne i udostępniać je
W ramach projektu „Zdalna Szkoła” ku lat. Dziennik wykorzystujemy głównie do uczniom – indywidualnie lub dla całych klas.
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
przekazywania informacji, zarówno uczniom, Kolejna praktyczna funkcja to Classroom. Daje
w systemie kształcenia zdalnego, w dniu
jak też ich rodzicom. Natomiast w procesie nam możliwość zakładania wirtualnych klas.
17 kwietnia 2020roku Powiat Golubsko-Do‑
dydaktycznym dobrze sprawdza się usługa W takiej wirtualnej klasie można udostępnić
brzyński przekazał do Zespołu Szkół Nr 3
G-Suite. Korzystaliśmy z niej jeszcze przed uczniom różnorodne materiały, m.in. prezen‑
w Golubiu-Dobrzyniu 10 tabletów do na‑
pandemią, w związku z uczestnictwem w pro‑ tacje multimedialne, linki do ciekawych stron
uczania dla uczniów, którzy nie posiadają
gramie Erasmus+. Znaczna część uczniów internetowych, filmy, karty pracy, testy do
sprzętu umożliwiającego im realizację zajęć
była więc „oswojona” z taką formą zdalnego rozwiązania itp. Można prowadzić spotkania
zdalnych.
nauczania. Do wykorzystania przez szkołę w czasie rzeczywistym, można też dać uczniom
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły
usługi G-Suite przekonała mnie Agnieszka czas, aby pracowali w dogodnym dla siebie
bardzo serdecznie dziękują za zakupiony
Szymańska, nauczycielka języka angielskiego, tempie – opisuje Bogdan Oskwarek.
sprzęt, który bardzo ułatwi i pomoże w na‑
która jest koordynatorką Erasmusa+ w naszej Jedną z aplikacji G-Suite jest Google Meet, któ‑
uczaniu uczniów na odległość.
szkole. Już wcześniej przeszła szkolenie, jak ra umożliwia prowadzenie wideokonferencji.
(KO)
korzystać z G-Suite i wykorzystywała tę plat‑ - Korzystamy z niej, zarówno pracując z ucznia‑
formę na swoich zajęciach. Pani Szymańska mi, jak też organizując wirtualne posiedzenia
przeprowadziła również szkolenie online dla rady pedagogicznej. Spotykamy się, aby oma‑
naszych nauczycieli na temat możliwości, jakie wiać sprawy bieżące szkoły. Na przykład pod
daje G-Suite w realizowaniu lekcji – wyjaśnia koniec kwietnia, w związku z faktem, iż ucznio‑
dyrektor Oskwarek. - Szkoła wykupiła dostęp wie klasy czwartej technikum zakończyli już
do różnych aplikacji. Mamy np. własną dome‑ swoją edukację, przeprowadziliśmy interneto‑
nę @zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl, co wą radę klasyfikacyjną. Było to niezbędne, aby
jest bardzo wygodne, ale przede wszystkim za‑ aby młodzież mogła otrzymać świadectwa –
pewnia bezpieczeństwo połączeń i ochrony da‑ opisuje dyrektor Oskwarek.

„Zdalna szkoła”
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Uczniowie klas VIII - niebawem
Absolwenci Szkół Podstawowych
W związku ze stojącymi przed Wami wyborami szkół,
w których podejmiecie naukę po wakacjach, Liceum
Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Liceum w Golubiu działa już od 75 lat i wykształciło
wielu młodych ludzi. Kolejne roczniki licealistów wkraczają każdego roku w mury „Wazówny”. Wielu idzie
śladami swoich rodziców, a nawet dziadków, którzy
również ukończyli tę szkołę. Wielu rozpoczęło tu swoją
edukacyjną przygodę.
Abyście mogli dobrze przygotować się do matury,
a później do podjęcia nauki w szkołach wyższych, pro‑
ponujemy Wam sprawdzone rozwiązania, naukę w kla‑
sach o czterech rozszerzeniach. Czeka na Was ciekawa
i bogata oferta przedmiotów rozszerzonych i dodatko‑
wych.
Proponujemy naukę w klasach:
A – politechnicznej (rozszerzony język angielski, matematyka, fizyka lub informatyka),
B – biologiczno-chemicznej (rozszerzony język angielski, biologia, chemia),
C – humanistyczno-medialnej (rozszerzony języka angielski, język polski, historia lub geografia),
D – mundurowej (rozszerzony język angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie).
W każdej klasie język angielski nauczany jest w zakre‑
sie rozszerzonym. Natomiast w zakresie podstawowym
można dokonać wyboru spośród trzech języków nowo‑
żytnych - francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Aby rozwijać Wasze pasje i zainteresowania przygoto‑
wano zestaw przedmiotów dodatkowych. Nauczane są
wg programów napisanych przez nauczycieli „Wazów‑
ny”, są to: astronomia w praktyce, ekonomia w prak‑
tyce, matematyka z geogebrą, dowody matematyczne,
informatyka w naukach technicznych, łacina w naukach
przyrodniczych, fizyka w naukach medycznych, biologia
w języku angielskim, technologia medialna, edukacja
teatralna, historia XX wieku w języku angielskim, łaci‑
na w naukach humanistycznych, historia filozofii, atle‑
tyka terenowa, edukacja wojskowa, edukacja policyjna
i edukacja pożarnicza z ratownictwem.
Szkoła stwarza duże możliwości kształcenia i rozwija‑
nia zainteresowań dzięki realizacji ciekawych projek‑
tów edukacyjnych - „Region Nauk Ścisłych II” i „Niebo
nad Astrobazami”. Uczniowie biorą udział w zajęciach
warsztatowych, kołach zainteresowań, obozach nauko‑
wych i kursach językowych.
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Wazówna to najlepszy wybór
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Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko - Dobrzyńskiego
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 52 30–32
fax: (56) 683 52 30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J.G. Koppa 1
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 682 15 85/86 lub (56) 683 54 76
fax: (56) 475 62 11
Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 26 63
fax: (56) 475 62 23
Dom Pomocy Społecznej
ul. PTTK 6
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 21 05
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XXIV sesja Rady Powiatu
Kolejna, XXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego, odbyła się 29 kwietnia br. W związ‑
ku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epi‑
demii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób
tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedze‑
nia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrze‑
nia, wprowadzone w związku z pandemią koro‑
nawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
17 uchwał, z których treścią można zapoznać się
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Transmisja z obrad XXIV sesji rady Powiatu tutaj:
http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/
index.php/pl/
Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. PTTK 11
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 22 86
fax: (56) 475 60 64
Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel./fax: (56) 683 54 50
Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel.: (56) 683 25 49; (56) 683 47 07
Zespół Szkół Nr 3
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 25 53
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 15 03
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 53 53 53 786
e‑mail: sekretariat@muzyczna‑kowalewo.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno‑Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80a,
87-645 Zbójno
tel. (54) 280 19 08
Powiatowa Placówka
Opiekuńczo‑Wychowawcza w Wielgiem
87-645 Zbójno
tel. (56) 475 61 81
fax. (56) 475 61 82
Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
Ul. Dr J.G. Koppa 1A
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: psds@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 570 631 413
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑
Wychowawcza typu specjalistyczno‑
terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Dr J.G. Koppa 1F
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: ppowgd@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 475 60 25

Wydziały i Biura Starostwa:
Wydział Architektury i Budownictwa – (56) 683 53 80, 81 wew. 107–110
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – (56) 683 53 80, 81 wew. 131, 132, 141
Geodeta Powiatowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 161
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (56) 683 53 80, 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52 lub (56) 683 53 80, 81 wewn. 191, 192, 201
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych – (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Oświaty i Zdrowia – (56) 683 53 80, 81 wew. 112, 34
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80, 81, fax. (56) 683 54 14
Wydział Finansowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 31, 51 lub wew. 61–65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – (56) 683 53 80, 81 wew. 47
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 35
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych – (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny – (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków finansowych zewnętrznych – (56) 683 53 80, 81 wew. 92
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 47
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno
(parter, lewe skrzydło) czynna jest w godz. od 8:00 do 14.30
Informacja o dyżurach
Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu‑Dobrzyniu we wtorki, również
po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00.
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje interesan‑
tów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu
Golubsko‑Dobrzyńskiego.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
skracania artykułów, a także zmiany ich tytułów.

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. 56 683 53 80–82, fax. 56 475 61 11
Redaktor Naczelny: Katarzyna Orłowska
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Stali współpracownicy: Monika Ciechanowska, Marcin Nowak
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Pożyczka Płynnościowa COVID-19
Kujawsko-Pomorski Fundusz Po‑
życzkowy rozpoczyna udzielanie
specjalnej Pożyczki Płynnościo‑
wej dla firm, których płynność fi‑
nansowa jest zagrożona w związ‑
ku z pandemią COVID-19.
O Pożyczkę Płynnościową z Kujaw‑
sko-Pomorskiego Funduszu Po‑
życzkowego będą mogły ubiegać
się mikro, małe i średnie przed‑
siębiorstwa posiadające siedzibę
w województwie kujawsko-po‑
morskim.
Kwota pożyczki uzależniona jest
od potrzeb i możliwości przed‑
siębiorcy, i może wynosić do
500 tys. zł w przypadku mikro
i małych przedsiębiorstw oraz do
1 mln zł w przypadku średnich
przedsiębiorstw.
Na spłatę zaciągniętej pożyczki
przedsiębiorca będzie miał do
6 lat. Oprocentowanie pożyczki
będzie się zmieniać w kolejnych
latach trwania pożyczki: w pierw‑
szym roku wyniesie 2,09%; w dru‑
gim i trzecim roku: 2,34%, a od
czwartego do szóstego: 2,84%.
Przedsiębiorca będzie mógł
wnioskować o karencję w spła‑
cie rat kapitałowo-odsetkowych,
która może trwać do 6 miesięcy
(co oznacza, że przez pierwsze
pół roku pożyczkobiorca może
być zwolniony ze spłat rat po‑
życzki).
Dodatkowym
udogodnieniem
dla firm jest także możliwość sko‑
rzystania z tzw. „wakacji kredy‑
towych”. Raz w pierwszym roku
trwania pożyczki, i raz w drugim
roku przedsiębiorca ma prawo
skorzystać z dwóch miesięcy
„wakacji”, w trakcie których nie
musi regulować rat pożyczki.

Pożyczkę można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub
inwestycyjne, takie jak:
– wynagrodzenia pracowników
– pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
– zatowarowanie
– zobowiązania publiczno-prawne
– spłata zobowiązań handlowych
– inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami można znaleźć na stro‑
nie: https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plyn‑
nosciowa/wymagane-dokumenty/
Wniosek o pożyczkę można dostarczyć do jednego z biur KPFP
w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Jeśli dokumenty
będą dostarczone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, dla przy‑
spieszenia biegu sprawy skany można przesłać także mailem na
adres pozyczki@kpfp.org.pl. Uwaga! Nawet mimo przesłania do‑
kumentów mailem, terminem złożenia wniosku będzie data fizycz‑
nego dostarczenia dokumentów.
Menadżerem środków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Ku‑
jawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Środki pochodzą z Regional‑
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor‑
skiego na lata 2014-2020. Pożyczka Płynnościowa jest udzielana
w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszo‑
nego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana
Piotra Całbeckiego.
Informacji udziela Biuro Konsultantów KPFP pod numerem telefo‑
nu: 737 722 106.

