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W dniu 22 października br. miał miejsce uro‑
czysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi po‑
wiatowej nr 2126C Świętosław ‑ Działyń wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”. Na zaproszenie 
Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego Franciszka 
Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej 
w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda 
Kujawsko‑Pomorski Pan Józef Ramlau, Radni 
Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, przedsta‑
wiciele Gminy Ciechocin oraz zaproszeni Go‑
ście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka 
drogi powiatowej dokonał Proboszcz Parafii 
p.w. Świętej Trójcy w Działyniu  ks. kan. mgr 
Tomasz Muraszewski.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
1. Wicewojewoda Kujawsko‑Pomorski Pan Jó‑
zef Ramlau,
2. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franci‑
szek Gutowski,
3. Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Pani Da‑
nuta Malecka,
4. Radny Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
5. Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Dzia‑
łyniu ks. kan. mgr Tomasz Muraszewski,
6. Wójt Gminy Ciechocin Pan Andrzej Okruciński,
7. Sołtys sołectwa Rembiocha Pan Paweł Tro‑
kowski,

STR. 5 STR. 6

Umów wizytę w urzędzie skarbowym
– niezbędne informacje
E-wizyta w urzędzie to zmiana sposobu podejścia do obsługi bezpo-
średniej w urzędach skarbowych. Sprawę w urzędzie podatnik zała-
twi po wcześniejszym umówieniu przez Internet lub telefonicznie, 
a do urzędu wybierze się w dogodnym dla siebie dniu i godzinie, 
unikając długiego czekania w kolejce.

Kontynuacja realizacji programu pn. 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywoła-
nych chorobami zakaźnymi”

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej
nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

8. Przedstawiciel Wykonawcy ‑ Wiceprezes 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. 
Pan Stanisław Detmer,
9. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan 
Mariusz Trojanowski,
10. Kierownik Wydziału Techniczno‑Inwestycyj‑
nego Pan Rafał Karaszewski,
11. Inspektor Wydziału Techniczno‑Inwestycyj‑
nego Pani Martyna Malinowska.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją projek‑
tową, droga powiatowa została zmodernizo‑
wana poprzez wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej na ponad 5,8 kilometrowym od‑
cinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. 
W ramach inwestycji przeprowadzono również 
remont odcinków skrzyżowań z drogami gmin‑

nymi, wykonano zjazdy indywidualne oraz 
rowy przydrożne wraz z umocnieniem skarp. 
Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymie‑
nione zostało oznakowanie pionowe.
Wykonawcą zadania była firma Przedsiębior‑
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lipnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 
3  327  971,10 zł (w kwocie zawiera się koszt 
wykonania robót budowlanych, sprawowania 
nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i monta‑
żu tablic informacyjnych). Inwestycja została 
zrealizowana przy współudziale środków fi‑
nansowych w ramach Funduszu Dróg Samo‑
rządowych. Na realizację zadania Powiat pozy‑
skał 1 692 430,00 dofinansowania, co stanowi 
50% kosztów ogólnych zadania. Wkład wła‑
sny Powiatu wyniósł 1 635 541,10 zł. Ponadto, 
remont drogi został dofinansowany w ramach 
udzielonej dotacji celowej przez dwa samorzą‑
dy: Gminę Ciechocin w kwocie 64  485,22 zł 
oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł.

(RŻ)
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Informacja dla beneficjentów
ostatecznych w projekcie

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”

Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe‑
mu w Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim” informujemy, że w dniu 
31 grudnia 2020 r.  dobiega końca okres trwałości projektu współ‑
finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu‑
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007‑2013, Oś Priorytetowa 8 
Społeczeństwo Informacyjne ‑ zwiększanie Innowacyjności Go‑
spodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– e‑Inclusion. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 1.322.792,00 zł. Projekt finan‑
sowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 
120 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma‑
ło komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projek‑
tu pozwoliła również na utworzenie w sześciu jednostkach oświa‑
towych świetlic internetowych umożliwiających zainteresowanym 
mieszkańcom powiatu naukę obsługi komputera i skorzystanie 
z Internetu. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu 
w ramach projektu zostały osiągnięte oraz utrzymane w okresie 
trwałości.
W związku z powyższym, mamy przyjemność poinformować, że 
decyzją Zarządu Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego z dnia 9 listo‑
pada 2020r. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zosta‑
nie Państwu przekazany na własność w formie darowizny.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. nie będzie już 
świadczona usługa bezpłatnego dostępu do Internetu, ze względu 
na zakończenie umowy z dotychczasowym operatorem. Oznacza, 
że będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie tej usługi 
z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą.

UWAGA!
Aby otrzymać sprzęt komputerowy na własność w formie darowi‑
zny, należy zadzwonić w terminie od 1 grudnia 2020 r. pod numer 
tel. 56 683 53 80 wew. 111  (od poniedziałku‑do piątku w godzinach  
8.00 – 15.00) w celu umówienia się na termin podpisania umowy 
darowizny.

Wraz z rozpoczęciem nowe‑
go roku szkolnego nauczyciele 
i  uczniowie trzech szkól kształ‑
cenia zawodowego z Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego roz‑
poczęli realizację kolejnych dzia‑
łań w ramach projektu „Nowe 
perspektywy kształcenia zawo‑
dowego” współfinansowanego 
z Regionalnego Programu Ope‑
racyjnego Województwa Kujaw‑
sko‑Pomorskiego na lata 2014 – 2020,Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna 
edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 
10.2.3 Kształcenie zawodowe. Przed uczestnikami możliwość udziału 
w nieodpłatnych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz wyjazdach stu‑
dyjnych do pracodawców. Uczniowie technikum i szkoły branżowej  mie‑
li  możliwość realizacji miesięcznych staży u przedsiębiorców. Starosta 
Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz  Wicestarosta Danuta  
Malecka podpisali  umowy z lokalnymi  przedsiębiorcami w sprawie 
organizacji stażu/praktyki. W miesiącu lipcu i sierpniu 150 uczestników 
ukończyło płatne staże i praktyki zawodowe, w nowoczesnych przed‑
siębiorstwach, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowania 
komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową i gwa‑
rantujących wysoką jakość doskonalenia zawodowych umiejętności 
praktycznych.  Dzięki stażom zawodowym organizowanym w ramach 
projektu uczniowie mają możliwość sprawdzenie swoich kwalifikacji 
zawodowych oraz pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, 
kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy co daje 
możliwość do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i moż‑
liwość zainicjowania dalszej współpracy. W ramach dofinansowania 
uczniom zostały wypłacone stypendia w wysokości 1750 zł od osoby 
a pracodawcom refundacje dodatku za opiekuna stażu. 
Bieżący okres  to również możliwość wykorzystania czasu wolnego na  
szkolenie umiejętności podczas  kursów m.in.: kursu prawa jazdy na 
B,  kurs prawa jazdy kat. T,  kursu operatora kombajnów zbożowych, 
kursu operatora prasy wysokiego zgniotu, kursu operatora kombajnów 
samojezdnych do roślin okopowych, kursu spawania metodą MAG.  Dla 
uczniów Zespołu Szkół Nr 3  wznowiono zajęcia  dodatkowe z doradz‑
twa zawodowego oraz  w zakresie kursu kreatywności, kursu kompu‑
terowego TIK. We wrześniu rozpoczęto zajęcia praktyczno‑studyjne 
związane z profilem kształcenia w zakładach  pracy „Kampio Działyń” 
i „Daro Sokołowo”. 
Kursy są realizowane w ramach projektu „Nowe perspektywy kształ‑
cenia zawodowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  

Nowe perspektywy
kształcenia zawodowego 

2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształce-
nie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna 
Edukacja, co oznacza, że uczestniczący w nich uczniowie nie ponoszą 
żadnych kosztów z nimi związanych. 

(MC)
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,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.”

- Józef Piłsudski

W tym roku przypada 102 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Obchody Naro‑
dowego Święta Niepodległości w całej Polsce 
mają ograniczony charakter z uwagi na epide‑
mię koronawirusa.
Również w  Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim 
poszczególne delegacje lokalnie i  symbolicz‑
nie złożyły pod pomnikami biało‑czerwone 
wieńce, by w  ten sposób uczcić odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. 
W dniu 11 listopada br. Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński Franciszek Gutowski oraz Sekretarz 

102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie klas mundurowych pod kierunkiem kpt. Sławomira Żochow‑
skiego wzięli udział w corocznym Rajdzie Wszystkich Świętych. W tym 
roku nietypowo. Nie było wspólnego wyjścia ze szkoły, lecz kadeci indy‑
widualnie docierali do grobów żołnierzy i ofiar wojen, aby je posprzątać 
i zapalić znicze pamięci.
Każdego roku mundurowcy z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
uczestniczyli w akcji, której celem jest pielęgnowanie pamięci o pole‑
głych żołnierzach i ofiarach wojen. W tym roku ze względu na ograni‑
czenia związane z epidemią i nauczaniem zdalnym kadeci indywidu‑

Powiatu Katarzyna Orłowska oddali hołd tym, którzy walczyli i oddali życie za wolność i niepod‑
ległość naszego kraju, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej.  

(AP)

Tradycja mundurowców z „Wazówny” podtrzymana mimo epidemii

Kadeci przy grobach żołnierzy

alnie, po lekcjach, dotarli do grobów, które porządkowali. Sprzątali 
nagrobki i zapalali znicze. 
Tegoroczny IV Rajd Wszystkich Świętych odbył się dzięki zaangażowa‑
niu uczniów. Okazało się, że bez zorganizowanego przez szkołę wspól‑
nego wyjścia, również można działać i spełnić obowiązek wobec tych, 
którzy poświęcali życie za ojczyznę. Akcję zdalnie koordynował kpt. Sła‑
womir Żochowski. Uczniowie dotarli do grobów i miejsc pamięci w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu, Ostrowitem, Skępsku, Olszówce, Działyniu, Nowym 
Dworze, Sokołowie, Sadykierzu, Lipnicy, Toruniu i Dulsku.

DG
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Szymon Krzykowski i Janusz Przychodny pod 
opieką Justyny Radzimińskiej i Marka Beygera 
wzięli udział w projekcie „Pamięć dla przyszło‑
ści” w 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej 
Katyń. Ocalić od zapomnienia, który dofi‑
nansowano ze środków Centrum Polsko‑Ro‑
syjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach 
IX Otwartego Konkursu
14 października jury w składzie dr Ewa Kowalska, 
Małgorzata Jędruch‑Włodarczyk, Sławomir Frąt‑
czak, dr Grzegorz Łeszczyński i dr Maciej Wyrwa 
dokonało oceny 120 zgłoszonych referatów i 
prezentacji multimedialnych w 5 kategoriach 
tematycznych: „Śledztwo historyczne na przy‑
kładzie wybranego Bohatera Katyńskiego” – 27 
prac konkursowych, „Dokument i fabuła – film 
w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Ka‑
tyńskiej” – 5 prac, „Dęby Pamięci – jak czcimy 

Nagroda i wyróżnienie w konkursie historycznym

Laury dla młodych historyków

upamiętnionych Bohaterów w mojej małej oj‑
czyźnie” – 28 prac, „Wartości a przemoc w rze‑
czywistości obozów specjalnych” – 4 prace, 
„Zbrodnia Katyńska w propagandzie” – 57 prac.
Na podstawie oceny prac konkursowych w gro‑
nie laureatów konkursu znalazł się w kategorii 
„Dokument i fabuła – film w służbie populary‑
zacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej”  na miejscu 
pierwszym Szymon Krzykowski. Natomiast Ja‑
nusz przychodny otrzymał wyróżnienie w kate‑
gorii „Zbrodnia Katyńska w propagandzie”.
Członkowie jury wyrazili radość z powodu 
tak licznego udziału młodzieży ze wszystkich 
regionów Polski. Zauważyło zaangażowanie 
wielu młodych osób w pogłębianie i popula‑
ryzowanie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej 
oraz dbałość o pamięć o Jej Ofiarach w swoich 
Małych Ojczyznach. 

W dniach 7 i 15 października uczniowie klas I cyklu 4 i 6‑letniego oficjalnie wstąpili do braci uczniowskiej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Golubiu‑Dobrzyniu. Dyrektor PSM życzył pasowanym na uczniów wielu sukcesów, wytrwałości w nauce gry na wybranych przez nich instru‑
mentach oraz tego aby jak najlepiej czuli się w murach naszej szkoły. Dzieci otrzymały tego dnia pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki 
ufundowane przez Radę Rodziców.

(RG)

Pasowanie na ucznia

Uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom 
gratulacje złożyły st. wizytator Dorota Rama 
z  Kujawsko‑Pomorskiego Kuratorium Oświaty 
i Agnieszka Malon,  kierownik wydziału oświaty 
Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu. 

DG

23 października uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-
-Dobrzyniu wraz z opiekunami uczestniczyli w Konferencji Młodych History-
ków „Pamięć dla przyszłości” w 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Zaprosze-
nie do udziału w konferencji skierowano do uczniów, którzy zdobywali laury 
w Konkursie „PAMIEĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”. 
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E‑wizyta w urzędzie to zmiana sposobu po‑
dejścia do obsługi bezpośredniej w urzędach 
skarbowych. Sprawę w urzędzie podatnik zała‑
twi po wcześniejszym umówieniu przez Inter‑
net lub telefonicznie, a do urzędu wybierze się 
w dogodnym dla siebie dniu i godzinie, unika‑
jąc długiego czekania w kolejce.

Nowy model obsługi podatnika w naszym 
województwie będzie funkcjonował od 17 li-
stopada 2020 r. Natomiast już od 16 listo-
pada br. będzie można rezerwować wizyty 
w urzędach skarbowych

• elektronicznie – dzięki systemowi Rezerwa‑
cja wizyty w urzędzie skarbowym,
• telefonicznie – dzwoniąc do swojego urzędu 
skarbowego,
• podczas osobistej wizyty w urzędzie w punk‑
cie rezerwacji wizyt.

Ważne!
• Nie musimy rezerwować wizyty, jeśli chcemy 
jedynie złożyć dokumenty, a nasza sprawa nie 
wymaga konsultacji z pracownikiem urzędu.
• Konieczność rezerwacji planowanej wizyty 
nie dotyczy urzędu wyspecjalizowanego, tzn. 
Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy.

1. Zarezerwuj wizytę wybierając rodzaj spra‑
wy, datę i godzinę, w której możesz przyjść do 
urzędu. Następnie podaj swoje dane.
2. Odbierz pocztę e‑mail, jeżeli podasz jej ad‑
res. Otrzymasz informację potwierdzającą re‑
zerwację wizyty ze wszystkimi szczegółami. 
Warto tę informację wydrukować i mieć ze 
sobą podczas wizyty.
3. Przyjdź do urzędu na godzinę wskazaną 
w rezerwacji i udaj się do miejsca wskazanego 
szczegółowo w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z za‑
rezerwowanej wcześniej wizyty, odwołaj ją 
dzwoniąc do urzędu. Dzięki temu inna osoba 
będzie mogła szybciej załatwić swoją sprawę.

Jeśli potrzebujemy zaświadczenia, chcemy roz‑
liczyć nabyty spadek, złożyć deklarację akcy‑
zową o nabyciu samochodu lub zarejestrować 
kasę fiskalną, to w systemie rezerwacyjnym 
wybierzemy temat takiego spotkania i w e‑ma‑
ilu potwierdzającym zostaniemy poinformo‑
wani, gdzie w  urzędzie będzie na nas czekał 
pracownik, który nas obsłuży.
Rezerwując wizytę możemy skorzystać z kart 

Umów wizytę w urzędzie skarbowym 
– niezbędne informacje

usług, które pozwolą nam przygotować się do 
załatwienia sprawy w urzędzie. Dzięki nim bę‑
dziemy wiedzieć np. jakie dokumenty ze sobą 
zabrać, co zazwyczaj znacząco skraca czas za‑
łatwienia sprawy. 
Dziś jest tak, że potwierdzenie rezerwacji 
przychodzi na adres e‑mail podatnika, jeśli go 
podał. Docelowo planowane jest dodatkowe 
powiadamianie SMS‑em. Pierwszy SMS byłby 
potwierdzeniem dokonania rezerwacji wizyty, 
a drugi – bliżej jej terminu – miałby o niej przy‑
pominać. To rozwiązanie będzie wprowadzane 
w przyszłym roku.
Jeżeli zdarzy się, że podatnik nie umówi wizyty, 
a mimo to przyjdzie do urzędu, poproszony zo‑
stanie o dokonanie rezerwacji w punkcie „Re‑
zerwacja wizyty” zlokalizowanym w każdym 
urzędzie.

Możliwość rezerwowania wizyt przez Internet 
ma przede wszystkim ułatwiać podatnikom za‑
łatwianie ich spraw. Z kolei dzięki wprowadze‑
niu zasady, że bezpośrednio w siedzibie urzę‑
du obsługiwani są wyłącznie klienci umówieni, 
unikniemy kolejek co z pewnością powinno 
poprawić komfort obsługi, ale i bezpieczeń‑
stwo podatników.
Ponadto mamy większą możliwość dostoso‑
wania zasobów urzędu do potrzeb podatni‑
ków, ponieważ większe siły możemy skiero‑

wać na te usługi, które cieszą się największym 
zainteresowaniem.
Umawianie wizyt w urzędach staje się stan‑
dardem. Jeśli chcemy uzyskać paszport, zareje‑
strować samochód czy wyrobić dowód osobi‑
sty to także albo umawiamy się przez internet, 
albo bierzemy numerek w kolejkomacie. Natu‑
ralnym jest, że podobny standard usług oferuje 
Krajowa Administracja Skarbowa.

Po wdrożeniu w lipcu pilotażu e‑wizyty na 
Podlasiu, wśród podatników została przepro‑
wadzona ankieta. Ponad 77 proc. uznało, że 
wcześniejsza rezerwacja poprawia sprawność 
załatwienia sprawy w urzędzie skarbowym. 
Tyle samo osób wskazało też, że polepsza 
bezpieczeństwo związane z zagrożeniami 
COVID‑19. 72 proc. stwierdziło, że aplikacja in‑
ternetowa „Rezerwacja wizyty w urzędzie” jest 
wystarczająco zrozumiała i czytelna.
Te wyniki utwierdziły KAS w przekonaniu, że 
rozwiązanie trzeba wprowadzić w całym kraju. 
Dzięki e‑rejestracji zapewniamy podatnikom 
większy komfort załatwiania spraw, a ponadto 
podnosimy poziom bezpieczeństwa zarówno 
podatników, jak i naszych pracowników. Oczy‑
wiście nadal aktywne pozostają wszystkie do‑
tychczasowe zdalne formy załatwiania spraw 
w urzędach skarbowych do których zachęcamy 
w pierwszej kolejności.

Korzystanie z usługi w czterech 
krótkich krokach:

Jak to będzie wyglądać 
w praktyce?

Na wizytę można umówić się 
korzystając z jednego z trzech 
możliwych sposobów:

Jakie korzyści daje nam 
e-rejestracja?

Pozytywny odbiór klientów 
urzędu
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Międzyszkolny Dzień Aktywności Sportowej 
“Wygrani na starcie” pod Honorowym Pa‑
tronatem Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego 
w tym roku odbył się w formie zdalnej.
W sportowych konkurencjach wzięli udział 
uczniowie z następujących szkół: Toruń, Cheł‑
mno, Brodnica, Bydgoszcz, Dębowa Łąka. 
Uczniowie wykonali aktywności sportowe 
w swoich szkołach.
Wyniki konkurencji sportowych były przedsta‑
wione w formie fotorelacji. Do uczestników 
Międzyszkolnego Dnia Aktywności Sportowej 
“Wygrani na starcie” powędrowały medale 
i lokalne słodkości.

(EBD)

W roku szkolnym 2020/2021 do społeczności 
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawcze‑
go w Wielgiem przystąpiło czworo uczniów. 
Zanim nowi uczniowie zostali przyjęci do gro‑
na społeczności szkolnej zaprezentowali swo‑
je umiejętności, podzielili się zdobytą już wie‑
dzą. Po wspólnym wysłuchaniu i odśpiewaniu 
hymnu uczniowie złożyli uroczystą przysięgę 
i zostali pasowani na uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Wiel‑
giem. W związku z sytuacją epidemiologiczną 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu 
uprzejmie informuje, iż do dnia 16 listopada 2020 r.  są przyjmo-
wane wnioski w ramach w/w programu od osób z niepełno‑
sprawnością będących:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonu‑
jących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po‑
mocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjo‑
nujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność fi‑
nansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud‑
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udziela‑
nego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewa‑
lidacyjno‑wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewa‑
lidacyjno‑wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych 
ośrodków szkolno‑wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wy‑
chowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

Kontynuacja realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – wnioski za październik 2020 r. i listopad 2020 r.

8) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków re‑
habilitacyjno‑edukacyjno‑wychowawczych oraz ośrodków rewalida‑
cyjno wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Okres przyznania świadczenia został wydłużony do maksymal-
nych 5 miesięcy. Zatem adresaci programu, którzy otrzymali 
świadczenia za okres 3 miesięcy mogą składać wnioski na ko-
lejne 2 miesiące jeśli przez 5 kolejnych następujących po sobie  
dni roboczych nie mogli (mogą) uczęszczać na zajęcia w formie 
stacjonarnej do Ośrodka lub szkoły.

Prosimy składać wnioski  za pośrednictwem systemu SOW, poczty 
tradycyjnej lub dostarczać je do skrzynki na listy przed budynkiem 
(przy windzie).
Do wniosków należy załączyć:
- klauzulę RODO
- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- kserokopię zaświadczenia z sądu dot. pełnienia funkcji opie-
kuna prawnego (wyłącznie w przypadku osób ubezwłasnowol-
nionych).

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/
news/bezpieczna-komunikacja-z-wnioskodawcami-za-posred-
nictwem-systemu-sow-odpowiedzia-na-wyzwania-zwia/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/
news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modu-
lu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/

Ślubowanie
nowych uczniów

„Wygrani na starcie”- 
Międzyszkolny Dzień
Aktywności Sportowej 
w Zespole Szkół nr 3

w uroczystości wzięli udział jedynie nauczycie‑
le i wychowawcy dzieci, którzy starali się, by 
mimo wszystko dzień ślubowania był wyjątko‑
wy, uroczysty, by był to czas, który nasi ucznio‑
wie zapamiętają na długo.  
Wszystkim nowym wychowankom życzymy 
sukcesów w nauce, by każdy dzień w naszej 
szkole dostarczał im wspaniałych przygód 
z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie 
kolegów i koleżanek.

(HW)
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13 października społeczność szkolna Zespołu 
Szkół w Kowalewie Pomorskim uhonorowała 
doroczne święto nauczycieli. Zgodnie z tra‑
dycją, tego dnia pierwszoklasiści złożyli także 
uroczyste ślubowanie, przez co symbolicznie 
stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. 
W tym roku, z uwagi na ograniczenia związane 
z rygorem sanitarnym, w uroczystości uczestni‑
czyli tylko uczniowie klas pierwszych.Dyrektor 
szkoły Bogdan Oskwarek złożył pierwszakom 
gratulacje i życzył im, aby nauka w Zespole 
Szkół w Kowalewie Pomorskim przynosiła 
im wiele satysfakcji i pozwalała na rozwija‑
nie pasji oraz zainteresowań. Dyrektor złożył 
ponadto życzenia wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Wręczył także nagrody 
nauczycielom wyróżniającym się w pracy i co‑
dziennych obowiązkach.
Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów 
poprowadzili przedstawiciele Samorządu 

W Zespole Szkół obchodzono Dzień Edukacji Narodowej

Dobrze znają tabliczkę mnożenia
Skoro matematyka jest królową nauk, to ta‑
bliczka mnożenia jej najwierniejszą damą dwo‑
ru  ‑ mówią znawcy tematu. W październiku już 
po raz dziesiąty w Zespole Szkół w Kowalewie 
Pomorskim obchodzony był Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia.  
‑ Ze względu na panującą pandemię i ograni‑
czenia sanitarne, w tym roku  nie wyszliśmy do 
miasta, aby popularyzować przydatność znajo‑
mości tabliczki mnożenia wśród mieszkańców 
Kowalewa Pomorskiego – mówi nauczyciel‑

ka matematyki Iwona Kamper. – Tym razem 
skupiliśmy się na popularyzacji znajomości 
tabliczki mnożenia wśród młodzieży oraz na‑
uczycieli. Uczniowie zaangażowani w akcję od 
godziny 9:40 przepytywali nauczycieli ze zna‑
jomości tabliczki, zgodnie z hasłem z „Młodzi 
sprawdzają czy dorośli tabliczkę mnożenia 
znają”. Wszyscy nauczyciele zdali test i dostali 
odznakę „expert tabliczki mnożenia” ‑ dodaje.
Jednym z wydarzeń tego dnia był również kon‑
kurs matematyczny dla uczniów. Zainauguro‑

wała go wicedyrektor szkoły Joanna Graczyk‑
Sobiechowska. Trzyosobowe drużyny musiały 
zmierzyć się z rozwiązaniem 14 trudnych za‑
gadek logicznych. Oficjalne wyniki konkursu 
zostały ogłoszone 13 października podczas 
obchodów Dnia Nauczyciela.
‑ Szczególne podziękowania za pomoc w or‑
ganizacji Światowego Dnia Tabliczki Mnoże‑
nia chciałabym złożyć uczniom klasy trzeciej 
technikum ‑ Natalii Suleckiej, Szymonowi Ma‑
lanowskiemu oraz Klaudii Olpeter – dodaje 
Iwona Kamper. Realizację wydarzenia w szkole 
koordynowały nauczycielki matematyki, panie 
Grażyna Cholewa oraz Iwona Kamper.

Uczniowskiego ‑ Klaudia Olpeter oraz Szymon 
Malanowski. Z kolei część artystyczno‑histo‑
ryczną przygotowali uczniowie klas drugich 
technikum (2F, 2A, 2B). W programie zaprezen‑
towali m.in. najważniejsze wydarzenia z  po‑
nadstuletniej historii  szkoły.
Jednym z punktów programu było ponadto 
podsumowanie szkolnego Międzynarodowe‑

go Dnia Tabliczki Mnożenia. Nauczycielka ma‑
tematyki Iwona Kamper przedstawiła wyniki 
konkursu dla uczniów oraz razem z dyrektorem 
szkoły Bogdanem Oskwarkiem wręczyła na‑
grody zwycięzcom matematycznych zmagań, 
a także upominki i dyplomy dla wszystkich mi‑
łośników matematyki.

(KZ)
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Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu‑ Dobrzyniu bierze 
udział w Projekcie Unijnym „ Nowe Perspekty‑
wy Kształcenia Zawodowego”. W ramach pro‑
jektu realizowane są :
• kurs komputerowy
• warsztaty kreatywności
• indywidualne doradztwo edukacyjno‑zawo‑
dowe
• grupowe doradztwo edukacyjno‑zawodowe
• utworzono Punkt Informacji Kariery

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowaw‑
czym w Wielgiem w październiku odbyły się 
jak co roku zajęcia sportowe pt. „Międzygru‑
powy turniej ruchowy”. Z uwagi na obecną sy‑
tuację w kraju (COVID‑19) i w trosce o bezpie‑
czeństwo wychowanków oraz wychowawców, 
zajęcia odbyły się w każdej grupie z osobna. 
Suma zdobytych punktów w poszczególnych 
etapach dawała wynik końcowy. Wyniki każdej 
grupy zostały zapisane na specjalnej tablicy in‑
formacyjnej.
Głównym celem naszych zajęć jest podniesie‑
nie aktywności ruchowej wśród osób z niepeł‑
nosprawnością intelektualną poprzez organi‑
zację i udział w dostosowanych do ich potrzeb 
i  możliwości różnych formach zajęć sporto‑
wych. Wzrost aktywności ruchowej przyczy‑
ni się w dużej perspektywie do rozwoju bądź 

Z uwagi na panującą sytuację związaną 
z Covid‑19, organizatorzy Dnia Edukacji Naro‑
dowej nie mieli możliwości przygotować, jak 
co roku, uroczystej Akademii spędzonej wspól‑
nie z uczniami, nauczycielami i pracownikami 
szkoły.
Zadbaliśmy jednak o to aby pamiętać o tym 
dniu i go uczcić.
Został zorganizowany konkurs „ Nauczyciel wi‑
dziany oczami ucznia”. Każdy uczeń miał możli‑
wość namalować swojego ulubionego nauczy‑
ciela, dowolną techniką plastyczną.
Nasi wspaniali uczniowie bardzo się postarali. 
Wszystkie prace zostały nagrodzone dyploma‑
mi i słodką niespodzianką.
W tym dniu nie mogło też zabraknąć życzeń 
dla pani dyrektor, w‑ce dyrektor, nauczycieli 
i pracowników szkoły. Nasi uczniowie w swoich 
klasach przygotowali życzenia i zaprezentowa‑
li swoje umiejętności recytatorskie .Życzenia 
zostały uwiecznione w postaci filmików, które 
zostały wstawione na szkolnego facebooka.

(EBD)

Turniej sprawności 
ruchowej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole 
Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

utrzymania sprawności fizycznej Naszych wy‑
chowanków.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, 
zaangażowaniem, wielką radością i sportową 
rywalizacją ze strony wychowanków. Wszyst‑
kie grupy biorące udział w zawodach otrzyma‑
ły nagrody oraz dyplomy, natomiast zwycię‑
ska drużyna otrzymała puchar od Dyrektora 
Ośrodka. 

(PT)

„ Nowe Perspek-
tywy Kształcenia 
Zawodowego
- projekt unijny
w ZS Nr 3

Uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy 
wyjeżdżają na zajęcia praktyczno‑studyjne do 
zakładu gastronomicznego Kampio, oraz za‑
kładu stolarskiego Daro.
Powoli doposażamy bazę szkoły w sprzęty do 
pracowni gastronomicznej, ogrodniczej, pra‑
cowni kreatywności oraz pracowni krawieckiej. 
Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowa‑
nych zajęciach praktyczno ‑ studyjnych, rozwi‑
jając swoje umiejętności.

(EBD)
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W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemio‑
logiczną ‑ mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu epi‑
demiologicznemu wywołanemu zakażeniami koronawirusem 
SARS‑CoV‑2 ‑ Starostwo Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu reor‑
ganizuje sposób obsługi interesantów. 

Od 9 listopada 2020 r.  wprowadza się zmiany w jego 
funkcjonowaniu w taki sposób, aby sprawy naszych 
mieszkańców były nadal, na bieżąco załatwiane. Starostwo 
Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, jednak 
zgodnie z rekomendacją Premiera RP obsługa interesantów 
będzie odbywała się głównie poprzez Internet, telefon i pocztę. 
Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób 
obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

Obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący 
sposób:
• poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzyn-
ce podawczej  (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach 
głównych urzędu od ul. Plac 1000‑lecia 25 (bez potwierdzenia 
daty wpływu),
• telefonicznie sekretariat: 56 683 53 80-81, fax. 56 475 61 11
• elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy E‑PUAP: 
/SPGDobrzyn/SkrytkaESP
• w drodze korespondencyjnej poprzez pocztę elektronicz‑
ną na adres e‑mail  powiat@golub‑dobrzyn.com.pl  lub pocztę 
tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzy-
niu, Plac 100-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
 
Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocz‑
tą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do 
urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwa‑
rantannie.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie 
głównie za pośrednictwem platformy ePUAP, koresponden‑
cyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniej‑
szym uzgodnieniu telefonicznym z poszczególnymi wydziałami. 
O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą po‑
wiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostroż‑
ności i nie spowoduje gromadzenia się osób.

Zalecamy:
• korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczo‑
nych w BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu, za‑
kładka „załatw sprawę”  https://serwis.bip.golub‑dobrzyn.com.
pl/4962,zalatw‑sprawe
• przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opła‑
ty,
• podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
• korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydzia‑
łów wskazanych w BIP,
• korzystać ze środków komunikacji elektronicznej (e‑Urząd).

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostęp‑
ne są na stronie internetowej pod adresem  https://serwis.bip.
golub‑dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy‑i‑biura, a także na stronie 
BIP pod adresem  https://www.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/67,wy‑
dzial‑organizacyjny

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.  Za występujące 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM
KOMUNIKAT STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

utrudnienia przepraszamy i prosimy by sprawy, które nie są niezbędne 
do załatwienia, odroczyć na późniejszy czas.
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,
TRANSPORTU I DRÓG

UWAGA – od dnia 9 listopada 2020 r. zawieszona zostaje 
możliwość bezpośredniego składania wniosków w biurach 
Wydziału.

Wnioski o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie, zgłoszenie 
zbycia lub nabycia pojazdu, zmiany danych w pojeździe, wnio‑
ski o  wydanie prawa jazdy oraz profilu kandydata na kierow‑
cę, wnioski o wydanie licencji czy zezwolenia na wykonywanie 
transportu drogowego oraz pozostałe wszelkie inne wnioski 
należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej wysta‑
wionej w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg lub 
skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu wej‑
ście od strony bankomatu lub pocztą tradycyjną.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej – 
bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty 
usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika 
z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału lub w holu 
głównym urzędu (od strony bankomatu).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów z poda‑
niem numeru telefonu kontaktowego. Skrzynki podawcze będą 
opróżniane codziennie o godzinie 15.00, a dokumenty będą 
przechodziły 24 godzinną kwarantannę. Po kwarantannie do‑
kumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Wydziału 
i po dokonanej rejestracji pracownicy będą kontaktować się te‑
lefonicznie z interesantami i ustalą dzień oraz godzinę odbioru 
dokumentów.

Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dal‑
szym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platfor‑
my e‑Puap.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nume‑
rami telefonów:
• rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, odbiór dokumentów ‑ 
56 682 16 88 lub 730 819 936,
• prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: 
56 683 53 80 lub 56 682 16 88.

Informujemy, że:
wydłuża się z 30 dni  do 180 dni  obowiązek rejestracji 
pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz 
zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego 
w  kraju. Czyli, jeśli ktoś zakupi pojazd w okresie od marca co 
31 grudnia 2020 r. ma na zgłoszenie w/w czynności 180 dni. 

Prosimy ograniczyć załatwianie spraw do niezbędnego mini-
mum i przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.
Ponadto informujemy, iż w korytarzu Wydziału mogą przeby‑
wać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach 
związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach do‑
tyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ru‑
chu.
Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecz‑
nego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekujący‑
mi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust 
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i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób 
oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowa‑
nie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób 
przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu 
i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA: 

Przygotowane i wypełnione dokumenty  należy składać 
w  skrzynce podawczej  znajdującej się w holu budynku przy 
wejściu głównym, natomiast obszerniejszą dokumentację 
projektową w pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu 
głównym do urzędu (po lewej stronie bankomatu). 
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z procedurami 
i  przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania 
przestrzennego prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub 
elektroniczny (e‑mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).
Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie 
głównie za pośrednictwem platformy E‑PUAP, korespondencyj‑
nie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.
Osobisty odbiór dokumentacji, tylko po wcześniejszym   umó‑
wieniu, odbywać się będzie w pomieszczeniu przy wejściu głów‑
nym do urzędu (po lewej stronie bankomatu). 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI, POWIATOWY OŚRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ,
NARADY KOORDYNACYJNE (ZUD)

Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewi‑
dencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieru‑
chomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, ko‑
pie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy 
składać elektronicznie na adres e‑mail (wykaz adresów oraz 
wniosków dostępne są pod adresem:  https://www.bip.golub‑
‑dobrzyn.com.pl/58,wydzial‑geodezji‑kartografii‑i‑gospodarki‑
nieruchomosciami   oraz  https://www.bip.golub‑dobrzyn.com.
pl/673,powiatowy‑osrodek‑dokumentacji‑geodezyjnej‑i‑karto‑
graficznej) lub za pomocą platformy E‑PUAP (https://epuap.gov.
pl/wps/portal). W przypadku braku takiej możliwości – pocztą.
Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie 
głównie za pośrednictwem platformy E‑PUAP, korespondencyj‑
nie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.
Osobisty odbiór dokumentacji, tylko po wcześniejszym   umó‑
wieniu, odbywać się będzie w pomieszczeniu przy wejściu do 
urzędu od strony ZUS.  Przy odbiorze dokumentacji istnieje do‑
konywania opłat za pomocą terminala kart płatniczych.
 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW

Rzecznik udziela porad konsumenckich przez Internet i telefo‑
nicznie. Gotowe do wypełnienia wnioski są dostępne na stro‑
nie internetowej. Po wypełnieniu należy je przesłać mailem lub 
pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego – 
jak zawsze wyjaśni wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu golubsko‑dobrzyńskiego  od dnia 9 listo-
pada 2020 r.  do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone 
wyłącznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rejestracja do 
punktów pomocy prawnej:
• telefoniczna pod numerem telefonu 784 637 815 w godzinach 
pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu, tj. od po‑

niedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30;
• przez Internet poprzez stronę internetową https://serwis.bip.go‑
lub‑dobrzyn.com.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Golubiu‑Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pra‑
cy tj. od 7:00 do 15:00.
Dokumenty składane osobiście oraz przesłane pocztą trady‑
cyjną na adres:  ul. Dr J.G. Koppa 1a87-400 Golub-Dobrzyń,   
opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak 
w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
W czasie godzin urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności osoba wchodząca powinna:
• zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na drzwiach po lewej 
stronie.
• założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta.
Odwołane wcześniej składy orzekające zbierają się i orzekają na 
podstawie dokumentacji.
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie jest wystarcza‑
jąca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, stosowane 
są przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji me‑
dycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez 
osoby ubiegające się o orzeczenie. Wydane orzeczenia o stop‑
niu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień 
oraz pozostała korespondencja jest wysyłana do osób orzeka‑
nych za pośrednictwem poczty.
Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji są dostępne na stro‑
nie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Do‑
brzyniu link https://www.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/
Informacje o załącznikach do wniosków można uzyskać telefo‑
nicznie.
 

NUMERY TELEFONÓW
DO STAROSTWA POWIATOWEGO

Starostwo Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu:
powiat@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych:
k.orlowska@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
komunikacja@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 682 16 88
lub 730 819 936
Wydział Finansowy: z.szyjkowski@golub‑dobrzyn.com.pl,
tel. 56 683 53 80‑81 wew. 32
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościa‑
mi: e.piotrowska@golub‑dobrzyn.com.pl,
tel. 56 683 53 80‑81 wew. 171‑172
Wydział Architektury i Budownictwa:
a.celmer@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81 wew. 110
Wydział Oświaty i Zdrowia:  oswiata@golub‑dobrzyn.com.pl, 
tel. 56 683 53 80‑81 wew. 112
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
e.cybulska@golub‑dobrzyn.com.pl,
tel. 56 683 53 80‑81 wew. 131
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
rzecznik@bip.golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81 wew. 47
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny:
r.karaszewski@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81 wew. 95
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kry‑
zysowego: kryzys@golub‑dobrzyn.com.pl,
tel. 56 683 53 80‑81 wew. 81
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz‑
nej: podgik@golub‑dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80‑81 wew. 191
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności: ul. Dr J.G. 
Koppa 1a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, e‑mail: pzon@golub‑dobrzyn.
com.pl,  tel. 56 683 45 29
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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

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

Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko ‑ Dobrzyńskiego

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 sekreta‑ 
riacie 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 interesantów 
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

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 Nieruchomo-
ściami
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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. dr J.G. Koppa 1a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń
pzon@golub‑dobrzyn.com.pl
tel.: 56 683 45 29
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
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.162
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. 52
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 111
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest 
w godz. od 8:00 do 14.30

XXX sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go, odbyła się 28 października br. W związku 
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, 
sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyj‑
nie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zacho‑
wali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowa‑
dzone w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 
5 uchwał, z których treścią można zapoznać się 
tutaj:  http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w cza‑
sie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Grabowski złożył informacje na temat złożonych 
oświadczeń majątkowych przez radnych, kie‑
rowników, dyrektorów i pracowników starostwa 
upoważnionych do wydawania decyzji admini‑
stracyjnych. Drugim tematem, z którym zapoznali 
się radni, była informacja o stanie realizacji za‑
dań oświatowych roku szkolnym 2019/2020.

XXX Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Dodatkowo informację na temat bieżącej sy‑
tuacji Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego w za‑
kresie walki z koronawirusem przedstawił 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski oraz Prezes Spółki Szpital Powiatowy 
Michał Kamiński.
Transmisja z obrad XXX sesji Rady Powiatu do‑
stępna jest pod adresem: https://retransmisje.
golub‑dobrzyn.com.pl/ 

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.11.2020 r. – 16.12.2020 r.

W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki 
ogólnodostępne na terenie miasta Golubia‑Dobrzynia będą pełnić dyżury od godz. 21.00 do godz. 24.00, a w niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 24.00.

Termin dyżuru Nazwa i adres apteki

15‑11‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16‑11‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

17‑11‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

18‑11‑2020 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

19‑11‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

20‑11‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

21‑11‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

22‑11‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23‑11‑2020 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

24‑11‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

25‑11‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

26‑11‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

27‑11‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

28‑11‑2020 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

29‑11‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

30‑11‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑12‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

02‑12‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

03‑12‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

04‑12‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

05‑12‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑12‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

07‑12‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

08‑12‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

09‑12‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

10‑12‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

11‑12‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑12‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

13‑12‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14‑12‑2020 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

15‑12‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑12‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71


