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Nowe kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu
świadczeń emerytalno-rentowych
od dnia 01 grudnia 2020 r.

eTwinning w Zespole Szkół nr 2
Era cyfrowa wpływa na punkt widzenia nastolat-
ków. Zwłaszcza Covid -19 wciąga młode osoby do 
mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, 
Instagram, Tweeter, Snapchat i inne. 
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Zgłoś się do  naszych edukatorów. Skorzystaj 
z  wsparcia merytorycznego i  pozyskaj mikro‑
grant od 1500 zł do 5000 zł. W ramach OWES 
TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe 
granty do 5000 zł.
Granty są skierowane do organizacji pozarzą‑
dowych i grup nieformalnych z terenu objętego 
wsparciem OWES TŁOK: p. golubsko‑dobrzyń‑
ski, rypiński, brodnicki, świecki, wąbrzeski, 
grudziądzki, m. Grudziądz.

  DLA KOGO:

• grupy nieformalne chcące założyć organiza‑
cję pozarządową z działalnością ekonomiczną 
(odpłatną statutową lub gospodarczą)  czyli 
grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) 
osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub 
chcące realizować na terenie subregionu dzia‑
łania w sferze pożytku publicznego, a nie po‑
siadające osobowości prawnej, które w okresie 
realizacji projektu złożą wniosek do KRS o re‑
jestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna 

MIKROGRANTY OWES TŁOK 2

podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero 
po zakończeniu udziału w projekcie.
• organizacje pozarządowe bez działalno‑
ści gospodarczej  zarejestrowane na terenie 
subregionu, które w  trakcie realizacji projek‑
tu uruchomią działalność ekonomiczną (po‑
świadczając to złożeniem uchwały o podjęciu 
działalności odpłatnej lub złożeniem doku‑
mentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsię‑
biorców zgłaszających działalność gospodar‑
czą).

  Działania w ramach Mikrograntów
  obejmują m.in. możliwość:

• opracowania planu działania i ścieżki rozwo‑
ju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz 
elementami planu marketingowego, fundra‑
isingowego i promocyjnego);
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warun‑
kiem, że koszt jednostkowy nie przekracza 
kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset 
złotych i posłuży do realizacji  działań;

Uprzejmie informujemy,

że 24 grudnia 2020 r.

(czwartek),

Starostwo Powiatowe

w Golubiu-Dobrzyniu

będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem
Starosty

Golubsko‑Dobrzyńskiego
dzień 24 grudnia 2020 r.

/Wigilia/ będzie dniem wolnym 
od pracy, w zamian

za ustawowo wolny od pracy 
drugi dzień świąt

Bożego Narodzenia,
przypadający w sobotę

26 grudnia.

Za ewentualne niedogodności 

przepraszamy.

• zakupu usług, które są niezbędne do realiza‑
cji działań wzmacniających potencjał i  samo‑
dzielność finansową (np. usługi promocyjne, 
marketingowe, doradcze branżowe);
• zakupu usług edukacyjnych, w  tym szko‑
leń zawodowych podnoszących kwalifikacje 
i umiejętności członków zespołu w kontekście 
planowanej działalności ekonomicznej.
• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. 
warsztaty, szkolenie) budujących doświadcze‑
nie grupy/organizacji w  zakresie rekrutacji, 
promowania i  organizacji działań związanych 
z działalnością ekonomiczną i zakup niezbęd‑
nych do tego materiałów.
• grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt 
do 25% wartości dotacji.

Myślisz o  rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w  swojej przyszłej 
organizacji pozarządowej?

Edukatorzy TŁOK pracują zdalnie kon‑
sultując wnioski elektronicznie i  telefo‑
nicznie.

Email: biuro@owies.eu
Więcej informacji na stronie:

https://owies.eu/567/mikrogranty

(MN)
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Cztery samorządy: województwo kujawsko‑pomorskie, powiat go‑
lubsko‑dobrzyński, miasto Golub‑Dobrzyń i gmina Golub‑Dobrzyń 
przystąpiły do współpracy w zakresie realizacji dwóch ważnych dla 
mieszkańców Golubia‑Dobrzynia inwestycji polegających na budowie 
obwodnicy i budowie ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej 
i Szosy Rypińskiej.  
Podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicie‑
li samorządów odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. 
w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Powiat Go‑
lubsko‑Dobrzyński reprezentowali starosta golubsko‑

Podpisano listy intencyjne w sprawie
obwodnicy i ronda w Golubiu-Dobrzyniu

Powiat Golubsko‑Dobrzyński zakończył realizację inwestycji pn. Prze‑
budowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą 
zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt 
wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniósł 
499 811,77 zł brutto.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną droga powiatowa 
została przebudowana na odcinku o łącznej długości prawie 1 kilo‑
metra tj. od km 1+143 do km 2+140. Istniejąca jezdnia została znacznie 
poszerzona do szerokości 5,5 metra oraz zyskała nową nawierzchnie 
bitumiczną. W zakres prac wchodziło również wykonanie utwardzenia 
poboczy wraz z przebudową nawierzchni istniejących zjazdów publicz‑
nych i indywidualnych na nieruchomości przyległe do pasa drogowego. 

Droga powiatowa
Kiełpiny – Ostrowite 
została przebudowana!

‑dobrzyński Franciszek Gutowski oraz wicestarosta Danuta Malecka. 
W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek 
Zbigniew Sosnowski.
Zawarte porozumienia pozwolą na rozpoczęcie wspólnych działań 

zmierzających do opracowania  dokumentacji projektowej, sto‑
sownych zezwoleń  oraz  Studium Techniczno‑Ekonomicz‑

no‑Środowiskowego dla budowy obwodnicy Golubia‑
‑Dobrzynia. 

(AP)
(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

W ramach przebudowy drogi zostały także wyremontowane istniejące 
rowy przydrożne oraz ustawione nowe bariery drogowe stalowe wraz 
z wymianą istniejącego oznakowanie pionowego.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra‑
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strate‑
gii Rozwoju na lata 2014‑2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania wyniosła 251 341,00 zł. Ponad‑
to zadanie zostało również dofinansowane przez Gminę Kowalewo Po‑
morskie kwotą w wysokości 24 847,08 zł.

(RŻ)
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W dniu 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu odbyło 
się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowa‑
nego nauczycielowi Publicznej Szkoły Mu‑
zycznej I  stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu Panu 
Tomaszowi Gumieli. Złożone przez nauczyciela 
ślubowanie przyjął Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński – Pan Franciszek Gutowski, wręczając 
wspólnie z Kierownikiem Wydziału Oświaty 
i Zdrowia akt nadania stopnia nauczyciela mia‑
nowanego.
Postępowanie w sprawie nadania Panu Toma‑
szowi Gumieli stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego wszczęte zosta‑
ło na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z  2019  r. poz. 2215), w myśl którego nauczy‑
ciele akademiccy, posiadający stopień nauko‑
wy oraz legitymujący się co najmniej 5‑letnim 
okresem pracy w szkole wyższej, z dniem na‑
wiązania stosunku pracy w szkole, uzyskują 
stopień nauczyciela mianowanego.
W związku z nawiązaniem w dniu 1 grudnia 
2020 r. przez Dyrektora Publicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu 
stosunku pracy z Panem Tomaszem Gumielą, 

Uroczyste wręczenia aktu
nadania awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego

W 2020 roku Powiat Golubsko‑Dobrzyński przy udziale Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Dobrzyniu realizował projekt 
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach 
ww. Programu przyznano  dofinansowanie ze środków PFRON do za‑
kupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnospraw‑
nych, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Beneficjentem projektu 
pn. „Likwidacja barier transportowych” była Fundacja Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych „POMAGAM”, która prowadzi na terenie powiatu 
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Adaś”. Głównym celem reali‑

ZAKUP MIKROBUSU W RAMACH „PROGRAMU
WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

zatrudnionym w Akademii Muzycznej imienia 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz 
posiadającym stopień naukowy doktora, tu‑
tejszy organ wszczął   z urzędu postępowanie 
administracyjne, kończąc go wydaniem decyzji 
w sprawie nadania stopnia awansu zawodo‑
wego nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy awansu zawodowego, 
życząc jednocześnie satysfakcji z pracy zawo‑
dowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu oso‑
bistym.

(AM)

Powiat Golubsko‑Dobrzyński podpisał 
umowę dotacji w zakresie wsparcia zaku‑
pu pomocy dydaktycznych w ramach re‑
alizacji Rządowego programu „Aktywna 
tablica” w roku 2020. 
W ramach pozyskanej dotacji cztery 
szkoły, dla których organem prowadzą‑
cym jest Powiat Golubsko‑Dobrzyński, 
będzie mogło zakupić nowoczesne po‑
moce dydaktyczne w postaci tablic inte‑
raktywnych, laptopów oraz monitorów.
Wysokość dotacji wyniosła 56 000,00 zł, 
natomiast Powiat Golubsko‑Dobrzyń‑
ski ze swojej strony zabezpieczył 20% 
finansowy wkład własny w wysokości 
14 000,00 zł.
Zakup zrealizowany zostanie do końca 
bieżącego roku.

(WP)

„Aktywna 
tablica”
w roku 2020

zacji projektu było umożliwienie transportu dzieciom z niepełnospraw‑
nościami uczęszczającym do powyższej placówki, zarówno na zajęcia 
edukacyjno‑opiekuńczo‑wychowawcze czy specjalistyczne, jak również 
wyjazdy integracyjne i kulturalne.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 134 785,50 złotych, z czego 
ze środków PFRON zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 
90 000,00 złotych.

(SP)
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Od początku epidemii ludzie na całym 
świecie wyczekiwali szczepionki, któ‑
ra powstrzyma rozprzestrzenianie się 
COVID‑19. Dzięki miesiącom ciężkiej 
pracy naukowców już niedługo bę‑
dziemy mogli rozpocząć szczepienia. 
Będą one darmowe i dobrowolne. Pol‑
ska podpisała umowy na zakup ponad 
45 mln dawek szczepionek, po ich za‑
twierdzeniu przez europejskie instytu‑
cje. To największa operacja logistyczna 
związana ze zdrowiem Polaków. Szczepionka to bardzo ważny element 
walki z koronawirusem, ale kluczowa jest również nasza wzajemna od‑
powiedzialność. Chroń siebie i innych – przestrzegaj obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa!
Umowy na zakup szczepionek zostały podpisane
Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli jest dla nas priorytetem. Polski 
rząd podpisał umowy na zakup szczepionki przeciwko COVID‑19 z trze‑
ma firmami:
• Pfizer BioNtech;
• Johnson&Johnson;
• AstraZeneca.
Po zatwierdzeniu ich przez europejskie instytucje, do naszego kraju trafi 
ponad 45 mln dawek szczepionki przeciwko COVID‑19.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego informuje, że od 
01 grudnia 2020 r. zmieniają się 
kwoty miesięcznego przychodu 
z tytułu wykonywania działalno‑
ści podlegającej obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące 
zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno‑rentowych.
Od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/
zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/
zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 17 li‑
stopada 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związ‑
ku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. 
(5 168 zł 93 gr).
Podstawa prawna:
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. /M.P. 
z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 1030/.
• Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot 
przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięczne‑
go wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych 
przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 
listopada 2020 r. poz. 1055/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Szczepionki przeciwko COVID-19
już niedługo dostępne dla Polaków
– umowy na ich zakup zostały podpisane

Proces szczepień przeciwko COVID‑19 
to największa operacja logistycz‑
na związana ze zdrowiem Polaków. 
Obecnie trwają prace nad Rządową 
Strategią Szczepień, która zostanie 
przyjęta przez Radę Ministrów po 
konsultacjach w połowie grudnia.
Szczepionka – dla kogo w pierwszej 
kolejności?
Koronawirus to poważne zagrożenie 
dla naszego zdrowia i życia. Zale‑

ży nam, aby w pierwszej kolejności ze szczepionek skorzystały osoby 
szczególnie narażone, czyli:
• pracownicy służy zdrowia;
• mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczni‑
czo‑Opiekuńczych;
• osoby powyżej 60. roku życia;
• służby, które wspomagają walkę z COVID‑19 – m.in. policja i wojsko.
Proces szczepień
Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się w lutym 2021 
r. Wszystko jednak zależy od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. Pro‑
ces będzie prosty i jednocześnie bezpieczny. Jak będzie wyglądał?
1. Rejestracja – online: przez infolinię lub u lekarza POZ, na specjalnej 
stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza lub pie‑
lęgniarkę.
3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej 
rejestracji.
4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty 
szczepień. Szczepienia będą realizowane:
• stacjonarnie w placówkach POZ;
• innych stacjonarnych placówkach medycznych;
• w mobilnych zespołach szczepiących;
• w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.
Aby rejestracja na szczepienia była jeszcze łatwiejsza, od 15 grudnia uru‑
chomimy specjalną infolinię. Będzie ona przeznaczona tylko tematowi 
szczepionek przeciwko COVID‑19.
Bądź odpowiedzialny – przestrzegaj zasad bezpieczeństwa
Szczepionka przeciwko COVID‑19 będzie bardzo ważnym elementem 
w walce z koronawirusem. Pamiętaj jednak, aby do czasu jej wprowa‑
dzenia zachowywać się rozsądnie i odpowiedzialne.  Przestrzegaj aktu‑
alnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – stosuj zasadę DDMA+W:
D jak dystans
Dystans społeczny towarzyszy nam od początku epidemii koronawiru‑
sa. 1,5 m to minimalna odległość, jaką powinniśmy zachowywać od in‑
nych osób. Dzięki temu chronimy zarówno siebie, jak i ludzi wokół nas.
D jak dezynfekcja
Mycie rąk wodą z mydłem, albo ich dezynfekcja to podstawa w walce 
z koronawirusem. Jednak ręce to nie wszystko. Pamiętaj o czyszczeniu 
i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, których często dotykasz.
M jak maseczka
Maseczka, szalik lub przyłbica – zasłaniaj nos i usta w przestrzeni pu‑
blicznej. Rób to zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na ulicy. 
Tam również spotykasz i mijasz wiele osób.
A jak Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Korzystasz z aplikacji i miałeś bliski kontakt z osobą chorą? Twój tele‑
fon Cię o tym poinformuje. STOP COVID ProteGO Safe to dobrowolna, 
darmowa i w pełni bezpieczna aplikacja, która pomaga w walce z ko‑
ronawirusem.
W jak wietrzenie
Zadbaj, aby w zamkniętych pomieszczeniach, w których spędzasz dużo 
czasu był dopływ świeżego powietrza. Często wietrz pokoje w domu 
i w pracy.

(źródło: www.gov.pl)

Nowe kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu
świadczeń emerytalno-rentowych
od dnia 01 grudnia 2020 r.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Dobrzyniu infor‑
muje, iż ogłasza nabór wniosków do „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” na rok 2021, które będą przyjmowane 
w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 8 lutego 2021 r. w siedzibie jed‑
nostki.

W ramach programu w 2021 r. będą realizowane następujące ob‑
szary:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach eduka‑
cyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz prze‑
ciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów te‑
rapii zajęciowej;
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodat‑
kowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących 

Młode i zdolne
Uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu: Maja Bruzdewicz, 
przyszła ekonomistka i Magdalena Szymańska, kształcąca się w zawo‑
dzie technik reklamy otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To 
prestiżowe stypendium dla uzdolnionej młodzieży naszego wojewódz‑
twa przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wyka‑
zują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. Takie warunki spełniły  Maja i  Magdalena, 
które, co warto podkreślić, są uczennicami drugiej klasy, zatem zaliczy‑
ły bardzo udany debiut w szkole. To wielkie wyróżnienie, zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma wątpliwości, że program stypendial‑
ny dla zdolnej młodzieży, to najlepiej zainwestowane środki finansowe 
państwa, które powinno wspierać młodych ludzi  w ich dążeniu do roz‑
woju. Serdecznie gratulujemy uzdolnionym uczennicom Zespołu Szkół 
nr 2  i życzymy im dalszych sukcesów.

(KB)

Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w 2021 r.

Już po raz szesnasty odbył się Regionalny Kon‑
kurs Recytatorski pt. „Chmury przeminą, Niebo 
zostanie”. Celem konkursu jest propagowanie 
twórczości polskich poetów piszących wiersze 
o tematyce religijnej. W tym roku, ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, przesłuchania 
do konkursu miały formę zdalną – uczestnicy 
konkursu przesyłali elektroniczne nagrania 
swoich recytacji.  Zespół Szkół nr 2 w Golubiu 
– Dobrzyniu reprezentowały dwie uczennice. 

Sukces uczennic Zespołu 
Szkół nr 2 w konkursie
poetyckim

Oliwia Błędowska zaprezentowała  piękny 
wiersz Zbigniewa Herberta „Książka”,  którym 
wywalczyła  drugie miejsce w konkursie. Na‑
tomiast Aleksandra Jaguś wybrała utwór Wi‑
sławy Szymborskiej „Noc”, za który otrzymała 
wyróżnienie. Obie uczennice do konkursu przy‑
gotowała polonistka, Klaudia Rogalska. Gratu‑
lujemy uczennicom i ich opiekunce wrażliwości 
na piękno słowa i życzymy dalszych sukcesów.

(KB)

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu będą także reali‑
zowane następujące obszary:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budyn‑
kach mieszkalnych;
2) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego 
w  projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepeł‑
nosprawnych.
W przypadku obszaru A oraz obszaru E programu projektodawca 
składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na 
stronie :
https://www.pfron.org.pl/o‑funduszu/programy‑i‑zadania‑pfron/
programy‑i‑zadania‑real/program‑wyrownywania‑ro/program‑wy‑
rownywania‑roznic‑miedzy‑regionami‑iii‑w‑2021‑roku/
Osoba do kontaktu: Sylwia Pietruszyńska, tel.: 56 683 54 76
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Sumienność, wysokie wyniki w na‑
uce oraz rozwijanie uzdolnień 
mają także konkretny wymiar 
finansowy. Uczniowie, któ‑
rzy spełniają odpowiednie 
kryteria, mogą otrzymać za 
swoje zaangażowanie sty‑
pendium, np. Prezesa Rady 
Ministrów czy Marszałka 
Województwa. W bieżącym 
roku szkolnym w Zespole 
Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim stypendystkami premiera 
zostały Agata Janiszewska i Martyna 
Stankiewicz, natomiast stypendium marszał‑
ka otrzymał Szymon Malanowski. Stypendy‑
stom gratulujemy!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przy‑
znaje się uczniowi, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, uzy‑
skując przy tym najwyższą 
w danej szkole średnią ocen. 
Może także wykazywać 
szczególne uzdolnienia 
w  co najmniej jednej dzie‑
dzinie wiedzy, uzyskując 
w  niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach 
wiedzy, wyniki co najmniej 
dobre. Stypendium wypłacane 
jest w dwóch ratach – pierwsza do 
30 listopada (za okres od września do 
grudnia), natomiast druga (za okres od stycznia 
do czerwca) ‑  do 30 kwietnia. Miesięczna wyso‑
kość stypendium to 300 złotych. 
Kim są tegoroczni stypendyści?
Agata Janiszewska jest uczennicą klasy czwartej 
technikum żywienia i usług gastronomicznych. 
Za kilka miesięcy zmierzy się z egzaminem ma‑
turalnym. Agata uczestniczy w różnych konkur‑
sach przedmiotowych oraz tematycznych, orga‑
nizowanych zarówno w szkole, jak też mających 

Stypendyści z Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim

szerszy zasięg, np. pod koniec wrze‑
śnia, wspólnie z koleżanką z kla‑

sy, zwyciężyła w wojewódzkim 
konkursie kulinarnym dla 
uczniów szkół gastrono‑
micznych pn. „Smaki 
potraw i zup kuch‑
ni regionalnej, 
polskiej i róż‑
nych narodów 

gotowanych na 
żywo w żeliwnych 

kociołkach”. Zgodnie 
ze swoim kierunkiem na‑

uki, interesuje się gotowaniem. 
Ale to nie jedyne pasje utalentowanej 
uczennicy. Wśród swoich zainteresowań 

wskazuje ponadto sztukę nowoczesną 
i fotografię, a także współczesną po‑

ezję. – Moje ulubione przedmioty 
szkolne to biologia, matematy‑

ka i język angielski – dodaje 
Agata. Plany na przyszłość 
ma precyzyjnie wyznaczo‑
ne. – Po pierwsze chcę 
zdobyć pełne kwalifi‑
kacje w  zawodzie 

technik żywienia 
i  usług gastrono‑

micznych. Poza 
tym chcę zdać ma‑

turę (na zadowalającym 
mnie poziomie), aby następnie 
studiować dietetykę. Planuję 
również ukończyć kursy: fryzjer‑
ski, florystyczny i wizażu. Mam 
nadzieję, iż dzięki temu znajdę pra‑
cę, z  której będę zadowolona. Ciężko 
jest mi stwierdzić, kim chciałabym zostać 
w przyszłości, dlatego chcę spróbować i zdo‑
bywać doświadczenie w różnych dziedzinach 
zawodowych ‑ podsumowuje.

Następna stypendystka ‑ Martyna Stankiewicz 
‑  uczy się w drugiej klasie technikum logi‑
stycznego. Już od klasy pierwszej wyróżnia się 
aktywnością, zaangażowaniem i sumiennym 
podejściem do obowiązków. Wśród swoich 
zainteresowań wskazuje na sport, szczególnie 
piłkę ręczną. Ale również aktywność społecz‑
na nie jest jej obca. Martyna zaangażowała 
się w działania wolontariatu i czynnie pomaga 
w  organizacji zajęć w kowalewskiej świetlicy 
socjoterapeutycznej, np. opiekuje się młodszy‑

mi dziećmi i pomaga im w od‑
rabianiu lekcji. – Moje 

ulubione przedmioty 
szkolne to oczywiście 
lekcje zawodowe, 
ale także matema‑
tyka, język polski 
i  geografia – mówi 
Martyna. ‑ Jestem 
bardzo wesołą, ale 

też zdyscyplinowaną 
osobą, dlatego chętnie 

służę pomocą innym – 
dodaje. Po ukończeniu tech‑

nikum Martyna  chciałaby studio‑
wać logistykę, aby następnie pracować w tym 
kierunku i spełniać się zawodowo.
Z kolei stypendystą Marszałka Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego został Szymon Mala‑
nowski, uczeń trzeciej technikum logistyczne‑

go. – Moje zainteresowania to transport, 
spedycja i logistyka – wylicza 

krótko. – Na pewno dalej 
wiążę z nimi swoją przy‑

szłość, to znaczy planuję 
studia w tym kierunku, 
a następnie pracę ‑ do‑
daje. Ulubione przed‑
mioty szkolne Szymona 
to przede wszystkim 

przedmioty zawodowe 
i ścisłe. Ponadto stypen‑

dysta aktywnie działa w Sa‑
morządzie Uczniowskim, jest 

inicjatorem różnorodnych akcji, 
konkursów i wydarzeń szkolnych. Zaangażo‑
wał się również w promocję Fundacji DKMS.

(KZ)

Kilka miesięcy temu stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, na które 
nikt nie był przygotowany. I choć sytuacja była trudna, pojawiły się 
osoby i firmy, które z wielkim altruizmem podeszły do sprawy i bez‑
interesownie pomagały nam w najtrudniejszym czasie.
W związku z powyższym, w imieniu własnym oraz władz samorządu 
Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim ofiarodawcom za okazaną pomoc na rzecz Szpitala Po‑
wiatowego Sp. z o.o. w Golubiu‑Dobrzyniu. Państwa wsparcie było 
nieocenione w tak trudnym dla nas wszystkim czasie, a przekazane 
środki pozwoliły na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związa‑
nych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS‑COV‑2 wywołującego 
chorobę COVID‑19.

Wsparcia finansowego udzieliły:
‑ OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski;
‑ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych z siedzibą w Toruniu;
‑ Przedsiębiorstwo Przemysłowo‑Handlowe HETMAN Sp. z o.o.;
‑ AGROLOK Sp. z o.o.  z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu;

‑ Golpasz S.A. z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu;
‑ Firma Transportowo‑Handlowa SPEDWIT Zbigniew Witulski z sie‑
dzibą w Golubiu‑Dobrzyniu;
‑ DOMBUD RP Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu;
‑ F.H.P. MAL‑PAK Leszek Mul z siedzibą w Podborku;
‑ Aller Aqua Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nożynku;
‑ Gospodarstwo Rolne z Bielska Oleś Edward i Łucja;
‑ AGRO‑CIECH Spólka Jawna E. Okrucińska, S. Gałka, J. Mejger, 
Z. Wierzbowski z siedzibą w Ciechocinie;
‑ Zakład Usługowo Handlowy Stuczyński Józef z siedzibą w Ostro‑
witem.
Jeszcze raz za dobro płynące z serca, serdecznie dziękujemy. Jed‑
nocześnie w tym świątecznym okresie, życzę Państwu zdrowych, 
pogodnych oraz przepełnionych dobrem ludzkim Świąt Bożego 
Narodzenia oraz lepszego 2021 Roku.

Starosta Golubsko‑Dobrzyński
/‑/ Franciszek Gutowski
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eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracują‑
cych ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział 
nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3‑19 
lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online 
międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 i zgro‑
madził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu ‑ Dobrzyniu: Maja Bruzdewicz 
(2 GTE), Bartosz Frankowski (2GTE), Julia Nadolna (3TER), Oliwia Błę‑
dowska (3 TER) oraz Klaudia Jasieniecka (3TER)  pod przewodnictwem  
nauczycielki Marzeny Kołodziejskiej biorą udział w międzynarodowym 
projekcie eTwinning, pt. : Social Media – Cultural Degeneration (Media Spo-
łecznościowe – Degeneracja Kulturowa), stworzony przez Makbule Metin, 
Turcja and Alina Bulgariu, Rumunia.
Era cyfrowa wpływa na punkt widzenia nastolatków. Zwłaszcza Covid ‑19 
wciąga młode osoby do mediów społecznościowych, takich jak: Facebo‑
ok, Instagram, Tweeter, Snapchat i inne. To oczywiste, że prowadzi to do 
pewnych niebezpieczeństw, jednym z nich jest kulturowa degeneracja.
Celem projektu jest skupienie się na negatywnych skutkach Social Me‑
dia i budowanie świadomości społecznej.
Młodzież z naszej szkoły wspólnie z uczniami ze szkół z Rumunii, Turcji, 
Tunezji, Albanii, Macedonii oraz Francji wykonują  zadania polegające 
na stworzeniu logo projektu oraz plakatów uświadamiających zagro‑
żenia płynące z nadużywaniem mediów społecznościowych, a także 
plakatów związanych z European Cyber Security Month – Europejskim 
Miesiącem Bezpieczeństwa w Sieci. Używając narzędzia PADLET (ht‑
tps://padlet.com/alinabulgariu/4om1huvapvkfd3ye), uczniowie wspól‑
nie z nauczycielem odpowiadali na pytania dotyczące mediów społecz‑
nościowych, wad i zalet oraz poszukiwali różnych źródeł dotyczących 
badań i analiz nad tym zagadnieniem. Głównym językiem kontaktowym 
jest język angielski, dzięki temu uczniowie mają możliwość sprawdze‑
nia swojej wiedzy językowej oraz przełamania własnych lęków i barier 
w kontaktach międzynarodowych.

(AB)

eTwinning w Zespole Szkół nr 2 
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Szkoła z Powiatem 
Starosta Franciszek Gutowski przyjął zapro‑
szenie do objęcia patronatem organizacji Dnia 
Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie, któ‑
ry organizowany był w naszej szkole w dniu 
olimpiady. Dzięki wsparciu powiatu udało się 
połączyć przeprowadzenie olimpiady z promo‑
cją wojska, straży pożarnej i policji, które repre‑
zentowane były przez liczne jednostki z terenu 
naszego województwa. 
W szkole podczas minionych dwu edycji olim‑
piady gościliśmy przedstawicieli Centrum Eks‑

Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie...
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu od trzech lat jest organizatorem Kujawsko-Pomorskich Okręgowych Eliminacji 
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Dotychczas w Golubiu-Dobrzyniu eliminacje okręgowe (II etap olimpiady - wojewódz-
ki) odbyły się 7 grudnia 2018 i 6 grudnia 2019 roku. Później uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego - 10 najlepszych finalistów 
II etapu - uczestniczyli w etapie centralnym olimpiady, który odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim.

perckiego Policji Wojskowych NATO, Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Woje‑
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgosz‑
czy, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
w  Toruniu, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej w Toruniu, 8 Kujawsko‑Pomor‑
skiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgosz‑
czy, Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy, 
Komendy Powiatowej PSP w Golubiu‑Dobrzy‑
niu i Komendy Powiatowej Policji w Golubiu‑
‑Dobrzyniu.

Etap okręgowy olimpiady każdego roku pro‑
mowany jest przez patronów cywilnych. To Ku‑
ratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy 
‑ Delegatura w Toruniu oraz Oddział Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu‑Dobrzy‑
niu i MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Golubiu‑Dobrzyniu. 
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Gospodarzem Dnia Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Obronności jest Starosta Golubsko‑Dobrzyń‑
ski, który wraz dyrektorem szkoły przyjmuje 
gości z województwa i zapewnia oprawę spo‑
tkania, które wpisało się już w kalendarz cieka‑
wych wydarzeń edukacyjnych regionu.

Spotkanie z żołnierzami i funkcjonariuszami
Licznie i bogato reprezentowane służby i insty‑
tucje pozwoliły na zorganizowanie młodzieży 
możliwości spotkania z przedstawicielami ww. 
służb i poznania specyfiki ich działania. Przygo‑
towane stoiska promocyjne i możliwość spo‑
tkania się z żołnierzami oraz funkcjonariuszami 
pozwoliły zrealizować główne cele olimpiady, 
które sprowadzają się do propagowania wie‑

dzy o bezpieczeństwie i obronności oraz kre‑
owania postaw patriotycznych, a także bardzo 
poszerzają sposoby realizowania doradztwa 
zawodowego w szkole.
W tym roku, w związku z obostrzeniami do‑
tyczącymi naszego funkcjonowania w czasie 
pandemii COVID‑19, Komitet Główny Olimpiady 
zdecydował, że etap okręgowy przeprowadzony 
będzie w formie testu zorganizowanego w spo‑
sób zdalny ‑ 11 grudnia. Tym samym wypracowa‑
na przez nas formuła Dnia Wiedzy o Bezpieczeń‑
stwie i Obronności musi ulec zmianie.

Warto zorganizować
Jednak, biorąc pod uwagę dużą wartość ‑ or‑
ganizowanego wraz z wieloma partnerami 

Patroni i partnerzy
1. Marek Gralik, Kujawsko‑Pomorski Kurator Oświaty,
2. Franciszek Gutowski, Starosta Golubsko‑Dobrzyński,
3. Iwona Smużyńska, prezes Oddziału ZNP w Golubiu‑Dobrzyniu,
4. Anna Borkowska, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” POiW w Golubiu‑Dobrzyniu,
5. płk Mirosław Łabęcki, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy,
6. płk Andrzej Iseman, komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy,
7. płk Robert Putrzyński, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, 
8. płk Remigiusz Zieliński, komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 
9. płk Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, 
10. płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko‑Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Byd‑
goszczy, 
11. st. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu,
12. insp. Piotr Leciejewski,  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
13. ppłk Andrzej Makowski, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy, 
14. st. bryg Paweł Warlikowski, Komendant Powiatowy PSP w Golubiu‑Dobrzyniu, 
15. insp. Dariusz Borowiec, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu‑Dobrzyniu.

i patronami ‑ przedsięwzięcia oraz fakt, że 
w ubiegłym roku poszerzyliśmy grupę współ‑
tworzących Okręgowe Eliminacje Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności o ko‑
lejne jednostki, działające w naszym woje‑
wództwie, a w bieżącym planowaliśmy podję‑
cie współpracy z następnymi, zaproponujemy 
„covidowy” wariant Dnia Wiedzy o Bezpie‑
czeństwie i Obronności.
II etap olimpiady, który będzie zorganizowa‑
ny zdalnie, odbędzie zgodnie z Kalendarium 
Olimpiady.
Natomiast Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i  Obronności zorganizujemy w terminie póź‑
niejszym, o ile pozwoli na to sytuacja związana 
z pandemią. Jego formuła będzie podobna do 
tych z poprzednich dwu edycji. Tego dnia wrę‑
czymy także dyplomy i nagrody zwycięzcom 
II  etapu olimpiady, który wcześniej odbędzie 
się zdalnie.

(DG)
Zdjęcia archiwalne z poprzednich edycji Dnia Wiedzy 

o Obronności i Bezpieczeństwie.



Gazeta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego  www.golub‑dobrzyn.com.pl 11

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

XXXI sesja Rady Powiatu
XXXI sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go, odbyła się 25 listopada br. W związku z wpro‑
wadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja 
odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie 
zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali 
wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzo‑
ne w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 
7 uchwał, z których treścią można zapoznać się 
tutaj:    http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal

Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmia‑
ny w budżecie oraz w Wieloletniej Progno‑
zie Finansowej Powiatu, a także przesunięto 
wszystkie niewykorzystane środki z PFRON‑u 
na potrzeby osób niepełnosprawnych (zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego). Ponadto ustalono 
na rok 2021 stawki za parkowanie porzuconych 
pojazdów i obiektów pływających, przyjęto 
Program współpracy z organizacjami pozarzą‑
dowymi na rok przyszły, a także harmonogram 
dyżurów aptek ogólnodostępnych  również na 
rok 2021. 
Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Powiatu tutaj: 
http://www.retransmisje.golub‑dobrzyn.com.pl/ 

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.12.2020 r. – 16.01.2021 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

15‑12‑2020 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

17‑12‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

18‑12‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

19‑12‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

20‑12‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

21‑12‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

22‑12‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

23‑12‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24‑12‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑12‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑12‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

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

28‑12‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29‑12‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

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

31‑12‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑01‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

02‑01‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

03‑01‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04‑01‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

05‑01‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

06‑01‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

07‑01‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

08‑01‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

09‑01‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

10‑01‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

11‑01‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

12‑01‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

13‑01‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

14‑01‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

15‑01‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑01‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88


