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Nowy Ambulans z wyposażeniem dla Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
Z końcem roku 2020, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Po‑
wiat otrzymał środki w wysokości 498.000,00 zł z przeznaczeniem na
zakup ambulansu medycznego typu B wraz z noszami oraz dwoma
urządzeniami do kompresji klatki piersiowej dla Szpitala Powiatowe‑
go Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

W ramach udzielonej dotacji zakupiony został pojazd specjalny marki Opel
Movano wraz z wyposażeniem medycznym, który od początku bieżącego
roku zabezpiecza transport pacjentów, w tym transport międzyszpitalny
pacjentów hospitalizowanych z uwagi na zarażenie wirusem SARS-CoV-2.
(AM)

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

Nowe Fortepiany w Publicznej Szkole Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2021 r.
kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie
Pomorskim otrzymała bardzo hojną darowiznę. Są
to 2 fortepiany. Koncertowy fortepian PETROF oraz
mniejszy fortepian Bechstein zostały przekazane
dzięki współpracy ze szkołą muzyczną w Chełmnie.
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Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie w 2021 roku
Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycz‑
nia 2021 r. kontynuuje realizację zadania zle‑
conego z zakresu administracji rządowej pole‑
gającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa oby‑
watelskiego. Zgodnie z obowiązującymi prze‑
pisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców
Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące
taką pomoc.
Jeden z punktów prowadzony jest na podsta‑
wie porozumienia z Okręgową Radą Adwokac‑
ką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych,
w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc
prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac
1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny
jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30
do 15:30.
Drugi punkt prowadzony jest na podstawie
umowy zawartej z organizacją pozarządową
wybraną w ramach otwartego konkursu ofert
i funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa oby‑
watelskiego.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu Go‑
lubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9 listopada
2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powie‑

rzenie realizacji zadania publicznego w zakre‑
sie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa oby‑
watelskiego w 2021 roku.
W wyniku przeprowadzonego konkursu spo‑
śród pięciu ofert Zarząd Powiatu dokonał osta‑
tecznego wyboru jednej oferty, która spełniała
zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne.
Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie
Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nie‑
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Po‑
morskim czynny jest w następujących godzi‑
nach:
Poniedziałek 800-1200
Wtorek 800-1200
Środa 1500-1900
Czwartek 800-1200
Piątek 1500-1900
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka‑
cji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) nieod‑
płatna pomoc prawna oraz nieodpłatne po‑
radnictwo obywatelskie przysługuje osobie

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową
działalność gospodarczą niezatrudniającą in‑
nych osób w ciągu ostatniego roku.
W chwili obecnej ze względu na sytuację
epidemiologiczną porady odbywają się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń.
(EP)

Dzieje się w muzycznej
Grudzień i styczeń w Publicznej Szkole Muzycz‑
nej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu był pełen
mniejszych i większych wydarzeń szkolnych.
Mimo epidemii i nauce zdalnej udało się zor‑
ganizować on-line koncert z okazji dnia babci
i dziadka, dwa większe koncerty – mikołajko‑
wy i świąteczno-noworoczny, oraz konkurs ko‑
lęd i pastorałek.
7 grudnia 2020 r. odbył się Koncert Mikołajko‑
wy z udziałem uczniów szkoły muzycznej, który
poprowadziły Panie Joanna Godlewska i Kata‑
rzyna Więckowska, nauczycielki przedmiotów
teoretycznych a akompaniował Pan Tomasz
Gumiela. Wśród wykonawców znaleźli się Fi‑
lip Piątkowski, Wiktoria Rumianowska, Dawid
Gumiela, Martyna Tybura, Aleksander Malecki,
Kalina Kwiecień, Stanisław Rapp, Maria Radzi‑
kowska, Zofia Grzędzicka, Jan Zalewski, Marta
Orłowska, Maja Piątkowska, Antoni Charchuła,
Tomasz Garkowski, Karolina Bednarska, Nata‑
sza Wojtczak, Hubert Nowak i Jakub Garkowski.
Przed przerwą świąteczną wraz ze Stowarzy‑
szeniem Miłośników Kultury został zorgani‑
zowany I Świąteczny Konkurs Kolęd i Pasto‑
rałek. Pomimo, iż była to I edycja konkursu
a uczestnicy przesyłali swoje nagrania online,
ilość uczestników i jakość nagrań przerosła
oczekiwania organizatorów. Jury po burzliwych
obradach przyznało I miejsce Karolinie Bed‑
narskiej z klasy skrzypiec Pani Ireny Narębskiej
oraz II miejsce ex aequo Monice Wróblewskiej
z klasy organów Pana Rafała Gumieli oraz
Bartoszowi Słupczewskiemu z klasy waltorni
Pana Roberta Józefowicza. Wyróżnieni zostali
Dawid Gumiela, Marta Orłowska, Kalina Kwie‑

cień, Natalia Fydryszewska, Mateusz Siemie‑
nik oraz zespół skrzypcowy w składzie: Antoni
Charchuła, Natalia Fydryszewska, Nina Toma‑
szewska i Natasza Wojtczak. Każdy z uczestni‑
ków otrzymał dyplom oraz upominek. Nagrody
ufundowała Rada Rodziców i Stowarzyszenie
Miłośników Kultury.
1 lutego 2021 r. odbył się Koncert ŚwiątecznoNoworoczny w wykonaniu uczniów i nauczy‑
cieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Golubiu-Dobrzyniu. Jest to koncert corocznie
organizowany w kościele lub w Domu Kultury,
jednak przez sytuację epidemiczną w kraju zo‑
stał w tym roku przeniesiony do Internetu. Na
wstępie Dyrektor PSM Rafał Gumiela złożył
życzenia noworoczne uczniom i słuchaczom
a następnie zaprosił do wysłuchania koncer‑
tu. Wśród utworów wykonywanych znalazły
się m.in. znane kolędy oraz kompozycje muzy‑
ki klasycznej, w wykonaniu Jakuba i Tomasza
Garkowskich, Bartosza Rzepeckiego, Aleksan‑
dra Maleckiego, Huberta Nowaka, Karoliny
Maleckiej, Szczepana Iwańskiego, Pana Rafała
Gumieli i Pana Tomasza Gumieli.
(RG)
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Do Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
z Fundacji WOŚP trafił nowy sprzęt medyczny
Pod koniec 2020 roku Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wystą‑
pił do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z wnioskiem
o wsparcie w sprzęt medyczny dla oddziałów do walki z COVID-19.
Fundacja WOŚP przekazała 5 nowych łóżek szpitalnych z dodatko‑
wym
wyposażeniem
oraz 5 kardiomonitorów
dla pacjentów hospi‑
talizowanych z uwagi
na zakażenie wirusem
SARS-COV-2. Przekaza‑
nie sprzętu medycznego
dokonane zostało w ra‑
mach umowy darowi‑
zny pomiędzy Fundacją
WOŚP a Golubsko-Do‑
brzyńskim Szpitalem Po‑
wiatowym.
(AM)

158. rocznica
Powstania
Styczniowego
W 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, dnia
22 stycznia 2021 r. Wicestarosta Pani Danuta Malecka
w imieniu Samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskie‑
go wraz z proboszczem parafii pw. Świętej Katarzyny
Aleksandryjskej w Dobrzyniu ks. Kanonikiem Jarosła‑
wem Kuleszą oddali hołd uczestnikom walk powstań‑
czych. Złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów
Powstania Styczniowego oraz na pomniku weterana
powstania Śp. Antoniego Wasielewskiego znajdujące‑
go się na cmentarzu parafialnym w Dobrzyniu poprze‑
dziła modlitwa w intencji powstańców.
(AP)
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O grypie ptaków
Grypa ptaków (AI - Avian influen‑
za), d. pomór drobiu (FP - Fowl
plaque), należy do chorób zwie‑
rząt listy OIE jako niezwykle zakaź‑
na i zaraźliwa choroba wirusowa
drobiu, która może powodować
śmiertelność do 100%. Chorobę
wywołują niektóre szczepy podty‑
pów H5 i H7 wirusa grypy typu A.
(czynnik etiologiczny: wirus z ro‑
dziny Orthomyxoviridae, rodzaju
Influenzavirus).
Zakażone ptaki wydalają wirus
w dużych ilościach przede wszyst‑
kim z:
-kałem
-wydzieliną z oczu
-wydzieliną z dróg oddechowych
-wydychanym powietrzem.
Na zakażenie wirusami grypy pta‑
ków podatne są prawie wszystkie
gatunki ptaków zarówno domo‑
wych (drób), jak i dzikich wolno
żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczegól‑
nych gatunków jest zróżnicowany:
-kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, wy‑
stępowanie klinicznej postaci choroby;
-kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystki‑
mi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo
zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choro‑
by. Drób wodny uważa się za potencjalny rezer‑
wuar i źródło wirusa dla drobiu;
-perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wraż‑
liwość podobna jak u kur i indyków;
-strusie - u strusi występują objawy oddechowe
i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 2030%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują ob‑
jawy kliniczne ani upadki;
-ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate
i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świe‑
cie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd
stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktyw‑
ność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, za‑
tem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu
choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu,
nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odka‑
żenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie
stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty.
Niszczy go również obróbka termiczna (smaże‑
nie, gotowanie).
Drogi zakażenia
Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbar‑
dziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bez‑
pośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle
ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować rów‑
nież poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środ‑
ki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy pta‑
ków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie,
sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.
Zagrożenie dla ludzi
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zaka‑
żenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma pod‑

staw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych
w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego
w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów pta‑
sich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.
Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od
H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest
pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt
z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad
higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bez‑
pośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim
oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.
Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce ter‑
micznej.
https://www.wetgiw.gov.pl/
(KS)
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WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Ogłoszony w marcu 2020 roku na terytorium Polski stan
epidemiczny wpłynął w sposób istotny na nasze życie,
w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia
negatywnych skutków jakie stan ten wywołał dla gospo‑
darki, Urząd Pracy na zlecenie ministra właściwego ds.
pracy realizował kilka form wsparcia dla mikro i małych
przedsiębiorców. Zadania były realizowane w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia‑
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U .
z 2020 r. poz. 1842 ze zm).
Mamy nadzieję, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i determinacji pracowników urzędu udało się, przynaj‑
mniej w części, złagodzić negatywne skutki epidemii ko‑
ronowirusa i ochronić wiele miejsc pracy. W minionym
roku, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu udzie‑
lił wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu golubsko‑
-dobrzyńskiego w wysokości 13 628 837,71 złotych.

z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mi‑
lionów euro),
• prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwiet‑
nia 2020 r.
O pożyczkę mogli ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy,
którzy nie zatrudniali pracowników.
Pożyczka była udzielana ze środków Funduszu Pracy
do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie było sta‑
łe i wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działal‑
ność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udziele‑
nia pożyczki. Umorzenie pożyczki następowało z urzędu,
bez konieczności składania wniosku o umorzenie.
Pożyczka udzielana była jednorazowo.
W 2020 roku 1688 wniosków zostało rozpatrzonych
pozytywnie. Wypłaciliśmy pożyczki w łącznej kwocie
8.439.330, zł. Pożyczki wypłacane były ze środków Fun‑
duszu Pracy.
Wnioski o pożyczkę można składać do 10 czerwca 2021 r.
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla
organizacji pozarządowych (art.15zzda)
Z pożyczki na podobnych zasadach mogły skorzystać
również fundacje i organizacje pozarządowe których
przychód w ostatnim roku bilansowym nie przekroczył
100 000 zł. Wysokość pożyczki stanowiło 10 % przycho‑
dów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.
W 2020 roku 43 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Wypłaciliśmy pożyczki w łącznej kwocie 125 422,98 zł.
Pożyczki wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.

Największym zainteresowaniem cieszyła się niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) w celu pokrycia bieżących kosztów
prowadzenia tej działalności.
Z pożyczki mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o któ‑
rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obroto‑
wych spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wy‑
robów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekracza‑
jący równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)
W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epi‑
demii wywoływał dla przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi niezatrudniających pracowników, realizowane
było wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o do‑
finansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych,
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowa‑
dzenia działalności gospodarczej. Instrument ten został
zawarty Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia‑
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź‑
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz.1842), w artykule 15zzc.
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Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku
obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako sto‑
sunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku w porówna‑
niu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.
Dofinansowanie obliczane było według następujących
przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalne‑
go wynagrodzenia miesięcznie1,
• co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalne‑
go wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalne‑
go wynagrodzenia miesięcznie
Przedsiębiorca był zobowiązany do prowadzenia działal‑
ności gospodarczej przez okres, na który przyznane zosta‑
ło dofinansowanie.
Wsparcie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż
3 miesiące. Ze wsparcia można było skorzystać tylko raz.
Do końca roku 295 wniosków rozpatrzyliśmy pozytywnie
i wypłaciliśmy dofinansowanie w wysokości 1.505.920,00.
Dofinansowania wypłacane były ze środków Funduszu
Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art.15zzb)
Wsparcie polegało na umożliwieniu ubiegania się o do‑
finansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pra‑
cowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek
na ubezpieczenia społeczne.
Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku
obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym.
Spadek obrotów był rozumiany jako stosunek łącznych
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mie‑
sięcy kalendarzowych w porównaniu do analogicznych
dwóch miesięcy w roku poprzednim.
Dofinansowanie było obliczane według następujących
przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o do‑
finansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo‑
łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie wię‑
cej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o mi‑
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „mini‑
malnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu
do każdego pracownika1,
• co najmniej 50% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o do‑
finansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo‑
łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej

niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększo‑
nego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodaw‑
cy, w odniesieniu do każdego pracownika,
• co najmniej 80% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o do‑
finansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo‑
łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej
niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększo‑
nego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodaw‑
cy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Wsparcie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące. Ze wsparcia można skorzystać tylko raz.
Do końca roku 196 wniosków rozpatrzyliśmy pozytywnie
i wypłaciliśmy dofinansowanie w wysokości 3.483.192,90.
Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we
wnioskach podmiotów, którym wypłacono dofinansowa‑
nie wyniosła 1 126 osób. Dofinansowania wypłacane były
ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)
Wsparcie dawało możliwość ubiegania się o dofinanso‑
wanie z tytułu spadku przychodów z działalności statuto‑
wej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń skła‑
dek na ubezpieczenia społeczne.
Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku
przychodów z działalności statutowej.
Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącz‑
nych przychodów z działalności statutowej w ciągu do‑
wolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch
miesięcy w roku poprzednim.
Dofinansowanie obliczane było według następujących
przedziałów spadku przychodów:
• co najmniej 30% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o do‑
finansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo‑
łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej
niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększo‑
nego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodaw‑
cy, w odniesieniu do każdego pracownika1,
• co najmniej 50% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o do‑
finansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia spo‑
łeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej
niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia1, powiększo‑
nego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodaw‑
cy, w odniesieniu do każdego pracownika;
• co najmniej 80% – przyznane w wysokości nieprze‑
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofi‑
nansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społecz‑
ne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
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90% kwoty minimalnego wynagrodzenia1, powiększone‑ stopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosun‑
go o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, ku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październi‑
w odniesieniu do każdego pracownika
ku albo listopadzie 2019 r.
• na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność go‑
Do końca roku został złożony tylko 1 wniosek któ‑ spodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działal‑
ry rozpatrzyliśmy pozytywnie i wypłaciliśmy dofi‑ ności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
nansowanie w wysokości 2.971,83 zł. Łączna liczba jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy
zatrudnionych pracowników ujęta we wniosku podmiotu z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
któremu wypłacono dofinansowanie wyniosła 2 osoby. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal‑
Dofinansowania wypłacane były ze środków Funduszu czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo‑
Pracy.
łanych nimi sytuacji kryzysowych,
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)
Wsparcie polegające na umożliwieniu ubiegania się o do‑
finansowanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracow‑
ników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne.
Dofinansowanie mogło być udzielone w wysokości nie
wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników obję‑
tych wnioskiem (kwota dofinansowanie nie mogła prze‑
kroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia po‑
większonego o składki na ubezpieczenie społeczne od
pracodawcy). Beneficjent był zobowiązany do utrzymania
zatrudnionych pracowników przez okres, na który zosta‑
ło przyznane dofinansowanie. W sytuacji, gdy Kościelna
osoba prawna skorzystała ze zwolnienia, w całości lub
w części, z obowiązku opłacania należności z tytułu skła‑
dek odprowadzanych do ZUS, nie mogła otrzymać dofi‑
nansowania w części dotyczącej składek na ubezpiecze‑
nia społeczne i zdrowotne. Mogła natomiast otrzymać
dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracow‑
ników. Sytuacja, w której Kościelna osoba prawna sko‑
rzystała z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia
terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie
miała wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosz‑
tów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W od‑
niesieniu do kwestii niezalegania z opłacaniem składek
oraz zobowiązań podatkowych wynikającego z art. 15zze2
ust. 8 pkt 1 ustawy, w przypadku, gdy kościelna osoba
prawna, która na dzień składania wniosku nie zalega ze
składkami i zobowiązaniami podatkowymi, na co posiada
stosowne zaświadczenie, można uznać wspomniany wa‑
runek za spełniony. Wsparcie mogło zostać przyznane na
okres do 3 miesięcy.
W 2020 nie został złożony żaden wniosek.

Kod PKD
2007

Nazwa kodu

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wy‑
specjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowi‑
skach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzie‑
ży i obuwia prowadzona na straganach i targowi‑
skach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowa‑
dzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie in‑
dziej niesklasyfikowany

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla od‑
biorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych

W okresie od 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021
roku realizowana była kolejna forma wsparcia
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych
branż (art.15zze4)
Dotację mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniali
łącznie następujące warunki:
• posiadali status mikroprzedsiębiorcy albo małego przed‑
siębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio
w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Pra‑
wo przedsiębiorców,
• działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień
30 września 2020 r.,
• przychód z działalności uzyskany w październiku albo li‑

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i mu‑
zycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego
i sportowego

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników tu‑
rystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wy‑
staw i kongresów
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85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy
i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in‑
dziej niesklasyfikowane

86.10.Z

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ra‑
mach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub re‑
alizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedsta‑
wień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedsta‑
wień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

Wnioski o dotacje można było składać do 31 stycznia
2021 roku. W tym okresie zostały rozpatrzone pozytywnie
32 wnioski o dotacje. Dotacje wypłacono 36 przedsiębior‑
com, łącznie 180.000,00 zł.
Obecnie wprowadzono rozszerzoną o kolejne 7 branż for‑
mę dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielaną na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).
Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy na dzień
30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z ko‑
dów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini‑
strów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczest‑
ników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)., których PKD znaj‑
duje się w tabeli wyżej oraz dodatkowo przedsiębiorcy,
którzy na dzień 30 listopada 2020 roku posiadali przewa‑
żający KOD PKD:
Kod PKD
2007

Nazwa kodu

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport
lotniczy

Działalność obiektów sportowych

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótko‑
trwałego zakwaterowania

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów
kempingowych) i pola namiotowe

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form roz‑
rywki lub rekreacji organizowanych w pomieszcze‑
niach lub w innych miejscach o zamkniętej prze‑
strzeni

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezer‑
wacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)

oraz
• posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpo‑
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
wiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców,
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i fu‑
96.01.Z
• działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień
trzarskich
30 listopada 2020 r.,
Działalność usługowa związana z poprawą kondy‑
• przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedza‑
96.04.Z
cji fizycznej
jącym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu
Dotacje były udzielane w wysokości do 5 tys. zł. i mogą poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzed‑
być bezzwrotne pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie niego.
wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia dotacji. Z dotacji mogli skorzystać rów‑ Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzed‑
nież Ci przedsiębiorcy, którzy otrzymali niskooprocentowa‑ siębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał
ną pożyczkę, o ile spełniali warunki do otrzymania dotacji. działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia
W okresie od 19 do 31 grudnia 2020 roku zostało rozpa‑ udzielenia dotacji.
trzonych pozytywnie 19 wniosków o dotacje. Dotacje wy‑ Wnioski można składać od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r.
płacono 15 przedsiębiorcom na kwotę 75.000,00 zł. Dota‑ wyłącznie elektronicznie.
cje wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.
(JZ)
93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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#SZCZEPIMYSIĘ
– transport osób w ramach
wspierania Narodowego
Programu Szczepień
W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień
przeciw COVID-19 strażacy pomagają do‑
trzeć do punktów szczepień osobom powyżej
70 roku życia które nie mogą tam dojechać we
własnym zakresie.

Z pomocy w transporcie mogą skorzystać oso‑
by, które:
- posiadają aktualne orzeczenie o niepełno‑
sprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- mają trudności z dostępem do punktu szcze‑
pień (osoby starsze niemające możliwości sa‑
modzielnego dojazdu do punktu szczepień)
w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin
miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
Akcja ta prowadzona jest we współpracy
z punktami szczepień oraz jednostkami samo‑
rządu terytorialnego.
W powiecie golubsko-dobrzyńskim pierwszy
dowóz osób na szczepienia realizowany przez
straż pożarną odbył się w dniu 26.01.2021 r.
W pierwszym tygodniu akcji strażacy z jedno‑
stek OSP w Cieszynach, Świętosławiu, Zbój‑
nie oraz Elgiszewie wykonali 4 transporty na
szczepienia przeciw COVID-19 podczas któ‑
rych pomogli w dotarciu do miejsc szczepień
6 osobom.
Przypominamy, że pod numerem 989 można
uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej in‑
folinii Narodowego Programu Szczepień prze‑
ciw COVID-19.
(BMB)
Zdjęcia: KP PSP Golub-Dobrzyń
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Wędkarz
uratowany
przez strażaków podczas
ćwiczeń

26 stycznia 2021 r. podczas ćwiczeń prowa‑
dzonych na terenie ośrodka wypoczynkowego
Okonin z zakresu ratownictwa lodowego stra‑
żacy usłyszeli odgłosy nawoływania o pomoc
dochodzące z drugiej strony jeziora. Przy po‑
mocy lornetki zlokalizowali przybliżone miej‑
sce zdarzenia, okazało się, że do wody wpadł
mężczyzna. Zastępy GBA 2,5/16 i SLRR Nis‑
san z łodzią przemieściły się drogą natomiast
czterech strażaków – ratowników udało się
na miejsce biegnąc linia brzegową jeziora. Po
dotarciu na miejsce okazało się, że w wodzie
znajdował się przytomny 76-letni mężczyzna,
który utrzymywał się na tafli lodu. Ratownicy
zabezpieczeni w ubrania niezatapialne i kami‑
zelki asekuracyjne przy użyciu deski lodowej
udali się w kierunku poszkodowanego. Po
wyciągnięciu z wody poszkodowany został
przetransportowany na brzeg. Przy pomocy
koca i foli życia poszkodowany wędkarz został
zabezpieczony przed utratą ciepła, monitoro‑
wano jego funkcje życiowe za pomocą pulso‑
ksymetru oraz zostało mu udzielone wsparcie
psychiczne. Następnie został przekazany Ze‑
społowi Ratownictwa Medycznego.
Cała akcja pokazuje, że ćwiczenia przynoszą
wymierne efekty, nie tylko jeśli chodzi o spraw‑
dzanie sprzętu ale również mogą być okazją do
uratowania życia ludzkiego.
(BMB)
Zdjęcia: KP PSP Golub-Dobrzyń
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Nowe Fortepiany w Publicznej Szkole Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim otrzy‑
mała bardzo hojną darowiznę. Są to 2 fortepiany. Koncertowy fortepian
PETROF oraz mniejszy fortepian Bechstein zostały przekazane dzięki
współpracy ze szkołą muzyczną w Chełmnie. Bardzo intensywne działa‑
nia i wielką przychylność dla naszej szkoły i regionu okazał mgr Mieczy‑
sław Żelazko dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. G.
Gorczyckiego w Chełmnie . Dzięki jego staraniom uzyskano akceptację
Centrum Edukacji Artystycznej na przekazanie instrumentów do naszej
szkoły. Oba instrumenty są używane, ale ich stan pozwoli na jeszcze
wiele lat intensywnej nauki uczniów klasy fortepianu oraz wykorzysta‑
ny będzie podczas koncertów szkolnych. Dzięki przychylności władz
powiatu przeprowadzone zostały również prace remontowe obecnego
budynku szkoły muzycznej w Kowalewie. Między innymi na potrzeby
małych koncertów przygotowana została jedna z sal w budynku przy
ul. Odrodzenia 7, gdzie znajduje się szkoła. Przeprowadzona adaptacja
sali nr 1 pozwoli na udział maksymalnie 60 osób publiczności, co na
obecne warunki szkoły w Kowalewie Pomorskim będzie wielkością wy‑
starczającą. Taka kubatura pomieszczenia spełni swoje zadanie, pozwa‑
lając przede wszystkim na zwiększenie praktyki wykonawczej uczniów
podczas koncertów na żywo. Mając coraz lepsze warunki lokalowe oraz
poszerzane sukcesywnie instrumentarium, uczniowie będą mogli osią‑
gać jeszcze lepsze wyniki nauczania i przygotowywać się do udziału
w konkursach dla szkół artystycznych.
(KS)
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Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko - Dobrzyńskiego
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 52 30–32
fax: (56) 683 52 30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J.G. Koppa 1
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 682 15 85/86 lub (56) 683 54 76
fax: (56) 475 62 11
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XXXIV sesja Rady Powiatu
XXXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskie‑
go, odbyła się 28 stycznia 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, wprowadzone
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

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

Uchwałami m.in. uchwalono budżet na rok
2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
do roku 2040. Ponadto przyjęto do realizacji
Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełno‑
sprawnością w Powiecie Golubsko-Dobrzyń‑
skim na lata 2021-2030, a także sprawozdania
z pracy Komendy Powiatowej Policji oraz Ko‑
misji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Go‑
lubsko-Dobrzyńskiego w roku 2020.
Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.ese‑
sja.pl/transmisje_z_obrad_rady
(KK)

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

Wydziały i Biura Starostwa:
Wydział Architektury i Budownictwa
– (56) 683 53 80, 81 wew. 107–110
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– (56) 683 53 80, 81 wew. 131, 132, 141
Geodeta Powiatowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 161
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (56) 683 53 80, 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52 lub (56) 683 53 80, 81
wewn. 191, 192, 201
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
– (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Oświaty i Zdrowia – (56) 683 53 80,
81 wew. 112, 34
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
– tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80, 81, fax. (56) 683 54 14
Wydział Finansowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 31,
51 lub wew. 61–65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
– (56) 683 53 80, 81 wew. 47

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

Informacja o dyżurach
Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu‑Dobrzyniu we wtorki, również po
godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00.
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje 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
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.02.2021 r. – 16.03.2021 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

15-02-2021 r.

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

16-02-2021 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

17-02-2021 r.

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

18-02-2021 r.

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

19-02-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20-02-2021 r.

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

21-02-2021 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

22-02-2021 r.

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

23-02-2021 r.

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

24-02-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

25-02-2021 r.

Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

26-02-2021 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27-02-2021 r.

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28-02-2021 r.

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

01-03-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

02-03-2021 r.

Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

03-03-2021 r.

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

04-03-2021 r.

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

05-03-2021 r.

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

06-03-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

07-03-2021 r.

Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

08-03-2021 r.

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

09-03-2021 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

10-03-2021 r.

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

11-03-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

12-03-2021 r.

Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

13-03-2021 r.

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

14-03-2021 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

15-03-2021 r.

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16-03-2021 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

