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W celu pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w 
zakresie podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Woje‑
wództwa Kujawsko ‑ Pomorskiego nr RPKP.10.02.03‑IZ.00‑04‑384/20 
Powiat Golubsko‑Dobrzyński w  roku ubiegłym złożył wniosek o dofi‑
nansowanie projektu pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie 
szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko‑dobrzyńskim”. Wniosek 
został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 
Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodo-
we w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja otrzymał 
pozytywną opinię i dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita 
wartość projektu złożonego do konkursu wynosi 4 004 432,37 zł wy‑
datków kwalifikowanych w tym kwota dofinansowania ze środków unij‑
nych i budżetu państwa to 90% ‑ 3 603 989,12 zł. Udział Powiatu Go‑
lubsko‑Dobrzyńskiego w projekcie to 10% ‑ 442 907,17 zł (w tym wkład 
pieniężny i niepieniężny).
Projekt jest kontynuacją poprzednich dwóch projektów adresowanych 
do szkół kształcenia branżowego realizowanych od 2017 r. „Kształcimy 
zawodowców” (2017‑2019) i „Nowe perspektywy kształcenia zawodowe‑
go” (2019‑2021). Trzecia edycja projektu „Szkolimy się na zawodowców 
– wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko‑dobrzyńskim” 
realizowany będzie od października 2021 r. do września 2023 r.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół 

„Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa 
branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”

prowadzących kształcenie branżowe poprzez podniesienie efektywno‑
ści kształcenia branżowego, jak również rozwijanie u uczniów kompe‑
tencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy. Cel osiągnięty zostanie poprzez organizację dla przeszło 400 
uczniów: 290 płatnych staży i praktyk zawodowych w  przedsiębior‑
stwach, licznych kursów zawodowych: kurs prawa jazdy kat B, kurs 
na uprawnienia elektryczne, kurs na kierowcę wózków jezdniowych, 
operatora suwnicy, operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, 
spawania metodą MAG, kursy gastronomiczne (barman, kelner, barista, 
carving), kurs kasjera walutowego, operatora kombajnów, operatora 
prasy, operatora ładowarki teleskopowej, fotografii, Excel; warsztaty 
(filmowe, florystyczne, planowania przestrzennego, technologii bezpie‑
czeństwa informatycznego), uniwersalne zajęcia dodatkowe (podstawy 
programowania, komputerowe, językowe, przedsiębiorczości, logiki 
matematycznej), doradztwa zawodowego, licznych wyjazdów zawodo‑
znawczych do zakładów pracy i na ogólnopolskie targi. Ponadto reali‑
zacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych 20 nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomo‑
wych, stażach i kursach doskonalących. 
W ramach projektu przewiduje się również doposażenie pracowni szkol‑
nych Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na kwotę 
1 miliona złotych. W ramach projektu w Kowalewie Pomorskim utworzona 
zostanie nowa pracownia napędów i sterowań pneumatycznych.

(MC)
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Laureat brązowego BohaterONa z naszego powiatu!

Kapituła BohaterON nominowała Szymona Wiśniewskiego - nauczy-
ciela historii w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu za przybliżanie 
uczniom i miejscowej społeczności historii lokalnej oraz za prowadze-
nie profilu poświęconego Ziemiom Pogranicza - Ziemia Pogranicza, 
a także kanału na platformie YouTube o nazwie Urywki historii.

Medale dla pracowników Szpitala Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu w związku z walką z COVID-19

Dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Go-
lubiu-Dobrzyniu Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau 
wręczył w imieniu Ministra Zdrowia wyróżnionym pracownikom Szpi-
tala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu odznaczenia hono-
rowe za szczególne zasługi w ochronie zdrowia.
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W dniu 22 października 2021 r. Starosta Go‑
lubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz 
z Wicestarostą Danutą Malecką wzięli udział 
w  Konwencie Związku Powiatów Wojewódz‑
twa Kujawsko‑Pomorskiego w Wierzbiczanach 
w Powiecie Inowrocławskim. 

Omawiane tematy podczas spotkania to:
‑ polityka senioralna,
‑ stan prac samorządu wojewódzkiego do per‑

spektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 
2021‑2027,

‑ analiza sytuacji w województwie w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz ze 
stanem przygotowania organów administra‑
cji oraz służb do działań w zakresie przeciw‑
działania oraz ograniczenia skutków wywoła‑
nych ogniskami ASF/HPA, 

‑ nocna i świąteczna opieka medyczna.

Powiat Inowrocławski reprezentowała Sta‑
rosta Wiesława Pawłowska. Konwentowi 
przewodniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof 
Maćkiewicz. W obradach uczestniczyli m.in.: 
Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego Piotr Całbecki, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Elżbie‑

Konwent Powiatów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Powiat Golubsko‑Dobrzyński uzyskał 
wsparcie finansowe w kwocie 98.000,00 
zł w ramach rządowego programu roz‑
wijania szkolnej infrastruktury oraz kom‑
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno‑komunikacyj‑
nych ‑ „Aktywna tablica” na lata 2020‑
2024.
W ramach programu dofinansowanie 
otrzymały:
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespo-
le Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 
14.000,00 zł
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespo-
le Szkół w Kowalewie Pomorskim – 
14.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 
w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzy-
niu – 35.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Wielgiem – 35.000,00 zł.
Powiat ze swojej strony zabezpie-
czył 20% wkład własny w kwocie 
24.500,00 zł.
W ramach realizacji programu do szkół 
ponadpodstawowych trafią interaktywne 
monitory dotykowe o przekątnej ekranu 
co najmniej 55 cali, natomiast do szkół 
podstawowych specjalnych zakupione zo‑
staną pomoce dydaktyczne dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

(AM)

Powiat Golubsko
-Dobrzyński
ze wsparciem
z programu
AKTYWNA TABLICA

ta Piniewska oraz starostowie 19‑tu powiatów 
z terenu województwa kujawsko‑pomorskie‑
go, prezydenci miast na prawach powiatu: 
Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka 
oraz przedstawiciele Wojewody Kujawsko‑Po‑
morskiego.

FOT.: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
(APa)
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W dniu 25 października 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Fran‑
ciszek Gutowski uczestniczył w pierwszym spotkaniu Zespołu do okre‑
ślenia celów, priorytetów i systemów realizacji Programu Rozwoju pod 
nazwą „Program Rozwoju Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego na lata 
2021‑2030”. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z wynikami 
opracowanej diagnozy społeczno‑gospodarczej Powiatu w obszarach 

Prace nad programem Rozwoju Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030

tematycznych. Przedstawiono informację o proponowanych celach 
szczegółowych, priorytetach i kierunkach inwestycji. Ustalenia Zespołu 
pozwolą usystematyzować długofalowe działania Powiatu Golubsko
‑Dobrzyńskiego dotyczące założeń strategicznych i planów w zakresie 
sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno‑funkcjonalnej i środowi‑
skowej.

(APa)

W dniu 22 października 2021 r. podczas zebrania sprawozdawczego 
Koła LOK „Strażak” w Golubiu‑Dobrzyniu, na podstawie Uchwały Rady 
Krajowej Ligi Obrony Kraju, Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franci‑
szek Gutowski otrzymał medal 75‑lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi”. 
Medal w imieniu Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego odebrał Krzysztof 
Skrzyniecki –Inspektor ds. obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

(APa)

Medal 75-lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi”

W dniu 19 października 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek 
Gutowski uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Miasta Torunia Panem 
Michałem Zaleskim w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia jest to porozumienie 36 przedsta‑
wicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko‑po‑
morskiego, do którego należy również powiat golubsko‑dobrzyński. 
Z prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim spotkali się 
przedstawiciele powiatów: starosta aleksandrowski Pani Lidia Tokarska, 

Spotkanie robocze w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Torunia

starosta golubsko‑dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, starosta cheł‑
miński Pan Zdzisław Gamański i starosta toruński Pan Marek Olszewski.
Współpraca pozwoli skorzystać ze środków europejskich w ramach Zin‑
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021‑
2027. Fundusze te pozwolą natomiast zrealizować szereg projektów 
w naszym województwie służących rozwojowi całego obszaru MOF.

(AP)
Fot. Małgorzata Litwin



Z tej okazji 16 października obchodzimy Dzień Papieża. Upamiętniając ten 
dzień, Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Danuta Malecka wraz z Główną 
Księgową Wiolettą Tucholską oraz delegacjami Urzędu Miasta Golubia‑Do‑
brzynia, Gminy Golub‑Dobrzyń,  delegacją Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniają‑
cą św. Jana Pawła II w Golubiu. 

(APa)
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W dniach 19 i 20 października 2021 r. na tere‑
nie Zakładu Zwiększonego Ryzyka „Eurogaz”   
w  Białkowie odbyły się ćwiczenia Kompanii 
Gaśniczej Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego.
W ćwiczeniach udział brali:
• Zastępca Kujawsko‑Pomorskiego Komen‑

danta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert 
Wiśniewski,

• Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franci‑
szek Gutowski,

• Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Pani Da‑
nuta Malecka,

• Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Witold Juszczak,

• Właściciel firmy „Eurogaz” Pan Dariusz Pa‑
kulski,

• Kierownik działu logistyki w firmie „Eurogaz” 
Pan Dariusz Bejger,

• Wójt Gminy Golub‑Dobrzyń Pan Marek Ry‑
łowicz,

• Kierownik Referatu Gospodarki Grutami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie 
Golub‑Dobrzyń Pani Joanna Frączek,

• Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Pań‑
stwowej Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzy‑
niu,

• Druhowie OSP KSRG z terenu Powiatu Go‑
lubsko‑Dobrzyńskiego.

Ćwiczenia na terenie Zakładu Zwiększonego Ryzyka 
„Eurogaz” w miejscowości Białkowo

Ćwiczenia rozpoczęły się od zajęć szkoleniowo‑
aplikacyjnych, które odbyły się 19 października 
2021 r. w  świetlicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w  Golubiu‑
Dobrzyniu. Polegały one na omówieniu sytuacji 
w  wyniku, której doszło do zdarzenia oraz 
przedstawieniu głównych założeń do ćwiczeń.
Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od za‑
dysponowania sił i środków  do Zakładu Zwięk‑
szonego Ryzyka „Eurogaz” w miejscowości Biał‑
kowo.
Celem ćwiczeń było:
• Sprawdzenie przygotowania pracowników 

zakładu do działań ratowniczych w przypad‑
ku wystąpienia pożaru lub innego miejsco‑
wego zagrożenia oraz przestrzegania zapi‑
sów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
oraz Programu Zapobiegania Awariom.

• Sprawdzenie procedur przez SKKP wynikają‑
cych z PZA i Powiatowego Planu Ratowniczego.

• Optymalizacja zasad alarmowania, dyspono‑
wania, kierowania i  koordynacji działań ra‑
towniczych z udziałem sił i środków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu 
golubsko‑dobrzyńskiego.

• Doskonalenie współdziałania jednostek PSP 
z jednostkami OSP i innymi służbami.

• Ocena umiejętności dowodzenia przez ka‑
drę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

• Sprawdzenie praktyczne metod organizacji 

Dzień papieski
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebacze-
nia” – Jan Paweł II

16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża 
przez 111‑osobowe konklawe. Przybrał wtedy imię Jan Paweł II. 
Był to niezwykle ważny rozdział w historii Kościoła na świecie, 
a przede wszystkim w Polsce.
W tym roku przypada 43. rocznica wyboru Jana Pawła II na papie‑
ża. Jego pontyfikat trwał 27 lat.

i  prowadzenia działań ratowniczo‑gaśni‑
czych podczas:

• organizacji zaopatrzenia wodnego na po‑
trzeby prowadzenia działań gaśniczych,

• ewakuacji pracowników i osób poszkodo‑
wanych ze strefy zagrożenia oraz udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy,

• Poinformowanie okolicznych mieszkańców 
o zagrożeniach ze strony ZZR „Eurogaz”.

• Praktyczne sprawdzenie mobilności jedno‑
stek OSP z terenie powiatu golubsko –do‑
brzyńskiego.

W ćwiczeniach oprócz sił i środków Państwo‑
wej Straży Pożarnej udział brały również Jed‑
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych należą‑
cych do KSRG: Działyń, Kowalewo Pomorskie, 
Łubki, Nowogród, Radomin, Świętosław, Wiel‑
kie Rychnowo, Wrocki, Zbójno.
Po zakończeniu ćwiczeń kadra kierownicza 
w ramach podsumowania, przystąpiła do ana‑
lizy wniosków i zagadnień, które pojawiły się 
w trakcie realizowania założenia. Następnie po‑
dziękowano funkcjonariuszom z JRG Golub‑Do‑
brzyń oraz druhom z OSP KSRG z terenu Powia‑
tu Golubsko‑Dobrzyńskiego uczestniczącym 
w ćwiczeniach za zaangażowanie i chęć cią‑
głego doskonalenia, którego wynikiem jest 
profesjonalne i skuteczne prowadzenia akcji 
ratowniczo‑gaśniczych.

Opracowanie: KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
Zdjęcia: KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
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W dniu 26 października 2021 w Starostwie Powiatowym w Golubiu‑Do‑
brzyniu odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia wstępnej koncep‑
cji (przesłanej w 3 wariantach) dla budowy ronda przy ulicy Piłsudskie‑
go, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej.
Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska pomię‑
dzy samorządami, które zgodnie z podpisanym porozumieniem współ‑
finansować będą przedmiotową inwestycję.

Spotkanie w sprawie budowy ronda
w Golubiu-Dobrzyniu 

Rondo ma zostać wybudowane na połączeniu drogi wojewódzkiej 534 
z drogą powiatową nr 2127C.
Uwagi Powiatu zostaną przesłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy do 29 października 2021 roku.

(MM)

W dniach 27.09.2021‑26.10.2021 r. w Zespole Szkół 
nr  3 w Golubiu‑Dobrzyniu odbyła się kwalifikacja 
wojskowa w powiecie golubsko‑dobrzyńskim. W tym 
roku wyjątkowo przeprowadzono kwalifikację woj‑
skową dla dwóch roczników ze względu na zeszło‑
roczne obostrzenia dotyczące COVID‑19. Do kwalifi‑
kacji wojskowej przystąpiło 438 mężczyzn i 10 kobiet. 
W wyniku przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych, 
383 osoby otrzymały kategorię „A” oznaczającą pełną 
zdolność do służby wojskowej. Czasowo niezdolnych 
do służby (kategoria „B”) otrzymała 1 osoba. Katego‑
rię D, czyli niezdolnych do służby wojskowej w czasie 
pokoju przyznano 42 osobom, natomiast pozostałe 
22 osoby stanowią kategorię „E”, czyli osoby całko‑
wicie niezdolne do służby wojskowej w czasie pokoju 
oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
Kwalifikacja wojskowa  przebiegała sprawnie i za‑
kończyła się bez żadnych zakłóceń.

(KS)

Kwalifikacja wojskowa 2021
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W dniu 1 września miało miejsce Uroczyste 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022.  Od‑
bywało się w nowej siedzibie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu przy ul. PTTK 28.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
uroczystość odbyła się w dwóch turach, którą  
poprowadził Dyrektor Rafał Gumiela. Na wstę‑
pie przywitał uczniów po wakacyjnej przerwie 
oraz poinformował o dalszych planach w prze‑
kształcaniu  i remontu szkoły.
Dodatkowo uroczystość ubogacił koncert 
w wykonaniu nauczycieli Pana Piotra Pokutyc‑
kiego i Pana Tomasza Gumieli.
5 października uczniowie klas I cyklu 4 i 6‑let‑
niego oficjalnie wstąpili do braci uczniowskiej 
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golu‑
biu‑Dobrzyniu. 
Dyrektor PSM życzył pasowanym na uczniów 
wielu sukcesów, wytrwałości w nauce gry na 

Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły
wybranych przez nich instrumentach oraz tego 
aby jak najlepiej czuli się w murach naszej 
szkoły. Dzieci otrzymały tego dnia pamiątkowe 
dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane 

przez Radę Rodziców. Na koniec uroczystości 
mieliśmy okazję wysłuchać krótkiego koncertu  
organowego w wykonaniu Pani Anny Chmie‑
lewskiej – nauczyciela klasy organów.

(AŁ)

Starostwo Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu, Wydział Komunikacji, Trans‑
portu i Dróg informuje, że zgodnie z „Krajowym programem działań profi‑
laktycznych na rok 2021 koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji” w dniu 21 października 2021 r. rozpocznie się akcja 
informacyjno‑edukacyjna pn. Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo.
W związku z powyższym, działając wraz z Komendą Powiatową Poli‑
cji w Golubiu‑Dobrzyniu do akcji włączają się stacje kontroli pojazdów 
z Naszego powiatu.
I tak w dniach: 23 października, 20 listopada oraz 11 grudnia br. 
chcielibyśmy zachęcić kierowców do nieodpłatnej kontroli oświe-
tlenia pojazdów.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Pani 
Agata Celmer w dniu 7 października 2021 r. 
przeprowadziła spotkanie dla sołtysów i prze‑
wodniczących KGW Gminy Ciechocin. Podczas 
spotkania omówiono zagadnienia dotyczące 
praw konsumenta oraz najważniejsze informacje  
z zakresu reklamacji, gwarancji, zakupów interneto‑
wych oraz zawierania umów. 
Ponadto dla mieszkańców Gminy dostępne 
były darmowe porady prawne, których udzie‑
lał adwokat z ramienia Stowarzyszenia Sur‑
sum Corda realizującego w naszym powiecie 
zadanie publiczne z zakresu udzielania nieod‑
płatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. Informujemy, że 
w 2022 roku planowane są porady w Urzędzie 
Gminy Ciechocin, które będą odbywać się raz 
w miesiącu. 

Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy 
Ciechocin z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Kolejne spotkanie w ramach edukacji konsu‑
menckiej odbyło się w dniu 12 października 
2021 roku. Spotkanie to przeprowadzono dla 
klasy I technikum ekonomicznego i technikum 
reklamy. Młodzież zapoznała się z podstawo‑
wymi prawami konsumentów, formami za‑
warcia umowy oraz zagadnieniami z zakresu 

Akcja – Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo
Poniżej wykaz stacji kontroli pojazdów biorących udział w opisanej akcji:
1. „Auto‑Zarębski” Stefan Zarębski   Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz‑
dów, ul. Szosa Rypińska 32A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń,
2. Zakład Usługowo‑Handlowy Józef Stuczyński Okręgowa Stacja Kon‑
troli Pojazdów, ul. Brodnicka 23, 87‑410 Kowalewo Pomorskie,
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowo‑Handlowe „Drewmot” 
Agnieszka Szymańska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Soko‑
łowska,87‑400 Golub‑Dobrzyń,
4. „EROL” Elżbieta Radecka Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. So‑
kołowska 7, 87‑400 Golub‑Dobrzyń.

(AL)

reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji. Ucznio‑
wie podczas lekcji konsumenckiej mieli także 
okazję obejrzeć krótkie filmy edukacyjne. Pod‑
sumowaniem spotkania był krótki test wiedzy 
z zagadnień konsumenckich, który zakończył 
się pełnym sukcesem.

(AC)
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Dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu Wicewo‑
jewoda Kujawsko‑Pomorski Józef Ramlau wrę‑
czył w imieniu Ministra Zdrowia wyróżnionym 
pracownikom Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 
w Golubiu‑Dobrzyniu odznaczenia honorowe za 
szczególne zasługi w ochronie zdrowia.
Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” to 
jednostopniowe resortowe odznaczenie cywil‑
ne nadawane przez Ministra Zdrowia tym oso‑
bom, które swoją codzienną pracą, w sposób 
wyjątkowy, służą drugiemu człowiekowi. Pra‑
cownicy Szpitala Powiatowego w Golubiu‑Do‑
brzyniu medale te otrzymali w związku z ofiar‑
ną służbą i poświęceniem w walce z pandemią 
COVID‑19.
Odznakami honorowymi za zasługi dla ochro‑
ny zdrowia na wniosek Wojewody Kujawsko
‑Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza odzna‑
czeni zostali:
Renata Alechniewicz
Beata Boniecka
Maryla Brzuskiewicz
Maryla Firgolska
Mariola Grodzicka‑Raszkowska
Teresa Heimann
Michał Kamiński
Wisława Kiełbowicz
Barbara Kochanowicz
Barbara Kuzimkowska
Jolanta Laskowska
Elżbieta Lewandowska‑Wesołowska
Szymon Ługiewicz
Lidia Mazanowska
Zbigniew Mężykowski
Beata Piotrowska
Dorota Sowińska
Anna Szczepaniak
Patryk Wasilewski
Agnieszka Zakrzewska
Jolanta Zglenicka
Adam Zgliński
Z rąk Wicewojewody Kujawsko‑Pomorskiego 
Józefa Ramlaua okolicznościowe podzięko‑
wanie otrzymał Prezes Zarządu Spółki Szpital 
Powiatowy w Golubiu‑Dobrzyniu Pan Michał 
Kamiński.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

(APa)

Medale dla pracowników Szpitala Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu w związku z walką z COVID-19
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Regularne usuwanie zanieczyszczeń z prze-
wodów kominowych przez wykwalifikowanego 
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem 
pożaru sadzy w kominie. Pamiętajmy, że 
w przypadku pożaru lub zaczadzenia, brak do-
kumentacji terminowego czyszczenia i kontroli 
kominów może stanowić podstawę odmowy 
wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpie-
czeniową.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2012 r. Nr 109 poz.719), w obiektach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się za-

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
- wygraj czujkę czadu

nieczyszczenia z przewodów dymowych i spa-
linowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych pali-

wem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych pali-

wem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 

miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywienia i usług gastro-
nomicznych.

• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i za-
rządców bloków mieszkalnych i domów jednoro-
dzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz 

„Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, 
którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to zna‑
czy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy”. Słowami 
Donny Bulger,  została rozpoczęta Akademia z okazji Dnia Edukacji Na‑
rodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny, który za‑
prezentowali dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Po raz pierwszy 
na scenie zadebiutowały nasze przedszkolaki. Były wiersze, życzenia, 
występy taneczne oraz piosenki. 
Po zakończeniu występów uczniów, został rozstrzygnięty konkurs pla‑
styczny zorganizowany specjalnie na tę okazję pt. „ Nauczyciel widzia‑
ny oczami ucznia”.  Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich 
zdolności plastycznych.  Zostały nagrodzone dyplomami oraz słodką 
niespodzianką. 
Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za trud i zaangażowanie w 
pracę na rzecz oświaty i edukacji, wyróżniła także niektórych nauczycieli 
i wręczyła im nagrody dyrektora. 
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie mogli zrobić zdjęcia z kolegą, 
koleżanką, panią dyrektor, nauczycielami i pracownikami szkoły w spe‑
cjalnie do tego przygotowanej ramce.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 3

Wszystkim dopisywały dobre humory, uczniowie byli zachwyceni, że 
mogły wystąpić i zaprezentować się przed publicznością.

(EBD)

w roku stanu technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dymowych, spa-
linowych i wentylacyjnych).
Powiat golubsko-dobrzyński przyłącza się do 
kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeń-
stwa”. Przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, 
w którym można wygrać czujkę czadu. Każdy, 
kto wypełni kupon i poprawnie odpowie na py-
tania konkursowe weźmie udział w losowaniu 
detektora czadu. Do rozlosowania mamy 20 
detektorów czadu. Kupon należy dostarczyć lub 
przesłać do dnia 2 grudnia 2021 r. do Sekretaria-
tu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 
(decyduje data wpływu), przy ul. Plac 1000-Lecia 
25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Regulamin konkursu 
dostępny jest w siedzibie Starostwa. Zwycięzcę 
o wygranej poinformujemy telefonicznie.

W związku z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego, strażacy 
przypominają o obowiązkach 
związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem przewodów 

kominowych.
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W dniu 30 września 2021 r. w Kinoteatrze Ron‑
do w Chełmnie odbyły się Wojewódzkie Ob‑
chody Światowego Dnia Turystyki połączone 
z  IV Regionalnym Forum Turystyki. Podczas 
wydarzenia podsumowano i nagrodzono pracę 
tych, którzy w sposób szczególny angażują się 
w dziedzinie na rzecz rozwoju turystyki w na‑
szym regionie. W trakcie gali wręczono nagro‑
dy zwycięzcom ubiegłorocznej edycji marszał‑
kowskiego konkursu „Odkrywca”, w  którym 
wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje, in‑
stytucje i firmy przyczyniające się do budowa‑
nia marki turystycznej województwa. Z terenu 
powiatu golubsko‑dobrzyńskiego na wniosek 
Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego Pana Fran‑
ciszka Gutowskiego wyróżnienie otrzymał Pan 
Michał Piotrowski długoletni prezes Klubu Mi‑
łośników Starych Ciągników i Maszyn Rolni‑
czych „RETRO TRAKTOR”. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w realizacji swoich pasji.

Michał Piotrowski ‑ człowiek z pasją, który 
swoją działalnością wspiera rozwój turystyki 
i krajoznawstwa nie tylko na terenie Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego, ale w całym Woje‑
wództwie Kujawsko‑Pomorskim, przyczyniając 
się do znacznej popularyzacji atrakcji turystycz‑
nych w Golubiu‑Dobrzyniu i okolic.
W 2007 r. utworzył Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO‑TRAK‑
TOR” i od tego roku pełni funkcję prezesa Zarzą‑
du Stowarzyszenia. Klub przez wszystkie lata 

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki
z powodzeniem prowadzi szeroką działalność 
w obszarze ochrony dóbr kultury i dziedzic‑
twa narodowego, a także w upowszechnieniu 
zdobyczy techniki stosowanych  w rodzimych 
gospodarstwach rolnych. W swoich szeregach 
skupia około 60 kolekcjonerów i sympatyków 
do starych maszyn rolniczych, którzy z ogrom‑
ną pasją zajmują się restaurowaniem obiektów 
historycznych i zabytkowych ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów o charakterze mi‑
litarnym i związanym z mechanizacją polskiej 
wsi. Posiadają ponad 100 eksponatów, z któ‑
rych najstarszy pochodzi z XIX w.
Jest pomysłodawcą wystaw i zlotów miłośni‑
ków starych ciągników, aut samochodowych 
i motocykli z całego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego, a nawet i z całej Polski, które or‑
ganizowane są od ponad 11 lat. To wydarzenia 
atrakcyjne i barwne dla tysięcy turystów z oko‑
lic Golubia‑Dobrzynia, jak i z dalszych stron 
Polski, którzy z zaciekawieniem przybywają, 
aby obejrzeć kolekcję eksponatów zebraną 
przez członków stowarzyszenia. Z każdym ko‑
lejnym rokiem zjawia się coraz więcej starych 
traktorów z bogatą przeszłością. Najczęściej 
zapomniane, stojące latami w krzakach, stodo‑
łach zanim wypatrzy   je jakiś pasjonat i otrzy‑
mają drugie życie.
Od początku swojego funkcjonowania Pan 
Michał Piotrowski jako prezes stowarzyszenia 
buduje bardzo dobre relacje z otoczeniem two‑
rząc odpowiednie warunki do pielęgnowania 
tożsamości lokalnej. Już sama inicjatywa wy‑

szukiwania i gromadzenia eksponatów wyma‑
ga zasobu wiedzy, wrażliwości i ogromnego 
zapału.
Efekty pracy i współpracy z licznymi instytu‑
cjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami to 
wartościowe dokonania, które służą rozwojowi 
turystyki naszej „Małej Ojczyzny” i całego re‑
gionu.
W 2019 r. z inicjatywy Pana Michała Piotrow‑
skiego powstała książka „Ocalić od zapomnie‑
nia” opisująca historię blisko stu eksponatów 
zabytkowych ciągników i kombajnów należą‑
cych do członków stowarzyszenia.
W 2021 r. została wydana II część książki „Oca‑
lić od zapomnienia” przedstawiająca kolekcję 
samochodów ciężarowych, pożarniczych oraz 
maszyn i narzędzi rolniczych zebranych przez 
członków klubu.

(APa)

Tradycją stały się już coroczne, uroczyste ob‑
chody Dnia Edukacji Narodowej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym w Wiel‑
giem.
Tegoroczne obchody, w dniu 14 października 
rozpoczęły się od złożenia życzeń uczniom, 
nauczycielom i pracownikom ośrodka przez 
Panią dyrektor Hannę Wiśniewską. 
Później odbyły się artystyczne prezentacje 
uczniów. Uroczystość poprowadzili – Julia, 
Sylwester i Zuzia. Do „Kujawiaka” Henryka 
Wieniawskiego zatańczyli z chustami: Wero‑
nika, Jakub, Mateusz oraz Bartłomiej. W rolę 
Krzysztofa Krawczyka w szlagierze „Byle było 
tak” wcielił się Jakub, towarzyszył mu chórek 
– Natalia i Dominik. Uczniowie (Sylwester, 
Daniel i  Jakub) zagrali także „Lambadę”, wy‑
korzystując dzwonki ksylofon, bębny i mara‑
kasy. Układ choreograficzny do utworu „Tańcz, 
tańcz” zaprezentowali: Daria, Kacper, Patryk, 
Janek, Krzysiu, Szymon i Filip. Zwieńczeniem 
uroczystości był występ Zuzi, Daniela i Jakuba. 
Piosenką „Podziękowanie” wyrazili wdzięcz‑
ność za codzienny trud, jaki nauczyciele wkła‑
dają w ich edukację i wychowanie. 

(MW-S)

Artystyczny 
Dzień Edukacji 
Narodowej

Tak to prawda! Przekonali się o tym wszyscy 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Wielgiem i ich opiekuno‑
wie, którzy odbyli podróż do naszej pięknej 
stolicy. Wycieczka do Warszawy była długo 
oczekiwana i nareszcie zaistniały warunki by 
spełnić marzenia naszych podopiecznych. Po‑
byt w stolicy rozpoczęliśmy od odwiedzin war‑
szawskiego ZOO, w którym dzieci na własne 
oczy mogły zobaczyć wiele gatunków zwierząt, 
o których dowiadywały się dotąd tylko z ksią‑
żek lub Internetu. Uczniowie mieli możliwość 
zobaczenia przedstawicieli gatunków zamiesz‑
kujących w Polsce oraz okazy fauny bytujące 
na wszystkich kontynentach. Pokonanie tru‑
dów wędrówki po rozległych terenach ogrodu 
zoologicznego ułatwiła dzieciom kolejka, którą 
podróżowali po ZOO.
Walory przyrodoznawcze wycieczki nie były 
jedynymi, po wizycie w zoo uczniowie udali się 
na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
byli świadkami uroczystej zmiany warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza oraz oddali hołd 
ofiarom przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleń‑
skiej. Lekcji historii ciąg dalszy nastąpił na war‑
szawskiej starówce, gdzie podziwiali Zamek 
Królewski wraz z Kolumną Zygmunta III Wazy. 
Odwiedzili także Pomnik Małego Powstańca 
ku czci dzieci walczących w czasie wojny. Wę‑
drówka po starówce przebiegała wzdłuż mu‑
rów obronnych, które przekroczyliśmy bramą 

Podróże kształcą!

XVI wiecznego Barbakanu Warszawskiego, 
następnie udali się na Rynek Starego Miasta, 
gdzie podziwiali pomnik Syrenki Warszaw‑
skiej.
Ostatni etap wycieczki to powrót do współcze‑
sności, przez bramy Stadionu Narodowego, 
o którym bardzo ciekawe informacje przekaza‑
ła pani przewodnik. Uczniowie byli świadkami 
procesu zakładania murawy przed planowa‑
nym meczem reprezentacji narodowej, zwie‑
dzili pomieszczenia, w których przygotowują 
się do meczu i regenerują po jego rozegraniu 
piłkarze. 
Koniecznie trzeba wspomnieć i podzięko‑
wać licznym darczyńcom, którzy od wielu lat 
wspierają finansowo Stowarzyszenie Przyja‑
ciół SOSW w Wielgiem, dzięki którym takie 
formy wspierania edukacji uczniów mogą być 
realizowane oraz firmie McDonald ’s Polska, 
która wielokrotnie gościła uczniów Ośrodka 
w swych restauracjach i serwowała dzieciom 
bezpłatny posiłek. 
Dziękujemy!

(ML)
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Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 
2 w Golubiu‑Dobrzyniu miał w tym roku wyjąt‑
kową oprawę. Motywem przewodnim uroczy‑
stości była gala oskarowa! Uczniowie wręczyli 
nauczycielom nagrody w kilkunastu katego‑
riach: od Złotego Serca poprzez Mistrza Ciętej 
Riposty aż po Żywą Legendę. Przedstawiciele 
organu prowadzącego szkołę – powiatu go‑
lubsko‑dobrzyńskiego i dyrekcja szkoły okazali 
się bezkonkurencyjni w kategorii Najlepsza 
Produkcja i Najlepszy Montaż.
Najmłodsi uczniowie szkoły złożyli uroczyste 
ślubowanie na sztandar. Nie zabrakło oczy‑
wiście życzeń i gratulacji dla wszystkich pra‑

Osoby, firmy, instytucje i organizacje zosta‑
ły wyróżnione Nagrodą BohaterON 2021 im. 
Powstańców Warszawskich. Tegoroczna gala 
odbyła się 25 października w Studiu Koncerto‑
wym Polskiego Radia w Warszawie.
Kapituła BohaterON nominowała Szymona 
Wiśniewskiego ‑ nauczyciela historii w Zespole 
Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu za przybliża‑
nie uczniom i miejscowej społeczności historii 
lokalnej oraz za prowadzenie profilu poświę‑
conego Ziemiom Pogranicza ‑ Ziemia Pogra‑
nicza, a także kanału na platformie YouTube 
o nazwie Urywki historii. 
Do konkursu zostało głoszonych we wszyst‑
kich kategoriach 300 osób lub instytucji i or‑
ganizacji. W kategorii nauczyciel zgłoszeń było 
ponad 100. Kapitula wybrała 5 osób a tylko 3 
otrzymały statutetki plus nagrodę publiczności 
‑ internatów.
Laureatów wybrała Kapituła Nagrody składa‑
jąca się z powstańców warszawskich, przed‑
stawicieli polskiego rządu, historyków, osób 
publicznych oraz ambasadorów VI edycji kam‑

Bohaterów mijamy każdego dnia. Szymon Wiśniewski 
z nagrodą brązowego BohaterONa 2021

panii „BohaterON – włącz historię!”. Gremium 
przewodniczył wicepremier Piotr Gliński.
Udział w wyborze laureatów mieli również 
internauci, którzy od 15 września do 15 paź‑
dziernika głosowali na swojego faworyta do 
wyróżnienia poprzez stronę www.bohateron.
pl/bohaterony‑2021/zaglosuj/. Nominowani, 
którzy otrzymali najwięcej głosów w swojej ka‑
tegorii, otrzymali Złote BohaterON‑y Publicz‑
ności.
Gali towarzyszyło widowisko muzyczne „Mi‑
łość bez jutra” w reżyserii Haliny Przebindy. Ar‑
tyści zaśpiewali m.in utwory o miłości, również 
na podstawie wierszy autorstwa poetów z Po‑
wstania Warszawskiego. Aranżacje przygoto‑
wał Michał Grott, a o oprawę muzyczną zadbał 
zespół Grott Orkiestra.
Współorganizatorem koncertu było Narodo‑
we Centrum Kultury. Koncert dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na‑
rodowego i Sportu. Partnerami koncertu są: 
Fundacja State of Poland oraz Polskie Radio.
Wydarzenie objął Patronatem Narodowym 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

(MN)
foto: fb

Gala oskarowa podczas Dnia Edukacji Narodowej 
w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

cowników oświaty. Starosta Powiatu Golub‑
sko‑Dobrzyńskiego, Pan Franciszek Gutowski 
życzył uczniom wspaniałych wyników egzami‑
nów zawodowych i maturalnych, a nauczycie‑
lom satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Swoją obecnością zaszczycili także Wicestaro‑
sta Pani Danuta Malecka oraz Kierownik Wy‑
działu Oświaty i Zdrowia Pani Agnieszka Ma‑
lon oraz emerytowani pracownicy szkoły. 
Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Brzostowska 
wręczyła także nagrody nauczycielom, któ‑
rzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżniali się 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

(AB)
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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. PTTK 28
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.: 56 475 60 50
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
Koordynator dostępności –  (56) 563 53 80 w. 121
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest 
w godz. od 8:00 do 14.30

XLIII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go, odbyła się  27 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, wpro‑
wadzone w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 3 
uchwały, którymi m.in. wprowadzono zmiany do 
bieżącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 

XLIII sesja Rady Powiatu
budżetu Powiatu na rok 2021 i rozpatrzono 
skargę na działalność Starosty. Z podjętymi 
uchwałami można zapoznać się tutaj:  http://
powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/re-
jestr_uchwal
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w cza‑
sie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Grabowski przedłożył informację na temat 
złożonych oświadczeń majątkowych przez 
radnych, kierowników, dyrektorów i pracowni‑
ków starostwa upoważnionych do wydawania 
decyzji administracyjnych. Drugim tematem, 
z którym zapoznali się radni, była informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2020/2021.
Transmisja z obrad XLIII sesji Rady Powiatu tu‑
taj: http://retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl

(KK) 
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.11.2021 r. – 16.12.2021 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

15‑11‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑11‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

17‑11‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

18‑11‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

19‑11‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

20‑11‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

21‑11‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

22‑11‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

23‑11‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24‑11‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑11‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑11‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27‑11‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28‑11‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

29‑11‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

30‑11‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

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

02‑12‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

03‑12‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

04‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

05‑12‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

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

07‑12‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

08‑12‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

09‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

10‑12‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

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

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

13‑12‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

14‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

15‑12‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

16‑12‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10


