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Voucher na 13,5 mln
dla Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego 

Budowa Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego 
nabiera tempa!
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„Bezpieczny Senior”
Ostatnie spotkania zainicjowane przez Wi-
cestarostę Golubsko-Dobrzyńskiego Danutę 
Malecką z seniorami pod nazwą „Bezpieczny 
Senior” odbyły się w dniu 15 listopada 2021 r. 
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzy-
niu, Gminie Kowalewo Pomorskie oraz Gminie 
Radomin.

Zdobyć dobry zawód – to jest to!
W kowalewskim Zespole Szkół została zorganizowana kon-
ferencja, poświęcona zagadnieniom kształcenia zawodowe-
go. Jej słuchaczami byli uczniowie klas ósmych Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. 
Młodzież miała okazję posłuchać, co na temat szkolnictwa 
zawodowego mówią doradcy zawodowi oraz przedsiębiorcy.
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W dniu 19 listopada 2021 r. na zaproszenie Wo‑
jewody Kujawsko‑Pomorskiego Starosta Go‑
lubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski i  Wi‑
cestarosta Danuta Malecka odebrali voucher 
w kwocie 13.585.000 zł w ramach Programu In‑
westycji Strategicznych Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Spotkanie odbyło się w Delegatu‑
rze Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódz‑
kiego w Toruniu.
Otrzymana promesa przeznaczona zostanie na 
realizację projektu ‑ Modernizacja infrastruktu‑
ry edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 
w Golubiu‑Dobrzyniu
Przedmiotem projektu jest budowa hali spor‑
towej z adaptacją części pomieszczeń Zespołu 
Szkół nr 1 w Golubiu‑Dobrzyniu na Publiczną 
Szkołę Muzyczną I stopnia wraz z zagospoda‑
rowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

APa

Voucher dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego

W dniu 5 listopada 2021 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji 
pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Biel‑
ska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.

Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia
i w stronę Lipienicy

W odbiorze udział wzięli Starosta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
Danuta Malecka, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, 
Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka‑Sałatowska, Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski wraz z Radnymi, 
Radni Miasta Kowalewa Pomorskiego, wykonawca‑firma STRABAG 
oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy.
W ramach inwestycji wykonano chodnik o powierzchni 7500 m2 wraz 
ze zjazdami.
Zadanie realizowane było na mocy podpisanego w dniu 7 listopada 
2021 roku porozumienia pomiędzy Powiatem Golubsko‑Dobrzyńskim 
a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie wspólnej realizacji zadania 
polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C 
i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.
Koszty inwestycji wyniosły 1 828 002,38 zł (roboty budowlane, doku‑
mentacja projektowa, inspektor nadzoru).
Powiat Golubsko‑Dobrzyński na realizację zadania przekazał materiał 
budowlany o łącznej wartości 128 575,05 zł, pozostałe koszty po 50% 
podzielone zostały pomiędzy Powiatem i Kowalewem Pomorskim.

(RŻ)
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K O M U N I K A T 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE 

STAROSTWO POWIATOWE
W GOLUBIU‑DOBRZYNIU 

w dniu 24 GRUDNIA 2021 r. (piątek)  
BĘDZIE NIECZYNNE. 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma 
obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia 
wolnego za święto ustawowo wolne od 
pracy wypadające w sobotę.  Zarządzeniem 
nr  15/2021 r. Starosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego dodatkowy dzień wolny od pracy 
w  zamian za dzień świąteczny przypadają‑
cy w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) został 
ustalony na dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek). 
W związku z powyższym w tym dniu Staro‑
stwo Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu bę‑
dzie nieczynne.  

(KO)

W dniu 18 listopada br. na terenie budowy 
budynku Centrum Opiekuńczo‑Mieszkalne‑
go w Golubiu‑Dobrzyniu odbyła się pierwsza 
rada budowy z udziałem Kierownika Budowy, 
Inspektorów Nadzoru, przedstawicieli Wyko‑
nawcy oraz Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
w osobach Starosty Franciszka Gutowskiego, 
Wicestarosty Danuty Maleckiej oraz pracowni‑
ków Wydziału Techniczno‑Inwestycyjnego.

Podczas spotkania Kierownik omówił stan za‑
awansowania wykonanych robót oraz wyjaśnił 
z Inspektorami wynikłe podczas prowadzo‑
nych prac nieścisłości.
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo‑Miesz‑
kalnego ma zostać ukończona na początku 
września 2022 r. Całkowity koszt robót budow‑
lanych wyniesie 3 381 404,64 zł.

W związku z realizacją przez Powiat Golub‑
sko‑Dobrzyński rządowego programu rozwi‑
jania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2020‑
2024 – „Aktywna tablica” do Zespołu Szkół 
nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół 
w Kowalewie Pomorskim zakupiono łącznie 
8 interaktywnych monitorów dotykowych 
o przekątnej ekranu 65 cali.
Łączny koszt zakupu wyniósł 36.899,40 zł, przy 
czym dofinansowanie w ramach rządowego 
programu wyniosło 28.000,00 zł.

Nowe pomoce dydaktyczne
dla powiatowych szkół

Interaktywne monitory z powodzeniem zastąpią 
tradycyjne tablice, wzbogacając tym samym lek‑
cje o nowe możliwości prezentacji i angażowa‑
nia uczniów do aktywności w czasie zajęć.

(AM)

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyska‑
nemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarno‑
ściowego w ramach resortowego Programu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Centra opiekuńczo‑mieszkalne” w wysokości 
2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinan‑
sowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia 
oraz koszty obsługi programu.
Materiał filmowy z rady budowy można zna‑
leźć pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=Mapn0XHN8H0

(RŻ)

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!
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Ostatnie spotkania zainicjowane przez Wicestarostę Golubsko‑Do‑
brzyńskiego Danutę Malecką z seniorami pod nazwą „Bezpieczny Se‑
nior” odbyły się w dniu 15 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym 
w Golubiu‑Dobrzyniu, Gminie Kowalewo Pomorskie oraz Gminie Rado‑
min. Podczas spotkań podjęto m.in. tematy w sprawach konsumenc‑
kich, spadkowych, ochrony danych osobowych oraz przemocy wobec 
osób starszych. Spotkania prowadzone były przez Adwokat Annę Kuś 
i  Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Agatę Celmer. 
Spotkania były również okazją do złożenia życzeń, w związku z przy‑
padającym w dniu 14 listopada Światowym Dniem Seniora. Z tej okazji 
życzymy wszystkim Seniorom raz jeszcze zdrowia, życia wypełnionego 
radością, miłością najbliższych oraz szacunku wszystkich, którzy Was 
otaczają.

APa

„Bezpieczny Senior”

W dniu 3 grudnia 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek 
Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką spotkali się z absolwen‑
tami Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Piątkowe spotkanie odbyło się z kpr. pchor. Julią Skonieczną i kpr. pchor. 
Łukaszem Kilińskim uczęszczających obecnie do Lotniczej Akademii 
Wojskowej z siedzibą w Dęblinie. 
Julia ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golu‑
biu‑Dobrzyniu w klasie mundurowej z wyróżnieniem, była kilkukrotna 
stypendystka starosty golubsko‑dobrzyńskiego.
Łukasz ukończył klasę o profilu matematyczno‑fizycznym a swoją pasję 
do munduru zdobywał podpatrując klasę mundurową i wspólnie koń‑
cząc z nimi kursy. 
Spotkanie było również okazją do rozmowy o tomiku poezji pt. Pani 
Cogito, której autorem jest Julia Skonieczna. Pragniemy przypomnieć, 
że w dniu 26 listopada br. odbyła się premierowe spotkanie literackie 
na Zamku w Golubiu‑Dobrzyniu.
Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów i życzymy dalszych osobistych 
sukcesów. 

APa

Spotkanie z absolwentami
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XLIV sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go odbyła się 24 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.ese‑
sja.pl/rejestr_uchwal

XLIV sesja Rady Powiatu,
czyli Rada Powiatu na półmetku

Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmia‑
ny w budżecie, przesunięto wszystkie niewyko‑
rzystane środki z PFRON‑u na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, ustalono na rok 2022 
stawki za przechowywanie porzuconych pojaz‑
dów i obiektów pływających, przyjęto Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na rok przyszły, plan pracy Komisji Rewizyjnej, 
a także harmonogram dyżurów aptek ogólno‑
dostępnych, również na rok 2022. 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski złożył obszerną informację o zrealizo‑
wanych przedsięwzięciach w pierwszej poło‑
wie trwającej kadencji. Podkreślał, że minione 
2,5 roku szóstej kadencji było okresem boga‑
tym w inwestycje, ale również zmuszającym do 
inicjowania nowych rozwiązań czy przeorgani‑
zowania pracy związanej z wybuchem pande‑
mii. Pomimo tych trudności udało się zreali‑
zować cele postawione na początku kadencji. 
Wykonano już inwestycje o łącznej wartości 

prawie 80mln.zł, przy czym Powiat ze swoich 
środków wyłożył jedynie 26 mln zł. Natomiast 
na etapie podpisania umów i rozpoczęcia re‑
alizacji są inwestycje o wartości ok. 25 mln zł., 
z  czego wkładem własnym Powiatu będzie 
kwota niespełna 2 mln zł.  
Samorządowe pismo Wspólnota opracowa‑
ło ranking samorządów w zakresie inwestycji 
przeprowadzonych w latach 2018‑2020, biorąc 
pod uwagę całość wydatków majątkowych 
poniesionych w tym okresie w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. Miło mi poinformować, że na 314 
powiatów w kraju, Powiat Golubsko‑Dobrzyń‑
ski znalazł się na 75 miejscu w kraju i na 6 miej‑
scu w województwie Kujawsko‑Pomorskim‑ 
podkreślał w swoim wystąpieniu Starosta 
Franciszek Gutowski – Wielkość pozyskanego 
na inwestycje dofinansowania pokazuje, że sa‑
morząd działa prężnie, szuka źródeł pieniędzy, 
a przede konstruktywnie współpracuje, za co 
serdecznie dziękuję członkom Zarządu, rad‑
nym Pani Wicestaroście, pracownikom Staro‑
stwa Powiatowego oraz Dyrektorom i kierow‑
nikom jednostek organizacyjnych. 
Transmisja z obrad XLIV sesji Rady Powiatu tu‑
taj:   http://www.retransmisje.golub‑dobrzyn.
com.pl/index.php/pl/

(KK)
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• Dzięki wyszukiwarce systemu EUREKA  na podatki.gov.pl  znaj‑
dziesz potrzebne informacje podatkowe i celne.
• Z systemu skorzystasz bez konieczności logowania.
• Będziesz mieć również możliwość ocenienia przydatności infor‑
macji, zgłosisz swoje uwagi i zapiszesz się do newslettera.
„System powstał przy współpracy Ministerstwa Finansów i Krajo‑
wej Informacji Skarbowej. Przeznaczony jest dla klientów Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz dla pracowników i funkcjonariuszy 
resortu finansów. EUREKA to nowoczesne narzędzie, które w pro‑
sty i szybki sposób zapewnia dostęp do jednolitego i aktualnego 
stanowiska organów administracji skarbowej w zakresie interpre‑
towania i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego” 
– podkreśla zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna 
Chałupa.

Jak skorzystać z systemu EUREKA
Wyszukiwarka systemu EUREKA znajduje się na  podatki.gov.pl. 
Aby z niej skorzystać nie trzeba zakładać konta, posiadać loginu 
ani hasła.

Co znajdziesz w systemie EUREKA
Do systemu EUREKA zostały przeniesione m.in.: interpretacje in‑
dywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, 
objaśnienia podatkowe i broszury informacyjne.
Wcześniej znajdowały się one m.in. w Systemie Informacji Podat‑
kowej (SIP) oraz wyszukiwarce wiążących informacji akcyzowych 
(WIA) i stawkowych (WIS).
Wyszukiwarka systemu EUREKA umożliwia odnalezienie informa‑
cji po:
• frazie,
• kategorii informacji,
• autorze,
• słowach kluczowych.
Wybraną informację możesz zapisać, wydrukować (w całości lub 
w części), dodać do ulubionych lub wyświetlić jej szczegóły (meta‑
dane i załączniki).
Po wyświetleniu treści informacji możesz polecić wyszukaną infor‑
mację. Link do niej zostanie wysłany na podany adres e‑mail. Aby 
to zrobić, użyj przycisku „Poleć informację”, który znajduje się pod 
informacją.
Na stronie głównej znajdziesz też komunikaty dotyczące m. in. 
funkcjonowania systemu EUREKA i publikacji nowych lub zmodyfi‑
kowanych informacji skarbowych.
Każdy użytkownik może również zapisać się do newslettera i otrzy‑
mywać najważniejsze i najciekawsze informacje na swoją skrzynkę 
e‑mail.

Korzyści dla klientów KAS
• Dostęp do aktualnej i jednolitej bazy wiedzy podatkowej i celnej 
w jednym miejscu.
• Oszczędność czasu przy wyszukiwaniu informacji.
• Możliwość skorzystania z newslettera z wybranymi informacjami.

Nie musisz pytać – jest EUREKA!
Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

System EUREKA ułatwi
dostęp do informacji
podatkowej i celnej

Schemat stary jak świat: zakochała się, nie widziała (nie chciała wi‑
dzieć?) wad, wyszła za mąż pełna nadziei na dobre wspólne życie.
Potem, całkiem szybko, zaczęło być „nie tak”, a pomysły na uspra‑
wiedliwienie zachowania tego, dla którego miała być „tą jedyną” 
z czasem skończyły się. Albo w końcu przestała ich szukać… Nie 
wiedziała, w czym tkwi jej (!) wina, czuła się samotna do bólu. 
W poczuciu beznadziei zdecydowała się na odważny krok – udała 
się do terapeuty, podświadomie szukając chociaż życzliwej uwagi 
drugiego człowieka.
Z jej ust padły słowa:
„Powiedziałam sobie: A co tam! Nikt mi nie pomoże i pani prze‑
cież też mi nie pomoże, ale pójdę się wygadać, bo inaczej zaraz się 
rozsypię.
Wie pani, nikt nie widzi problemu, rodzina nie chce się mieszać. 
Jestem sama. Tak najwyraźniej musi być... Zgłosiłam go, nawet 
próbowałam, ale sprawę umorzyli, bo on pracuje, a ja jestem bez 
pracy. A dzieci są – trójka. Miał się poprawić…
Codziennie po pracy pije, a od piątku to w ogóle aż do niedzieli! 
Potem się na nas wyżywa, wszystko mu przeszkadza, ubliża, szar‑
pie, kopie, szydzi. Dzieci patrzą, boją się.
W tamtym roku tak się napił, że popchnął mnie i złamałam rękę. 
Ludziom powiedziałam, że się przewróciłam, ale do pracy nie 
mogłam iść… Żadnego chorobowego nie dostałam (bo wie pani, 
sprzątam po domach), straciłam klientów…”
Następuje chwila milczenia, głęboki wdech i pada trudne wyzna‑
nie:
„Musiałam robić, co on chciał, bo inaczej nie dał mi pieniędzy na 
życie. Nie wiem czy bardziej brzydzę się jego, czy siebie…”

Takie i podobne historie słyszę każdego dnia od swoich pacjentek. 
Za każdym razem podczas rozmowy chcę zaszczepić nadzieję, że 
wcale taki nie musi być, że bez względu na trudne doświadczenia, 
bez względu na osobistą traumę, możemy odnaleźć własny spo‑
kój, możemy poprawić swój los, o ile podejmiemy walkę. Wykonaj‑
my tylko ten pierwszy krok.

mgr Dorota Wiśniewska
Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień 

w Golubiu - Dobrzyniu

Okiem terapeuty

„Jeszcze raz
zawalczę”

Poradnia Leczenia Uzależnień
w Golubiu-Dobrzyniu

mieści się przy ul. Koppa 1e.
Terapeutyczne zajęcia grupowe

dla osób uzależnionych od alkoholu 
odbywają się w każdą środę od godziny 

10.00. Zapisy pod nr tel. 607 858 175.
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W dniu 28 listopada 2021 r. w świetlicy wiej‑
skiej w Łubkach (Gmina Radomin) Wicestaro‑
sta Golubsko‑Dobrzyński Pani Danuta Malecka 
brała udział w warsztatach na temat ,,Zdrowe‑
go odżywiania i kształtowania odporności” dla 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich zorganizo‑
wanych przez Sołtysa Wsi Pana Piotra Jachow‑
skiego razem z Zarządem KGW.

,,Zdrowe odżywia-
nie i kształtowa-
nie odporności” 

Spotkanie objęte było patronatem Pani Anny 
Gembickiej ‑  Poseł na Sejm RP, Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu 
do spraw lokalnych. Warsztaty mogły odbyć 
się dzięki współpracy ze  Stowarzyszeniem 
Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej  i Prezes Pani 
Marzeny Łukowskiej.  W roli prelegenta wy‑
stąpiła Pani Agnieszka Pawłowska z Manufak‑
tury  Zdrowia Kraina Skrwy, która poruszyła 
m.in. takie tematy jak: odporność i naturalne 
sposoby jej wzmacniania, jak wystrzegać się 
przed infekcjami (w tym COVID‑19), piramida 
zdrowego żywienia czy zdrowe nawyki ży‑
wieniowe. Warsztaty były okazją do wymiany 
doświadczeń i rozmowy z Paniami, a nawet 
degustacji naturalnych wyrobów z gospodar‑
stwa ekologicznego Pani Agnieszki np. soków 
i nalewek.
Pani Wicestarosta zachęciła Panie do zdrowego 
stylu życia oraz przedstawiła własne doświad‑
czenia. Obecna była również Sekretarz  Gminy 
Radomin Pani Ewa Drawert. Były także przed‑
stawicielki nowo powstałego Koła Gospodyń 
Wiejskich Modrzewiowe w Płonnem.

(APa)

W Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu w dniach 15‑16  listopada br. 
odbywały się warsztaty prowadzone przez 
kompozytora, teoretyka muzyki, pedagoga 
Marcina Gumielę. Absolwenta  Wydział Kom‑
pozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Aka‑
demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy, w klasie kompozycji prof. Marka 
Jasińskiego i prof. Zbigniewa Bargielskiego oraz 
w zakresie teorii muzyki . W marcu 2011 roku 
ukończył Studia Doktoranckie na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Pracuje w Państwowym Zespole Szkół Muzycz‑
nych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy oraz 
macierzystej uczelni na stanowisku asystenta 
przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Re‑
żyserii Dźwięku. Jego kompozycje były wyko‑

Warsztaty kompozytorskie

nywane w wielu miastach Polski i zagranicą, 
znalazły się również w programach prestiżo‑
wych festiwali muzycznych. Utwory Marcina 
Gumieli cechuje głęboka emocjonalność, często 
o religijnym charakterze. Muzyka balansuje po‑
między tonem intymnego, żarliwego wyznania, 
a atmosferą podniosłej pobożności. Nierzadko 
wchodzi w wymiar monumentalny, sięgając 
bardziej ekspresyjnych, niemal ekstatycznych 
rejonów muzycznej ekspresji. 
Pierwszego dnia warsztatów wszyscy uczniowie 
mogli wziąć udział w spotkaniu poprzez platfor‑
mę MS Teams jak i również uczestniczyć osobi‑
ście na auli szkoły.  Następnie warsztaty prze‑
biegały w trzech grupach zajęć indywidualnych 
z samym kompozytorem. Młodzi artyści mogli 
zaprezentować swoje utwory i popracować nad 
techniką ich tworzenia. 16 listopada odbyły się 
warsztaty metodyczne z kształcenia słuchu dla 
uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycz‑
nej I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu pod kierow‑
nictwem Pana Marcina Gumieli. Udział w warsz‑
tatach wzięli uczniowie klas IV cyklu 4‑letniego 
oraz VI cyklu 6‑letniego. Po zakończonym wy‑
kładzie Dyrektor szkoły Pan Rafał Gumiela po‑
dziękował Panu Marcinowi za przeprowadzenie 
dwudniowych owocnych zajęć.

(AŁ)

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległo‑
ści w  Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia 
w  Golubiu‑Dobrzyniu uświetniono koncertem 
z udziałem uczniów szkoły muzycznej, który 
poprowadzili Pani Katarzyna Ignac  i  Pan To‑
masz Gumiela. Wśród wykonawców znaleźli 
się Wiktoria Rumianowska, Nina Tomaszew‑
ska, Alex Wang, Natalia Fydryszewska, Dawid 
Gumiela, Julia Goska‑Abdulov, Tomasz Gar‑
kowski, Karolina Romańczuk, Hubert Nowak, 
Jakub Garkowski oraz chór prowadzony przez 
Panią Monikę Gumielę. Dziękujemy uczniom 
i nauczycielom  organizującym koncert Pani 
Katarzynie Ignac i Marcie Dołęgowskiej  za 
wprowadzenie w atmosferę pełną zadumy 

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

i wspomnień za tych którzy odeszli ratując Na‑
szą Ojczyznę. 

(AŁ)
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Przed kilkoma dniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym 
w Wielgiem odbyły się egzaminy, ale inne niż wszystkie, ponieważ do‑
tyczyły uczniów nowo przyjętych do społeczności Ośrodka. Oczywiście 
egzaminy przybrały formę zabawy, podczas której troje uczniów mu‑
siało wykazać się wiedzą, umiejętnościami a nawet talentami. Nowi 
uczniowie musieli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących życia spo‑
łeczności uczniowskiej, wykazać się wiedzą o Polsce, umiejętnościami 
matematycznymi a nawet talentami wokalnymi i tanecznymi. Egzamin 
wszyscy zdali śpiewająco przy gromkim aplauzie wszystkich zgroma‑
dzonych.
Po egzaminie nastąpił podniosły moment uroczystości, po odśpiewa‑
niu hymnu państwowego i złożeniu ślubowania przez nowych uczniów, 

Egzaminy
dla nowych uczniów

dyrektor Hanna Wiśniewska, dokonała aktu pasowania na uczniów na‑
szej szkoły. Nowym uczniom dyrektor oraz wychowawcy złożyli życze‑
nia wielu sukcesów w nauce, zadowolenia z pobytu w szkole oraz wiele 
radości w towarzystwie rówieśników.

(HW)

W dniu 25 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu 
odbyło się pasowanie na przedszkolaka podczas, którego uczestniczy‑
ła Wicestarosta Danuta Malecka wraz z Członkiem Zarządu Marianem 
Wrzesińskim, Sekretarzem Powiatu  Katarzyną Orłowską oraz Skarb‑
nikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim. Pasowanie było okazją do 
uroczystego otwarcia działającego od września br. Przedszkola Specjal‑
nego przy Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu.
Po części artystycznej, którą przygotowały ,,małe skrzaty” wraz ze 
swoimi wychowawczyniami, odbyło się uroczyste ślubowanie po któ‑

Skrzaty stały się przedszkolakami.
Otwarcie Przedszkola Specjalnego
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

rym Dyrektor Przedszkola Pani Kinga 
Olejnik dotykając każdego malucha 
olbrzymim ołówkiem włączyła je do 
grona przedszkolaków.
Na zakończenie uroczystości Wicesta‑
rosta Danuta Malecka podziękowała 
za zaproszenie oraz pogratulowała 
przygotowania części artystycznej. 
Na pamiątkę tego wydarzenia przed‑
szkolaki otrzymały drobne upominki 
w imieniu całego Zarządu Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego.

APa
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O tym, że zbliżają się andrzejki, 
wiedzą wszyscy. Ale świadomość, 
że święty Andrzej jest patronem 
Szkocji, nie jest już tak powszech‑
na. Z tego powodu w piątek 26 
listopada w Zespole Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim został zorga‑
nizowany „dzień szkocki”.
Na zaproszenie Aleksandry Mi‑
reckiej, nauczycielki języka angiel‑
skiego, szkołę odwiedził Marcin Gorski, najprawdziwszy Szkot, 
choć z polskimi korzeniami. Mama pana Marcina jest Polką. 
Marcin Gorski pracuje jako mechatronik na okrętach. Operuje 
ROV, czyli zdalnie sterowanymi podwodnymi robotami. Opo‑
wiadał uczniom o swojej pracy, ale także o szkockich zwyczajach 
i tradycjach. Ubrany w kilt, tj. narodowy szkocki strój, wyjaśnił 
zaciekawionej młodzieży, jakie elementy składają się na ten ory‑
ginalny ubiór.
Specjalnie z tej okazji kucharze z klasy 3F, pod okiem pani Mar‑
ty Malinowskiej, przygotowali pyszny poczęstunek – szkockie 
specjały, nie inaczej. Były więc shortbread, mince and maties 
i cullen skink.

(KZ)

Dzień szkocki w kowalew-
skim Zespole Szkół

Wydawałoby się, że w XXI wieku dostęp do 
podstawowych środków higienicznych to rzecz 
oczywista. Niestety, tak nie jest. Kulczyk Foun‑
dation i Founders Pledge opublikowały pierw‑
szy na świecie raport poświęcony analizie sek‑
tora Zdrowia i Higieny Menstruacyjnej (ang. 
menstrual health and hygiene, w srócie MHH) 
oraz efektywności programów pomocowych, 
mających przeciwdziałać ubóstwu menstru‑
acyjnemu na świecie.
Okazuje się, że spośród 1,9 mld menstruują‑
cych osób na świecie ponad 500 mln nie może 
w pełni dbać o higienę podczas okresu. Brak 
dostępu do podpasek i toalet, ale także nie‑
dostatek potrzebnej wiedzy to tylko niektóre 
czynniki, które uniemożliwiają kobietom dba‑
nie o higienę w czasie miesiączki. Aby propa‑
gować wiedzę, a także pomóc uczennicom 
w zaspokojeniu oczywistych potrzeb, pedagog 
Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim zaini‑
cjowała współpracę z  Kulczyk Foundation oraz 
siecią Rossmann.
Dla dziewczyn rzecz oczywista
‑ Już są! W naszej szkolnej toalecie, dla każdej 
dziewczyny! Mowa oczywiście o podpaskach, 
które dostaliśmy w ramach wspólnego pro‑

Co każda dziewczyna powinna mieć
gramu Kulczyk Foundation i marki Rossmann 
– informuje pedagog szkolna Ewa Szewczyk. 
‑ Uczennice naszej szkoły  otrzymały w ten 
sposób darmowy dostęp do środków men‑
struacyjnych przez cały rok szkolny 2021/2022. 
Poza dystrybucją podpasek w szkolnej toale‑
cie, akcji przyświeca także cel edukacyjny.  Na 
lekcjach wychowawczych rozmawiamy o zdro‑
wiu i higienie menstruacyjnej. Poruszamy rów‑
nież ważne tematy, dotyczące wzmacniania 
pozycji kobiet w społeczeństwie w obliczu dys‑
kryminacji i stygmatyzacji – wyjaśnia pedagog 
Ewa Szewczyk. ‑ Dziękujemy! Jesteśmy szczę‑
śliwi, że możemy uczestniczyć w tak ważnym 
i wartościowym projekcie – podkreśla.
Ubóstwo menstruacyjne: czym jest i jak z nim 
walczyć? Międzynarodowy raport
Badania na temat ubóstwa menstruacyjnego 
pokazują, że problem ten jest zaniedbywany 
od dekad – brakuje danych potrzebnych do 
znalezienia możliwie efektywnego sposobu 
niesienia pomocy kobietom i dziewczynkom, 
cierpiącym z powodu tego negatywnego zja‑
wiska.
Higiena menstruacyjna ma fundamentalny 
wpływ na życie milionów ludzi na całym świe‑

cie. Jej brak ma negatywne skutki w obszarze 
zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecz‑
nym i ekonomicznym. Dotyka niemal każdego 
aspektu życia kobiety i w konsekwencji wpły‑
wa na całe społeczeństwo.
Mimo rozbudowywanych od lat programów 
pomocowych na całym świecie, brakuje ja‑
snego, holistycznego podejścia do wspierania 
higieny menstruacyjnej. A przecież, jak podkre‑
ślają autorzy raportu, powinien to być jeden 
z podstawowych obszarów dbałości o  odpo‑
wiedni standard życia połowy każdego społe‑
czeństwa. Walka z ubóstwem menstruacyjnym 
jest nie tylko działalnością na rzecz zdrowia, 
ale także wolności i godności kobiet na świe‑
cie.

(KZ)

2 grudnia 2021 roku w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno‑ Wychowawczym 
w Wielgiem odbyło się rozstrzygnie‑
cie konkursu plastycznego pt. „Mój 
ulubiony bohater z bajki”. Ośrodek 
od dawna aktywnie uczestniczy 
w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
konkurs był dopełnieniem czytanych 
przez nauczycieli i wychowawców 
treści, które przenoszą w świat fantazji.
Uczniowie wykazali się sporą wiedzą na temat literackich bohaterów, przy‑
pomnieliśmy sobie bajki, które towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozwe‑
selają i bawią, a także przekazują ważne prawdy życiowe. Uczestnicy kon‑
kursu wykazali się ogromną pomysłowością, ciekawą formą wykonania oraz 
niesamowitym zaangażowaniem. Poziom prac był bardzo wysoki, trudno 
było wyznaczyć jednego zwycięzcę, więc wszystkie dzieci otrzymały nagro‑
dy. Konkurs sprawił dzieciom wiele radości i stworzył wspaniałą okazję na 
rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności oraz zaintereso‑
wań plastycznych naszych wychowanków. 

(PT)

Mój ulubiony bajkowy bohater
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Uczniowie klas gastronomicznych w Zespole 
Szkół w Kowalewie Pomorskim często uczest‑
niczą w różnego rodzaju konkursach przed‑
miotowych. Tym razem 03 grudnia uczennice 
trzeciej klasy technikum żywienia i usług ga‑
stronomicznych ‑ Kamila Janiszewska oraz Kin‑
ga Kin ‑ brały udział w drugim, okręgowym eta‑
pie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Uczennice razem z nauczycielką przedmiotów 
zawodowych Magdaleną Śliwińską pojechały 
do Bydgoszczy do Zespołu Szkół Gastrono‑
miczno ‑ Hotelarskich im. Jarosława Iwaszkie‑
wicza.  ‑ Przygotowując się do tego etapu roz‑
szerzałyśmy wiedzę nie tylko gastronomiczną, 
ale także biologiczną i chemiczną. Mamy na‑
dzieję, że mimo ogromnej konkurencji ze stro‑
ny uczniów klas biologiczno ‑ chemicznych, 
udało nam się zaprezentować wysoki poziom 
naszej wiedzy – mówią uczestniczki olimpiady.
Natomiast po koniec listopada dwie inne 
uczennice technikum żywienia zajęły  6. miej‑

27 października w kowalewskim Zespole Szkół 
została zorganizowana konferencja, poświęco‑
na zagadnieniom kształcenia zawodowego. Jej 
słuchaczami byli uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowa‑
lewie Pomorskim. Młodzież miała okazję po‑
słuchać, co na temat szkolnictwa zawodowego 
mówią doradcy zawodowi oraz przedsiębiorcy.
Gośćmi honorowymi konferencji byli przed‑
stawiciele władz samorządowych powiatu 
golubsko ‑ dobrzyńskiego, dyrekcja szkoły 
podstawowej oraz reprezentanci środowiska 
pracodawców: kierownik wydziału oświaty 
i  zdrowia starostwa powiatowego w Golu‑
biu – Dobrzyniu Agnieszka Malon, dyrektor 
szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim 
Renata Faluta‑Kaszubowska oraz zastępca 
dyrektora Małgorzata Pęcherska‑Żary, a tak‑
że przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia 
Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy 
Kowalewo Pomorskie „Działamy Razem” Artur 
Eliasz i Anna Rzeźniczek.
Dyrektor szkoły Bogdan Oskwarek przybliżył 
młodym słuchaczom kierunki kształcenia, re‑
alizowane w Zespole Szkół. Dyrektor nie tylko 
wyjaśniał, jak wygląda nauka, ale też opowie‑
dział o tym, na jakie dodatkowe zajęcia mogą 
liczyć uczniowie. Z kolei szkolna koordynator‑
ka programu Erasmus+ Agnieszka Szymańska 
przybliżyła gościom realizowane w szkole 
unijne projekty – zakończony trzy lata temu 
program pn. „Otwarta szkoła i innowacyjni na‑
uczyciele drogą do sukcesu uczniów”, a także 
trwający „Młody Praktyk w Europie=Sukces 
w  Zawodzie”. W pierwszym z nich uczestni‑
czyli nauczyciele, natomiast w drugim ‑ liczna 
grupa uczniów. O swoich wrażeniach z pobytu 
na miesięcznej praktyce zawodowej w Sewilli 
opowiedzieli uczniowie, uczestnicy Erasmu‑
sa+: Błażej Błaszkiewicz, Szymon Malanowski, 
Milena Sipak i Natalia Sulecka.

Żywieniowe konkursy praktyczne i teoretyczne

sce w I Ogólnopolskim Karpiowym Konkursie 
Kulinarnym. ‑ Trzyosobowy skład jury w trakcie 
dwudniowych, jedenastogodzinnych obrad, 
wytypował zwycięzców spośród 142 potraw, 
przygotowanych przez 71 drużyn kucharskich. 
Nasza nagrodzona drużyna działała w skła‑
dzie: Roksana Słomczewska i Magdalena 
Zielińska, obie z klasy 3F technikum żywienia 
i usług gastronomicznych ‑ informuje nauczy‑

cielka przedmiotów gastronomicznych Marta 
Malinowska. ‑ Zdjęcia naszych konkursowych 
potraw, tj. tarty z karpia i faworków z karpia zo‑
staną opublikowane w okazjonalnym albumie 
pokonkursowym ‑ dodaje. 

(KZ)

Zdobyć dobry zawód – to jest to!

Ponadto doradca zawodowy Joanna Karwa‑
szewska wyjaśniała młodzieży, na jakie zawo‑
dy aktualnie oczekuje rynek pracy. Podkreśliła, 
że do najbardziej poszukiwanych fachowców 
można zaliczyć absolwentów kierunków 
kształcenia, które oferuje Zespół Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim.
Głos zabrali również przedstawiciele stowa‑
rzyszenia przedsiębiorców, którzy wyjaśnili, na 
co zwracają uwagę pracodawcy i jakich umie‑
jętności oczekują od przyszłych pracowników. 
‑ Szkoły zawodowe kształcą przede wszystkim 
technicznie. Na tym polega ich przewaga nad 
szkołami ogólnokształcącymi, które nie mają 
zaplecza technicznego, nie mają warsztatów. 
W szkołach zawodowych uczniowie zdobywa‑
ją więc takie umiejętności, których musieliby 
uczyć się dopiero u przyszłego pracodawcy. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie 
wykorzystywali ten czas nauki szkolnej jak 

najbardziej efektywnie. W przypadku nauki 
w szkole branżowej mogą przez trzy lata od‑
bywać praktykę zawodową u pracodawców, 
zdobywając potrzebne kwalifikacje, a także 
zarabiając już swoje własne pieniądze – mówił 
Artur Eliasz, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gmi‑
ny Kowalewo Pomorskie „Działamy Razem”. 
– Trzeba podkreślić, że nauka w szkole bran‑
żowej w żaden sposób nie ogranicza dalszego 
rozwoju młodego człowieka,  nie zamyka mu 
drogi do kolejnych etapów edukacji – dodał.
Podsumowaniem konferencji był konkurs 
w  formie internetowego quizu Kahoot`a. Na‑
grody wręczył zwycięzcom dyrektor Zespołu 
Szkół Bogdan Oskwarek.
Goście zwiedzili ponadto szkołę. Aby uprzy‑
jemnić im spacer po pracowniach przedmio‑
towych, uczniowie klas gastronomicznych pod 
kierunkiem nauczycielek Marty Malinowskiej 
i Magdaleny Paczkowskiej przygotowali pysz‑
ny poczęstunek ‑ kulinarne smaki Hiszpanii.

(KZ)
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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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golu‑
biu‑Dobrzyniu uprzejmie informuje, że realizuje 
projekt partnerski  „Rodzina w Centrum 3”. Pro‑
jekt współfinansowany jest ze środków Europej‑
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regio‑
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014‑2020, Oś 
priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działa‑
nie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 
Budżet projektu na  województwo kujawsko‑po‑
morskie wynosi  12 663 937,00 zł, dofinansowa‑
nie projektu z UE: 10 764 346,45 zł.

Projekt realizowany jest od 
01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastęp‑
czej w województwie kujawsko‑pomorskim. 
Oczekiwane efekty to m.in. poprawa relacji 
w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniej‑
szenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy oraz 
wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
Projekt skierowany jest do:
‑ osób w  rodzinie przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo‑wychowawczych 
(w  tym  rodziny objęte wsparciem asystenta ro‑
dziny);
‑ osób przebywających w pieczy zastępczej;
‑ osób opuszczających pieczę zastępczą;

Rodzina w Centrum 3
‑ osób sprawujących rodzinną pieczę zastęp‑
czą;
‑ innych osób, których  udział w  projekcie jest 
niezbędny do skutecznego wsparcia osób za‑
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo‑
łecznym, w tym wolontariusze. 
W ramach projektu realizowane są następują‑
ce formy wsparcia:
‑specjalistyczne poradnictwo rodzinne‑psy‑
chologiczne;
‑specjalistyczne poradnictwo rodzinne‑psy‑
chiatryczne;
‑warsztaty wzmacniające kompetencje rodzi‑
cielskie;
‑warsztaty dla przebywając i opuszczających 
pieczę zastępczą.
Każdy uczestnik w ramach projektu może sko‑
rzystać z form wsparcia, adekwatnych do zde‑
finiowanych potrzeb, które zostaną określone 
podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnic‑
twem w projekcie do kontaktu z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Do‑
brzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1, celem uzyskania 
szczegółowych informacji, formularzy i innych 
niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.
Osoby do kontaktu: Dagmara Skorska oraz Be‑
ata Jurkiewicz tel. 784 301 266
Więcej informacji: https://www.bip.golub‑do‑
brzyn.com.pl/redir,6119
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.12.2021 r. – 16.01.2022 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

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

17‑12‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

18‑12‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

19‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20‑12‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

21‑12‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

22‑12‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

23‑12‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

24‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

25‑12‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

26‑12‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

27‑12‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

28‑12‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

29‑12‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

30‑12‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

31‑12‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

01‑01‑2022 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

02‑01‑2022 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

03‑01‑2022 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

04‑01‑2022 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

05‑01‑2022 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

06‑01‑2022 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

07‑01‑2022 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

08‑01‑2022 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

09‑01‑2022 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

10‑01‑2022 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

11‑01‑2022 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

12‑01‑2022 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

13‑01‑2022 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

14‑01‑2022 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

15‑01‑2022 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64


