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11 stycznia 2022 roku władze Powiatu Golub‑
sko‑Dobrzyńskiego, Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta 
Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarb‑
nika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego pod‑
pisali aneks na „Budowę obwodnicy miasta 
Golubia‑Dobrzynia – Opracowanie Studium 
Techniczno‑Ekonomiczno‑Środowiskowego 
wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przed‑
sięwzięcia”.
Podpisanie aneksu okazało się konieczne 
w związku ze złożoną ofertą Wykonawcy, która 
po przeprowadzonym postępowaniu przewyż‑
szała pierwotnie zaplanowaną kwotę.
Kwota wynikająca z podpisanego w dniu 
25 maja porozumienia oszacowana była na 
600 000,00 zł z czego 150 000,00 zł w formie 
dotacji przekazać miał Powiat Golubsko‑Do‑
brzyński.
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgosz‑
czy najniższa oferta wyniosła 1 084 860,00 zł, 
z  czego 235  238,00 zł stanowić ma dotacja 
przekazana przez Powiat Golubsko‑Dobrzyń‑
ski. W związku z powyższym w budżecie Po‑
wiatu zabezpieczona została wyższa kwota 

Podpisanie aneksu na „Budowę obwodnicy
miasta Golubia-Dobrzynia” – opracowanie dokumentacji

niezbędna do realizacji przedmiotowej inwe‑
stycji.
I etap zadania, tj. opracowanie studium Tech‑
niczno‑Ekonomiczno‑Środowiskowego ma być 
realizowane w latach 2022‑2023.

Porozumienie po podpisaniu przez przedstawi‑
cieli Powiatu przekazane zostało pozostałym 
stronom porozumienia do podpisu.

(MM)
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Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 
laureatem konkursu dla szkół bran-
żowych „Potrzeby rynku pracy naszą 
misją”!

Już od sześciu lat Wojewódzki Urząd 
Pracy w Toruniu nagradza szkoły, któ-
re kształcą na wysokim poziomie w za-
wodach najbardziej poszukiwanych na 
rynku pracy.

Konsumencie, uważaj na cyberprzestępców

Oszuści internetowi właśnie obrali nową metodę działania. Ich ofia-
rami są użytkownicy platformy OLX czy Allegro. Przestępcy wstępnie 
zainteresowani wystawionym na sprzedaż przedmiotem kontaktu-
ją się ze sprzedającym, zazwyczaj poprzez komunikator WhatsApp, 
a  następnie wzbudzają jego zaufanie i proponują zorganizowanie 
dostawy kurierskiej „przez konto InPost”. Gdy sprzedający wyrazi 
zgodę, oszust przesyła mu specjalny link, gdzie po jego kliknięciu, 
wyświetla się strona łudząco podoba do strony InPostu.
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Na zasłużoną emeryturę, po 40 latach pracy, odeszła Pani Elżbieta Choj‑
nicka ‑ inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Wydziale Finan‑
sowym Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu. Od początku 
swojej pracy zawodowej Pani Elżbieta związana była z jednostkami sa‑
morządowymi Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego. W Starostwie Powia‑
towym przepracowała 21 lat. Zawsze niezwykle ciepła, miła i pomocna.  
W dniu 31 stycznia 2022 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franci‑
szek Gutowski, Wicestarosta Pani Danuta Malecka, Sekretarz Powiatu 

Zasłużona emerytura

Oszuści internetowi właśnie obrali nową metodę działania. Ich ofiarami 
są użytkownicy platformy OLX czy Allegro. Przestępcy wstępnie zain‑
teresowani wystawionym na sprzedaż przedmiotem kontaktują się ze 
sprzedającym, zazwyczaj poprzez komunikator WhatsApp, a następnie 
wzbudzają jego zaufanie i proponują zorganizowanie dostawy kurier‑
skiej „przez konto InPost”. Gdy sprzedający wyrazi zgodę, oszust prze‑
syła mu specjalny link, gdzie po jego kliknięciu, wyświetla się strona 
łudząco podoba do strony InPostu. Tam odbywa się rzekoma zapłata, 
a ofiara zmuszona jest wybrać swój bank oraz wprowadzić niezbędne 
dane, tym samym oddając przestępcy wszystkie wrażliwe informacje, 
niezbędne do przejęcia środków na koncie bankowym.
Wyłudzenie pieniędzy jest najczęściej spotykaną formą oszustwa w in‑
ternecie. W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów odebrał 
kilka podobnych zgłoszeń, gdzie Konsumenci padli ofiarą tego typu ata‑
ków w wyżej opisany sposób. DLATEGO APELUJEMY, KONSUMENCIE 
ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ I NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Nie podawaj danych 
karty płatniczej, zwłaszcza kodu CVV/CVC. Zwracaj szczególną uwagę 
na wszelkie otrzymywane drogą smsową linki, a także na transakcje, 
jakie autoryzujesz. Oszuści bez problemu mogą podrobić stronę portalu 
aukcyjnego tak samo jak każdą inną stronę, dlatego zwracaj uwagę na 
adres widoczny w przeglądarce oraz na poprawność językową strony. 
Jeśli padłeś ofiarą wyłudzenia, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem 
celem natychmiastowego zablokowania karty płatniczej. Zgłoś także 
sprawę organom ścigania.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do korzystania z porad 
oraz pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod adresem 
podanym poniżej. Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Golubiu‑Dobrzyniu, a także wzory umów i innych formularzy są do‑
stępne na stronie internetowej Powiatu. 

(AC)
Dane kontaktowe:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe 
ul. Plac 1000‑lecia 25
87‑400 Golub‑Dobrzyń 
Pokój nr S8 parter codziennie od 7:30 do 15:30 
tel.: 56 683 53 80/81 wewnętrzny 47
e‑mail: rzecznik@bip.golub‑dobrzyn.com.pl
strona: serwis.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/325,powiatowy‑rzecznik‑kon‑
sumentow

Konsumencie, uważaj
na cyberprzestępców

Pni Katarzyna Orłowska oraz Skarbnik Powiatu Pan Zbigniew Szyjkow‑
ski w imieniu wszystkich pracowników podziękowali Pani Elżbiecie za 
wieloletnią pracę na rzecz samorządu lokalnego, za zaangażowanie 
w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, odpowiedzial‑
ne dysponowanie środkami finansowymi oraz  za życzliwość i otwar‑
tość na drugiego człowieka.
Pani Elu ‑ przed Panią kolejny i niezmiernie ciekawy okres życia ‑ czas 
na realizację marzeń oraz pasji, które do tej pory ustępowały miejsca 
obowiązkom zawodowym. Życzymy dużo zdrowia i wielu dobrych chwil 
podczas zasłużonego odpoczynku.

Spotkanie organizacyjne
dotyczące III Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego
Kobiet Szlakiem Królewny 
Anny Wazówny w Powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim

W dniu 10 lutego 2022 r. z inicjatywy Dyrektora sportowego Klubu Kolar‑
skiego ,,Pacific” Toruń Pana Leszka Szyszkowskiego w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu odbyło się drugie spotkanie organiza‑
cyjne dotyczące III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet Szla‑
kiem Królewny Anny Wazówny w Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim.
W związku z zamysłem organizacji trzech etapów wyścigu kolarskiego, któ‑
rego organizacja planowana jest w dniach 29‑31 lipca br. zostały zaanga‑
żowane jednostki samorządowe w obrębie całego Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyńskiego oraz miasta Golubia‑Dobrzynia.
W spotkaniu udział wzięli Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski, Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Danuta Malecka, władze Klu‑
bu Kolarskiego ,,Pacific” oraz przedstawiciele samorządów powiatu golub‑
sko‑dobrzyńskiego.
Podczas spotkania szkoleniowec Uczniowskiego Klubu Sportowego Wielkie 
Rychnowo Pan Marian Krych zaprezentował mapy związane z przebiegiem 
tras poszczególnych etapów drogowych dla kolarek, które będą brały udział 
w zmaganiach sportowych. Ponadto w spotkaniu uczestniczył także Naczel‑
nik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Urzędu Mar‑
szałkowskiego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Pan Grzegorz Piątek, 
który zapewniał wszystkich zgromadzonych o dołożeniu wszelkich starań, 
aby organizacja wyścigu przebiegała w pożądanym kierunku. 

(KT)
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FOT.: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

KONWENT POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W dniu 13 stycznia 2022 r. Starosta Golubsko
‑Dobrzyński Franciszek Gutowski wziął udział 
w Konwencie Związku Powiatów Wojewódz‑
twa Kujawsko‑Pomorskiego, zwołanym w Cie‑
chocinku, w Powiecie Aleksandrowskim.
Podczas konwentu omawiano tematy w spra‑
wach:
‑ przyspieszenia prac związanych ze zmianą 
przepisów ustawy prawo farmaceutyczne w za‑
kresie pełnienia przez apteki ogólnodostępne 
dyżurów w porze nocnej i dni wolne od pracy 
‑ subwencji oświatowej

Rządowy program „Aktywna tablica” ma na 
celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno‑komunikacyjnych. 
Placówki oświatowe mogły wnioskować m.in. 
o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, a tak‑
że narzędzi do diagnozy i terapii dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny‑
mi. W ramach programu na potrzeby uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawcze‑
go w  Wielgiem kupiony został monitor inte‑
raktywny wraz z oprogramowaniem, programy 
multimedialne – „Zajęcia logopedyczne”, „Czy‑
tanie sylabami”, „Percepcja wzrokowo‑słucho‑
wa”, „Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, 
mowa bierna”, „Autyzm. Mowa w kontekście 
społecznym: oraz „Eduterapeutica ‑ Proble‑
my wychowawcze. Przemoc, emocje, uzależ‑
nienia”, dwa laptopy, Magiczny Dywan wraz 
z oprogramowaniem m.in. przeznaczonym do 
zajęć rewalidacyjnych, a także pomoce dydak‑
tyczne uzupełniające wyposażenie sali integra‑
cji sensorycznej – m.in. worki sako, zestawy 
piłek sensorycznych, klocki konstrukcyjne czy 
worki do zabaw ruchowych. 

‑ przyspieszenia prac związanych ze zmianą 
przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych w zakresie dotyczącym stwierdzenia 
zgonu i jego przyczyny.
W obradach Konwentu uczestniczył Wicewo‑
jewoda Kujawsko‑Pomorski Józef Ramlau. Po‑
wiat Aleksandrowski reprezentowała Starosta 
Lidia Tokarska i Wicestarosta Aleksandrowski 
Adam Potaczek. Konwentowi przewodniczył 
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

(APa)

Program
Aktywna
tablica - nowe 
pomoce
dydaktyczne 
za ponad
43 tys. zł.

159. ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

Oddając hołd uczestnikom 
walk powstańczych, w dniu 22 
stycznia 2022 r., odwiedziliśmy 
pomnik bohaterów Powstania 
Styczniowego oraz pomnik we‑
terana powstania Śp. Antonie‑
go Wasielewskiego na cmen‑
tarzu parafialnym w Dobrzyniu.

APa

Dzięki nowym pomocom dydaktycznym 
uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę 
i umiejętności w sposób bardziej interesujący 
i tym samym efektywniejszy. 
Program finansowany był w 80% ze środków 
budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego 
organu prowadzącego szkołę – Powiatu Go‑
lubsko‑Dobrzyńskiego. 

(MWS)

159 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, największy w XIX wieku polski zryw narodowy. 
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W dniu 17 stycznia 2022 r. z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Golub niepodległości, Starosta 
Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski i Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Społecznych Pani Monika Ciechanowska wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Golubia
‑Dobrzynia i Gminy Golub‑Dobrzyń złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, oddając hołd walczącym o wolność.

APa

Kwalifikacja... czyli całokształt przedsię‑
wzięć, których jeden z celów to ustalenie 
zdolności do czynnej służby wojskowej 
(kat. A, B, D, E). Zgodnie z rozporządze‑
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad‑
ministracji i Ministra Obrony Narodowej 
w tym roku kwalifikacja wojskowa zostanie 
przeprowadzona w terminie od 4 kwietnia 
do 8 lipca. 
Tegoroczna kwalifikacja będzie dotyczyć:
‑ mężczyzn urodzonych w 2003 roku 
‑ mężczyzn urodzonych w latach 1998 ‑ 
2002, którzy nie mają określonej kategorii 
zdrowia,
‑ osoby urodzone w latach 2001 ‑ 2002, 
które otrzymały kategorię zdrowia „B”,
‑ kobiety urodzone w latach 1998 ‑ 2003, 
posiadające kwalifikacje przydatne dla 
Wojska Polskiego,
‑ osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgło‑
siły się ochotniczo do końca roku kalen‑
darzowego, w którym kończą 24 lata bez 
orzeczonej kategorii zdrowia.

(KS)

W dniach 20‑22 stycznia na jeziorach Okonin 
i  Jeziurki odbyły się ćwiczenia doskonalące 
z zakresu ratownictwa lodowego.
Wzięły w nich udział trzy zmiany służbowe 
z JRG Golub‑Dobrzyń oraz druhowie OSP z te‑
renu Gminy Ciechocin tj. OSP Elgiszewo (20.01) 
oraz OSP KSRG Wielkie Rychnowo z Gminy 
Kowalewo Pomorskie(21.01).
 Zakres ćwiczeń obejmował:
• przećwiczenie technik umożliwiających ewa‑
kuację poszkodowanych pod którymi załamał 
się lód,
• podjęcie poszkodowanego przytomnego 
i nieprzytomnego z przerębla,
• budowanie stanowisk asekuracyjnych dla ra‑
towników,
• posługiwanie się specjalistycznym sprzętem 
ratownictwa lodowego,
• wdrażanie procedur kwalifikowanej pierwszej 
pomocy.

102. rocznica przyłączenia
Golubia do Polski

Kwalifikacja
wojskowa
w 2022 roku

Ćwiczenia doskonalące z ratownictwa
lodowego na jeziorach Okonin i Jeziurki

Podczas ćwiczeń korzystano m.in. z: sań lodo‑
wych, ubrań niezatapialnych, kamizelek aseku‑
racyjnych drabin nasadkowych, lin na zwijadle, 
rzutek ratowniczych oraz zestawu PSP R‑1.

(KPPSP)
Zdjęcia: KP PSP Golub-Dobrzyń
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Szanowni Państwo, z wielką radością pragnę 
poinformować o zakupie fortepianu klasy kon‑
certowej marki Yamaha. Instrument przypłynął 
do nas bezpośrednio z Japonii i po rozładun‑
ku w Hamburgu trafił bezpośrednio do naszej 
szkoły. W piątek 7 stycznia zakończyły się 
prace techniczne związane z przygotowaniem 
instrumentu do grania. Fortepian wymagał 
pierwszej regulacji mechanizmów, strojenia 
oraz dointonowania do naszej Sali koncerto‑
wej.  Jest to absolutnie wielki moment w hi‑
storii naszej szkoły. Czekaliśmy na niego 10 lat. 
Dzięki wspólnym staraniom, a w szczególności 
dzięki Panu Staroście Franciszkowi Gutowskie‑
mu oraz Pani Wicestaroście Danucie Maleckiej, 
mogliśmy to wielkie marzenie zrealizować. 
Serdecznie Naszym Starostom za tą pomoc 
dziękuję. Szkoła wchodzi w nowy wymiar jako‑
ści edukacyjnej oraz prezentacji scenicznych. 
Młodzi uczniowie oraz ich pedagodzy od dnia 
dzisiejszego będą mogli realizować swoją pra‑
cę na instrumencie najwyższej jakości. To po‑
zwoli na znaczny rozwój całej szkoły. 

12 stycznia 2022 roku, odbył się Koncert Świą‑
teczno‑Noworoczny w wykonaniu uczniów i na‑
uczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Golubiu‑Dobrzyniu. Wydarzenie połączone 
było z prezentacją i inauguracją nowego for‑
tepianu marki Yamaha. Obecna na koncercie 
Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Pani Da‑
nuta Malecka wraz z Dyrektorem szkoły Panem 

KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Rafałem Gumielą dokonali symbolicznego roz‑
wiązania czerwonej wstęgi. Zaproszeni goście 
wysłuchali krótkiej prezentacji nowego instru‑
mentu w wykonaniu pianisty Tomasza Gumieli. 
W jego recitalu znalazły się utwory Franciszka 
Liszta, Roberta Schumana oraz Fryderyka Cho‑
pina. Dalej koncert poprowadzili Pani Katarzyna 
i Łukasz Ignac.

Wydarzenie zapisze się z pewnością na kar‑
tach historii szkoły.
Ogromne brawa i gratulacje dla wszystkich 
uczniów i nauczycieli za zaangażowanie i en‑
tuzjazm podczas tak wyjątkowego i pełnego 
emocji wydarzenia artystycznego.

(AnŁ)

Nowy fortepian dla Publicznej 
Szkoły Muzycznej
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Czekamy z niecierpliwością na realizację ko‑
lejnych marzeń czyli prac związanych z remon‑
tem placówki, adaptacji klas i Sali Koncerto‑
wej. W niedługiej przyszłości będziemy mówić 
o nowoczesnej szkole, z pełnym zapleczem 
edukacyjnym na najwyższym poziomie. 

Dyrektor
Rafał Gumiela
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Studniówka Anno Domini 2022 w kowalew‑
skim Zespole Szkół pozostaje już tylko we 
wspomnieniach. W piątek 14 stycznia młodzież 
z klasy czwartej technikum logistycznego oraz 
żywienia i usług gastronomicznych świętowała 
zbliżającą się wielkimi krokami maturę, a także 
zakończenie nauki. 
Ubiegłoroczni maturzyści nie mieli, niestety, 
studniówki. Z powodu panującej pandemii 
studniówka nie została zorganizowana. Jednak 
tym razem, mimo pewnych obaw, maturzyści 
oraz ich rodzice zdecydowali się nie odwoły‑
wać zaplanowanej uroczystości, ale wprowa‑
dzono pewne zabezpieczenia. Każdy uczestnik 
na początku imprezy musiał poddać się pomia‑
rowi temperatury ciała, a także potwierdzić 
swój stan zdrowia na specjalnym formularzu. 
Na szczęście te formalności okazały się jedynie 
rutyną. Zabawa przebiegła bez żadnych zakłó‑
ceń.
Podczas najważniejszego dla młodzieży balu 
nie zabrakło łez wzruszenia, serdecznych 

Po studniówce zostało tylko wspomnienie

Uczniowie  Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu‑Do‑
brzyniu mają wiele uzdolnień, czego dowodzą 
sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach. 
Dotyczy to również uczniów klas rolniczych 
(Szymona Kroplewskiego, Jakuba Osińskiego, 
Karola Lewandowskiego), którzy 8 grudnia 
2021 r. wzięli udział w drugim etapie VIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Indeks dla rolnika 
w Starym Brześciu.   
Dzięki wsparciu merytorycznemu  Pana Ra‑
fała Szynkiewicza do finału zakwalifikował 

Rolnik z indeksem
się Karol Lewandowski, który zajął III miej‑
sce. To właśnie on weźmie udział w III etapie 
na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy. Nagrodą w finale 
będzie dla uczniów zdobycie indeksu szkoły 
wyższej na kierunkach studiów prowadzonych 
przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. 
Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i cze‑
kamy na „rolnika z indeksem”.

(AB)

podziękowań, gorących życzeń, a przede 
wszystkim wspaniałej zabawy. Wzruszenia nie 
ukrywała także Joanna Karwaszewska, wycho‑
wawczyni tegorocznych maturzystów, a piękny 
bukiet kwiatów, który otrzymała od swoich 
uczniów, był wyrazem ich szacunku i sympatii, 
jaką darzą swoją „szkolną mamę”.
Oficjalnego otwarcia studniówki AD 2022 do‑
konała wicedyrektor szkoły Joanna Graczyk‑
Sobiechowska, która przypomniała uczniom 
ich osiągnięcia z ostatnich prawie czterech lat 
oraz życzyła dalszych sukcesów w dorosłym 
życiu. 
‑ To był wyjątkowy czas – podkreśla Natalia 
Sulecka z technikum logistycznego. 
‑ Dziękujemy wszystkim za wspaniałą stud‑
niówkę. Było wspaniale – dodaje Milena Sipak 
z technikum żywienia i usług gastronomicz‑
nych. ‑ Super zgrana klasa, z mega wychowaw‑
czynią na czele.    Studniówka cudna – dopo‑
wiada mama Mileny, pani Magdalena Sipak.

(KZ)
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15 stycznia 2022 odbył się bal studniówko‑
wy tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół 
nr  2 w Golubiu‑Dobrzyniu. Przybyłych go‑
ści, w  imieniu młodzieży i rodziców, powitali 
uczniowie: Julia Silkowska oraz Jakub Ziółkow‑
ski. W ciepłych słowach maturzyści dziękowali 
swoim rodzicom, wychowawcom, nauczycie‑
lom i kadrze kierowniczej za wspieranie ich 
w trakcie nauki w Zespole Szkół nr 2.

Bal studniówkowy 2022
Następnie głos zabrała przedstawicielka rodzi‑
ców, Pani Katarzyna Marciniak, która również 
dziękowała wszystkim nauczycielom i wycho‑
wawcom za opiekę, cierpliwość i wyrozumia‑
łość oraz trud włożony w kształtowanie cha‑
rakterów młodzieży.
Kolejnym punktem części oficjalnej balu przed‑
maturalnego było przemówienie dyrektor szko‑
ły, Pani Agnieszki Brzostowskiej, która w imieniu 

całego grona pedagogicznego życzyła młodzie‑
ży odwagi w realizowaniu marzeń i powodzenia 
na egzaminach maturalnych.
Tradycyjnie bal rozpoczął się polonezem z fil‑
mowej adaptacji „Pana Tadeusza” Adama Mic‑
kiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Zabawa 
trwała do białego rana. Mamy nadzieję, że dla 
naszych maturzystów, ta taneczna inicjacja 
w dorosłe życie pozostanie miłym wspomnie‑
niem.

(AB)

Nasza placówka realizuje już drugi program tego typu. Łącznie bibliote‑
ka szkolna otrzymała 610 pozycji książkowych z literatury beletrystycz‑
nej i popularno‑naukowej. Wzbogaciliśmy swój księgozbiór o dodatko‑
we tytuły lektur, nowości z literatury pięknej polskiej i pięknej obcej. 
Bardzo dużo pozycji skierowanych jest do młodzieży, poczynając od po‑
wieści kryminalnych, historycznych a kończąc na powieściach obyczajo‑
wych. Nie zabrakło tematyki związanej z II wojną światową, a dokładniej 
obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Birkenau. Dzięki Narodowemu 
Programowi Rozwoju Czytelnictwa liczba uczniów odwiedzających bi‑
bliotekę i wypożyczających nowości znacznie wzrosła. Młodzież bierze 
udział w konkursach plastycznych pod nazwą „Stwórz okładkę ulubio‑
nej książki”, w konkursie na choinkę literacką z  ulubionymi cytatami, 
aforyzmami, mottami czy powiedzeniami. Co czwartek prezentujemy 
dla uczniów na stronie biblioteki serie książek, które wzbogaciły na‑

Zespół Szkół nr 2 „za pan brat”
z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

szą bibliotekę w ostatnim czasie. 
Poprzez krótką notkę o treści 
zachęcamy w ten sposób do czy‑
tania, a udaje się nam to dosko‑
nale. Za aktywność czytelniczą 
nagradzamy uczniów wybranymi 
przez nich książkami i gadżetami 
pozyskanymi z NPRC oraz od 
swoich znajomych‑ sponsorów. 
Na podstawie prac z konkursu 
plastycznego został zrobiony kalendarz na rok 2022, który upiększył 
klasy w naszej szkole. To wszystko można zobaczyć na stronach inter‑
netowych szkoły i biblioteki.

(AB)
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Podczas terapii z moimi pacjentami często sły‑
szę, jak dużym problemem jest sytuacja, w któ‑
rej rodzina osoby uzależnionej nie jest objęta 
pomocą terapeutyczną.
Pacjenci mówią o trudzie walki z nałogiem. 
Mówią o tym, jak cierpieli podczas odstawia‑
nia substancji… O biegunkach, wymiotach, 
drgawkach itd… O zaklinaniu siebie i świata, 
o przysięgach, obietnicach…
Mówią o powracających negatywnych my‑
ślach, które permanentnie są obecne w ich 
życiu i o walce z nimi. Porównują przeżywane 
emocje do cierpienia, jakie znosi człowiek po 
stracie osoby bliskiej. Mówią o pokusach sta‑
wianych przez środowisko.
Potem przychodzi zwykły dzień, ujawniają się  
zniszczone przez destrukcyjne zachowania re‑
lacje z bliskimi.
Pacjenci mówią, że czują żal, złość, bezsilność, 
własną marność w zetknięciu z chłodnym trak‑
towaniem, złośliwymi uwagami, rozliczaniem, 
wywoływaniem poczucia winy przez osoby, 

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim laureatem konkursu
dla szkół branżowych „Potrzeby rynku pracy naszą  misją”! 

Już od sześciu lat Wojewódzki Urząd Pracy 
w Toruniu nagradza szkoły, które kształcą na 
wysokim poziomie w zawodach najbardziej 
poszukiwanych na rynku pracy. WUP doce‑
nia szkoły, dla których priorytetem jest ścisła 
współpraca z pracodawcami, a także które 
badają losy swoich absolwentów i na bieżąco 
dostosowują kształcenie do potrzeb praco‑
dawców.
Współorganizatorami konkursu są Urząd Mar‑
szałkowski Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty 
w  Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod 
patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
W zeszłorocznej edycji Zespół Szkół w Kowale‑
wie Pomorskim znalazł się w gronie laureatów 
w kategorii „technika”.
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 
17 grudnia 2021 r. w Hotelu Copernicus w To‑
runiu odbyło się wręczenie nagród Laureatom 
i  Wyróżnionym. Gratulujemy także wszystkim 
laureatom i wyróżnionym placówkom!
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kate‑
goriach: branżowe szkoły I stopnia oraz tech‑
nika. Komisja Konkursowa oceniła nadesłane 

formularze zgłoszeniowe zgodnie z regulami‑
nem VI Edycji Konkursu i regulaminem pracy 
Komisji Konkursowej.

LISTA RANKINGOWA:
Kategoria: Technika
Laureaci:
1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych 
im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
2, Technikum w Zespole Szkół w Kowalewie 
Pomorskim
3. Technikum w Centrum Kształcenia Zawodo‑
wego i Ustawicznego w Brodnicy
4. Technikum w Zespole Szkół Gastronomicz‑
no – Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej ‑ Cu‑
rie w Grudziądzu 
5. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Chemicz‑
nych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy
Wyróżnienia:
1. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycz‑
nych we Włocławku
2. Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Bogda‑
na Chełmickiego w Rypinie
3. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środo‑
wiska w Toruniu 

4. Technikum Mechaniczne nr 10  im. Francisz‑
ka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego w Zespole Szkół Mechanicznych 
nr 1 10  im. Franciszka Siemiradzkiego w  Byd‑
goszczy
5. Technikum Ekonomiczne nr 6 w Zespo‑
le Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych 
w Bydgoszczy
6. Technikum w Zespole Szkół, Centrum Kształ‑
cenia Ustawicznego w Gronowie 
7. Technikum w Zespole Szkół w Nowem
Kategoria: Branżowe szkoły I stopnia
Laureaci:
1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół 
Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy 
2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grono‑
wie 
Wyróżnienia:
1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół 
Gastronomiczno – Hotelarskich im. Marii Skło‑
dowskiej ‑ Curie w Grudziądzu 
2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 w Bydgosz‑
czy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. 
Franciszka Siemiradzkiego w  Bydgoszczy

Dlaczego należy leczyć całą rodzinę? 
– czyli o systemowym leczeniu w uzależnieniach

które czekały na ich abstynencję. Mówią, że to 
boli najbardziej, to jest najtrudniejsze…
I oczywiście nie chodzi o to, aby „chodzić na 
paluszkach” lub udawać, że nic się nie stało, 
tylko o to, aby dzięki wsparciu terapeutyczne‑
mu rodzina, bliscy mieli umiejętność dbania 
o  siebie, komunikowania własnych potrzeb 
i jednocześnie  potrafili mądrze, zdrowo wspie‑
rać osoby chore.
Uzależnienie to proces złożony z wielu czyn‑
ników, a nie ‑ jak się potocznie twierdzi – po‑
chodna jakiegoś jednego, np. „wszystko przez 
złe towarzystwo”, „wszystko przez złą żonę”, 
„hedonistyczną osobowość”.
Uzależnienie jest zazwyczaj sposobem radze‑
nie sobie z problemami psychicznymi, sytu‑
acyjnymi, traumami i kryzysami.
Dlatego gdy pacjent podejmuje abstynencję, 
kolejnym krokiem jest praca nad tym, co sta‑
nowiło trudność przed pojawieniem się cho‑
roby. A tu ważne jest jeszcze bardziej wsparcie 
rodziny.

Rodzina choruje razem 
z  osobą uzależnioną, 
dlatego i ona powinna 
zostać  objęta systemo‑
wym wsparciem, dzięki 
któremu pomoże sobie 
samej oraz osobie choru‑
jącej.
Często jest tak, że  bliscy „wykruszają się”  
z  pracy terapeutycznej sadząc, że to nie im 
należy pomagać, że oni już dość wycierpie‑
li i  zajmowali się uzależnieniem. Nic bardziej 
mylnego! Pozostawienie bliskich osób uza‑
leżnionych  samym  sobie powoduje, że tok‑
syczne schematy funkcjonowania powracają, 
a uzdrowienie rodziny staje się  niemożliwe.

mgr Dorota Wiśniewska
Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień

w Golubiu- Dobrzyniu
Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje:
‑program terapeutyczny dla par
‑program terapeutyczny dla osób współuzależnionych
‑grupowy program terapeutyczny dla członków rodzin 
osób uzależnionych
‑terapia traumy dla osób współuzależnionych i uzależ‑
nionych
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Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obron‑
ności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez 
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Po‑
litycznych i Studiów Międzynarodowych) we 
współpracy z wiodącymi ośrodkami akade‑
mickimi z całego kraju. Celem Olimpiady jest 
propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bez‑
pieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie 
postaw patriotycznych, krzewienie zrozumie‑
nia i tolerancji wobec drugiego człowieka.
W tym roku do etapu II (okręgowego) zgłosiło 
się 52 uczniów ze szkół w Jabłonowie Pomor‑
skim, Włocławku (2 szkoły), Brodnicy, Bydgosz‑
czy (2 szkoły) i Golubi‑Dobrzynia. Ostatecznie  
test pisały 43 osoby. Olimpiada w Golubiu
‑Dobrzyniu organizowana była po raz czwarty 
i każdego roku przybywa jej uczestników.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeń‑
stwo narodowe to wyzwania, które w drugiej 
dekadzie obecnego stulecia nabrały szcze‑
gólnego znaczenia. Konflikty wojenne, zama‑
chy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój 
całych regionów globu oraz towarzyszący im 
brak perspektyw poprawy sytuacji państw 
i  narodów są tragiczną codziennością współ‑
czesnego świata. Ich konsekwencją stał się 
m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych 
wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązy‑
wać problemy, należy je najpierw zdiagnozo‑
wać i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna 
rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym prze‑
mianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, 
do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki 
bezpieczeństwa i obronności podjęta została 
inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na 
ten temat.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpie‑
czeństwie i Obronności  jest Uniwersytet War‑
szawski oraz Szkoła Główna Służby Pożarni‑
czej i Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce. 
Komitety okręgowe w poszczególnych wo‑
jewództwach tworzą: Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester‑
platte w Gdyni, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Szczeciński, Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Uniwersytet War‑
mińsko‑Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła 
Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet Wrocław‑
ski, Uniwersytet Zielonogórski i Zespół Szkół 
nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu.
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu jest współorganizatorem 
olimpiady i tworzy Kujawsko‑Pomorski Komi‑

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Kujawsko-Pomorskie eliminacje w Golubiu-Dobrzyniu
10 grudnia w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie i Obronności dla województwa kujawsko-pomorskiego. 10 najlepszych olimpijczyków z województwa będzie je reprezentować na 
etapie centralnym w Warszawie. Do III etapu przeszli Michał Okruciński, Szymon Krzykowski, Jakub Bronka, Maciej Trojanowski, Oskar 
Serkowski, Agata Badźmirowska, Agata Jaworska, Mateusz Rzepkowski, Magdalena Jabłońska, Ignacy Dembowski. To uczniowie z Ze-
społu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Inowrocławiu „Kasper”, I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy oraz 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

tet Okręgowy OWOBiO. Komitet organizuje 
II (okręgowy‑ wojewódzki) etap olimpiady. 
III etap ‑ dwudniowe centralne finały organizo‑
wane są w Warszawie. W III etapie uczestniczy 
po 10 najlepszych olimpijczyków z każdego 
województwa.
„Wazówna” dołączyła do grona organizatorów 
szczebla okręgowego olimpiady na mocy po‑
rozumienia, jakie z dziekanem Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego podpisał dyrek‑
tor Piotr Wiśniewski, który tym samym został 
przewodniczącym Kujawsko‑Pomorskiego Ko‑
mitetu Olimpiady. Funkcję sekretarza komitetu 
olimpiady pełni wicedyrektor Dariusz Guzow‑
ski. Cele olimpiady wpisują się w cele wycho‑
wawcze szkoły, która włącza się w propagowa‑
nie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności.
Patronami eliminacji okręgowych olimpiady 
są: Kujawsko‑Pomorski Kurator Oświaty i Wy‑
chowania w Bydgoszczy, Oddział Związku Na‑
uczycielstwa Polskiego w Golubiu‑Dobrzyniu 
i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i  Wychowania w Golubiu‑Dobrzyniu. Gospo‑
darzem spotkania jest Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 
im. Anny Wazówny. 
W latach 2018 i 2019 (zawsze w grudniu) or‑
ganizowano w szkole II etap olimpiady oraz 
spotkanie z przedstawicielami instytucji i służb 
mundurowych, które zaproszono do partner‑
skiej współpracy. 

W szkole gościli przedstawiciele Centrum 
Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Od‑
działu Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Byd‑
goszczy, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbroje‑
nia w  Toruniu / Komendant Garnizonu Toruń, 
8  Kujawsko‑Pomorskiej Brygady Obrony Te‑
rytorialnej w  Bydgoszczy, Centrum Szkolenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu,  Komen‑
dy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożar‑
nej w  Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy, Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Brodnicy, Komendy Powiatowej  Państwowej 
Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu, Komen‑
dy Powiatowej  Policji w Golubiu‑Dobrzyniu.
Instytucje te przygotowały stoiska promocyjne 
i wsparły komitet okręgowy nagrodami‑upo‑
minkami przeznaczonymi dla laureatów eta‑
pu okręgowego olimpiady. Dyrektor centrum, 
dowódcy, szefowie i komendanci uczestniczyli 
w spotkaniu podsumowującym oraz we wręcze‑
niu nagród. Tak licznie i bogato reprezentowa‑
ne służby mundurowe i instytucje pomogły zor‑
ganizować dla młodzieży możliwość spotkania 
z ich przedstawicielami w celu poznania specy‑
fiki ich działania oraz oferty podjęcia pracy lub 
służby w wojsku, policji, żandarmerii wojskowej 
czy straży pożarnej. Pozwoliło to zrealizować 
główne cele olimpiady, które sprowadzają się 
do propagowania wiedzy o bezpieczeństwie 
i obronności oraz kreowania postaw patriotycz‑
nych i proobronnych, a także realizować cele 
związane z doradztwem zawodowym. 
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Poszerzenie grupy współtworzących Kujaw‑
sko‑Pomorskie Okręgowe Eliminacje Olim‑
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 
o kolejne jednostki wzbogaciło formułę wyda‑
rzenia, które stało się Dniem Wiedzy o Bez‑
pieczeństwie i Obronności, czyli połączeniem 
organizacji II etapu olimpiady oraz spotkania 
i prezentacji służb mundurowych.
W grudniu 2020 roku ‑ ze względu na ograni‑
czenia związane z pandemią Covid‑19 ‑ etap 
okręgowy odbył się zdalnie. Nie został zorga‑
nizowany też Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Obronności. Zmianom uległa także organiza‑
cja III etapu olimpiady (finału), który odbywa 
się co roku w marcu. Wyjątkowo uczestnicy fi‑
nału olimpiady z poszczególnych województw 
nie spotkali się w Warszawie, lecz w miastach, 
gdzie działają komitety okręgowe.  

przez Kujawsko‑Pomorskiego Kuratora Oświa‑
ty Marka Gralika, którego reprezentowali: wi‑
cekurator Maria Mazurkiewicz, dyrektor dele‑
gatury w Toruniu Krzysztof Bylicki oraz starsza 
wizytator Dorota Rama.

Jednostki podległe Ministerstwu Obrony Na‑
rodowej zostały partnerami organizacji kujaw‑
sko‑pomorskich eliminacji olimpiady, udziela‑
jąc „Wazównie” nieocenionego wsparcia. 
Podczas eliminacji okręgowych płk. Andrzeja 
Isemana komendanta Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej w Bydgoszczy reprezentował ko‑
mendant Placówki Żandarmerii Wojskowej 
w Toruniu kpt. Tomasz Pacholec. Płk. Roberta 
Putrzyńskiego szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Bydgoszczy reprezentował 
komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Brodnicy ppłk Andrzej Makowski. 
Obecny był komendant Centrum Szkole‑
nia Wojsk Obrony Terytorialnej Toruniu płk 
Edward Chyła. Z centrum szkoła współpracuje 
na co dzień, realizując program oddziału przy‑
gotowania wojskowego w klasach munduro‑
wych. CSWOT to jednostka patronacka, dzię‑
ki której kadeci z „Wazówny” poznają tajniki 
żołnierskiego rzemiosła. Dowódcę 8 Kujaw‑
sko‑Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
płk. Krzysztofa Stańczyka reprezentował ppłk. 
Marcin Piwowarczyk. Brygada i jej dowództwo 
od początku wspiera organizację olimpiady. 
Natomiast „Wazówna” corocznie zasila szere‑
gi brygady. 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg.  Jacka Kacz‑
marka reprezentował jego zastępca st. bryg. 
Robert Wiśniewski.
Patronatem honorowym eliminacje objął także 
Komendant Wojewódzki Policji  nadinsp. Piotr 
Leciejewski. Tego dnia w szkole obecny był I za‑
stępca Komendanta Powiatowego Policji w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu mł. insp. Paweł Bartoszewski. 
Wśród gości był bardzo zaangażowany we 
wspieranie klas mundurowych golubsko‑do‑
brzyński Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Witold Juszczak wraz 
z zastępcą st. kpt. Dawidem Tarkowskim.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu tych wszyst‑
kich osób uczniowie ze szkół średnich woje‑
wództwa mogli wziąć udział w II etapie olim‑
piady oraz ciekawym wydarzeniu, jakim jest 
Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronno‑
ści. Stoiska promocyjne ‑ otwarte dla uczest‑
ników olimpiady i uczniów „Wazówny” ‑ jak 
zawsze przyciągały młodzież. Uczniowie mieli 
możliwość oglądać i przymierzać elementy 
wyposażenia żołnierzy, strażaków i policjan‑
tów. Poznać broń i tajniki strzeleckie od woj‑
skowych i  policyjnych instruktorów. Spróbo‑
wać sił na symulatorach przywiezionych przez 
żandarmów czy zapoznać się z ofertami pracy 
w służbach mundurowych oraz poznać ofertę 
Państwowej Szkoły Wyższej z Gniezna z wyjąt‑
kowym kierunkiem „analiza bezpieczeństwa”. 

(DG)

Dlatego w 2021 w Zespole Szkół nr 1 im. Anny 
Wazówny zorganizowano III etap olimpiady dla 
uczestników z województwa kujawsko‑pomor‑
skiego. 19 marca uczestnicy olimpiady spotkali 
się w Golubiu‑Dobrzyniu i pisali test. Tego dnia 
w szkole gościli przedstawiciele Centrum Eks‑
perckiego Policji Wojskowych NATO, Centrum 
Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
powiatowych jednostek straży pożarnej i  po‑
licji. Przedstawiciele tych jednostek stworzyli 
komisję, która nadzorowała przebieg III etapu. 
Najlepszych dwunastu uczestników (z poszcze‑
gólnych okręgów) kolejnego dnia rywalizowało 
w finale finałów, który zdalnie przeprowadził 
Komitet Główny Olimpiady w Warszawie, a wy‑
łonieni dzień wcześniej finaliści uczestniczyli 
w nim zdalnie z własnych domów.
W tegorocznej edycji (VI) Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Obronności etap II (okrę‑
gowy) odbył na 10 grudnia 2021 roku. W szkole 
ponownie zagościli przedstawiciele jednostek 
wojska, żandarmerii, straży pożarnej i policji.
Organizator olimpiady Uniwersytet Warszaw‑
ski  współpracuje z Grupą Integracyjną Sił 
NATO (NFIU) w Polsce. Mjr Piotr Antończyk 
reprezentował, dołączającego do współorga‑
nizatorów okręgowego etapu olimpiady do‑
wódcę NFIU płk. Tomasza Wolszczaka.
Golubsko‑dobrzyńskie eliminacje zostały ob‑
jęte po raz czwarty honorowym patronatem 

Rolę gospodarza Dnia Wiedzy o Bezpieczeń‑
stwie i Obronności przyjął tradycyjnie Starosta 
Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski, 
który od początku wspiera tę inicjatywę wraz 
z wicestarostą Danutą Malecką. Przedstawi‑
cielką Oddziału ZNP w Golubiu‑Dobrzyniu była 
prezes Iwona Smurzyńska. Natomiast Mię‑
dzyzakładową Organizację  Związkową NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho‑
wania w Golubiu‑Dobrzyniu reprezentowała 
Małgorzata Chojnacka. Oba nauczycielskie 
związki zawodowe objęły eliminacje patrona‑
tem oraz wsparły ich organizację. Do grona pa‑
tronów dołączył płk rez. Krzysztof Danielewicz, 
prezes firmy Security In praktice oraz prorektor 
ds. studenckich Państwowej Szkoły Wyższej 
w Gnieźnie.
Warto tym miejscu wspomnieć o trzech żoł‑
nierzach, którzy przyczynili się do rozwoju idei 
olimpiady okręgowej w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Ojcami założycielami tego wydarzenia są: płk 
Grzegorz Wasielewski, poprzednio dyrektor 
Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych 
NATO, a dzisiaj attache wojskowy w Brazylii, 
gen. bryg. Tomasz Dominikowski, poprzednio 
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
a obecnie dowódca Garnizonu Warszawa, płk 
Mirosław Łabęcki, dyrektor Centrum Eksperc‑
kiego Policji Wojskowych NATO, przebywający 
w czasie tegorocznych eliminacji w podróży 
służbowej w Stanach Zjednoczonych. Płk. Ła‑
bęckiego reprezentował w Golubiu‑Dobrzyniu 
zastępca dyrektora centrum płk Adrian Bolz 
z Niemiec oraz ppłk Jan Czermak z Czech. 
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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 i Bezpieczeństwa Informacji
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 83
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
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego
– (56) 683 53 80, 81 wew. 82
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

XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, odbyła się  26 stycznia br. W związku 
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epi‑
demii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób 
tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posie‑
dzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obo‑
strzenia, wprowadzone w związku z pandemią 
koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 
4  uchwały, z treścią których można zapoznać 
się tutaj:    http://powiatgolubsko‑dobrzynski.
esesja.pl/rejestr_uchwal

XLVII sesja Rady Powiatu

Radni uchwałami m.in. wprowadzili zmiany 
w  bieżącym budżecie Powiatu, przyjęli spra‑
wozdanie z działalności Komisji Bezpieczeń‑
stwa i Porządku za rok 2021, wyrazili zgodę na 
przekazanie w formie darowizny nieruchomo‑
ści Gminie Kowalewo Pomorskie oraz  doko‑
nali zmian stawek za usunięcie pojazdu z drogi 
powiatowej. 
Transmisja z obrad XLVII sesji Rady Powiatu tu‑
taj:   http://www.retransmisje.golub‑dobrzyn.
com.pl/

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.02.2022 r. – 16.03.2022 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

15‑02‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑02‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

17‑02‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

18‑02‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

19‑02‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20‑02‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

21‑02‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

22‑02‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

23‑02‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

24‑02‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

25‑02‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

26‑02‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

27‑02‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28‑02‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

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

02‑03‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

03‑03‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

04‑03‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

05‑03‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑03‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

07‑03‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

08‑03‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

09‑03‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

10‑03‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

11‑03‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑03‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

13‑03‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

14‑03‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

15‑03‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑03‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71


