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Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod 
budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Golubiu-Dobrzyniu
Na zaproszenie Starosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz 
Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w dniu 

Wsi, Pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujaw‑
sko‑Pomorski oraz Pan Paweł Klamka Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko‑Pomor‑
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zaproszeni goście brali udział w uroczystym 
podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę 
Centrum Opiekuńczo‑Mieszkalnego w Golubiu
‑Dobrzyniu. Inwestycja dofinansowana została 
w ramach Resortowego Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Centra 
Opiekuńczo‑Mieszkalne” ze środków Fundu‑
szu Solidarnościowego. Dzięki realizacji tej in‑
westycji Powiat Golubsko‑Dobrzyński zapewni 
osobom z niepełnosprawnościami miejsce do 
niezależnego, samodzielnego oraz godnego 
funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu 
potrzeb zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych.
Wizyta była również okazją do dokonania uro‑
czystego odbioru tomografu komputerowego, 
pozyskanego nieodpłatnie z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych, na rzecz Szpitala Po‑
wiatowego Sp. z o.o. w Golubiu‑Dobrzyniu. 
c.d. str. 2

(RŻ)

20 kwietnia 2022 r. powiat golubsko‑dobrzyń‑
ski odwiedziła Pani Anna Gembicka Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

STR. 9STR. 5

„Wiosna w Dolinie Drwęcy”
– majowy piknik na przystani 
Pod takim hasłem odbyła się w sobotę 7 maja br. pierw-
sza w tym roku impreza promocyjna Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina Drwęcy”. Gospodarzem wydarzenia 
była Gmina Ciechocin. Na przystani w Elgiszewie nie 
zabrakło atrakcji.

Olimpiady i konkursy
Uczestnik - finalista - laureat!
Wiosna przyniosła sporo finałów olimpiad i konkursów na poziomie cen-
tralnym. Uczniowie „Wazówny”, którzy docierali do ich ostatnich eta-
pów, brali najczęściej udział w zmaganiach związanych z historią, wiedzą 
o społeczeństwie, prawie, Europie, bezpieczeństwie i obronności, samo-
rządzie terytorialnym, a także z naukami przyrodniczymi.  
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Uroczystego przecięcia wstęgi wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali: 
Andrzej Grabowski Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, Jacek Foksiński Członek Zarządu Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, Wiesław Młodziankiewicz Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Sportu i Turystyki Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego oraz Michał 
Kamiński Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golu‑
biu‑Dobrzyniu.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Golubsko 
‑Dobrzyńskim oraz  Ministrem Edukacji i Nauki, Specjalny Ośrodek 
Szkolno‑Wychowawczy w  Wielgiem po raz kolejny będzie realizował 
program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Na realizację tego programu w latach 2022‑2026 Powiat Golubsko‑Do‑
brzyński pozyskał dotację w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem 
na zapewnienie dodatkowego wsparcia dla małych dzieci z niepełno‑
sprawnościami i  zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0–7 lat ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia.
Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie 
podjęcie działań stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalsze‑
go rozwoju.
W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych 
zajęć wspomagających w tygodniu, które organizowane są całkowicie 
bezpłatnie przez Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy w Wiel‑
giem, pełniący rolę powiatowego wiodącego ośrodka koordynacyjno 
– rehabilitacyjno ‑ opiekuńczego. 
Podmiot realizujący:
Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80A
tel.: 54 280‑19‑08
sosw@golub‑dobrzyn.com.pl 
Ważne: zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodat‑
kowe, bezpłatne i niezależne od rehabilitacji oraz terapii realizowanych 
przez NFZ oraz w ramach WWR. O zajęcia mogą wystąpić rodzice dzieci 
posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Program „Za życiem” 
w Powiecie Golubsko
-Dobrzyńskim
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Obchody Narodowego Święta 3 Maja rozpoczęły się przemarszem pod 
figurę Matki Bożej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji 
Ojczyzny. Po uroczystości kościelnej zebrani udali się wspólnym prze‑
marszem pod pomniki pamięci narodowej, by złożyć okolicznościowe 
wiązanki kwiatów. W dniu 3 maja 2022 r., podczas obchodów z okazji 
231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiat Golubsko‑Dobrzyń‑
ski reprezentowali: Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek Gu‑
towski, Radna Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Pani Barbara Jarmuła, 
Skarbnik Powiatu Pan Zbigniew Szyjkowski.
 Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój praw-
ny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii kon-
stytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała per-
spektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto 
monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a tak-
że zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 
maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu 

W 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, w dniu 8 maja 
br. delegacja Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, wspólnie z przedstawi‑
cielami Miasta Golubia‑Dobrzynia i Gminy Golub‑Dobrzyń oddała hołd 
polskim żołnierzom i obywatelom, którzy stracili życie podczas najwięk‑
szego konfliktu zbrojnego w historii świata. 

(AP)

Narodowy Dzień Zwycięstwa

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość 
rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Przypomnijmy, że autorami projektu 
Konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski 
i ksiądz Hugo Kołłątaj.
Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wi-
lanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stani-
sława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX 
wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich 
Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych.

(APa)
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W piątek 29 kwietnia szkolne mury Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim opuścili uczniowie klasy czwartej technikum logistycznego oraz 
technikum żywienia i usług gastronomicznych. Wyróżniający się w na‑
uce oraz działaniach na rzecz szkoły i środowiska otrzymali świadectwa 
z wyróżnieniem, a także nagrody książkowe. Z ogromnym wzruszeniem 
wszystkie swoje „szkolne dzieci” pożegnała wychowawczyni klasy Jo‑
anna Karwaszewska, a starosta Franciszek Gutowski życzył wszystkim 
powodzenia podczas egzaminów oraz sukcesów w dorosłym życiu.
Oficjalnymi gośćmi uroczystości byli: starosta golubsko – dobrzyński 
pan Franciszek Gutowski, wiceburmistrz Kowalewa Pomorskiego pani 
Ilona Rybicka – Sałatowska i radny powiatu golubsko – dobrzyńskie‑
go pan Roman Ratyński. Nie zabrakło także rodziców absolwentów, 
a wśród nich przewodniczącej rady Rodziców pani Sylwii Suleckiej.
Już od środy 4 maja ruszyły egzaminy maturalne. Najpierw obowiąz‑
kowe na poziomie podstawowym: język polski (środa), matematyka 
(czwartek) i język angielski (piątek). 

Maturzyści pożegnali swoją szkołę

W dniu 28 kwietnia br., już po raz 21, w Gminie Kowalewo Pomor‑
skie Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych świętowali wspólnie 
członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do wspólnej zabawy zapro‑
szeni zostali Domu Dziennego Pobytu im. Siostry Elżbietanki Moniki 
Gojtowskiej. Obchody odbywały się pod honorowym patronatem Sta‑
rosty Golubsko‑Dobrzyńskiego.
Na uroczystość przybyło 160 osób oraz zaproszeni goście. W imieniu 
władz Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego życzenia oraz kosz słodkości 
przekazał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski. Życzył 
dużo zdrowia, siły w pokonywaniu trudności życia codziennego oraz 
zachęcał do aktywnego udziału w życiu kulturalno‑społecznym.

(KK)

Światowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

Najlepszym tegorocznym absolwentem został Szymon Malanowski 
z technikum logistycznego, który z rąk szefa samorządu powiatowego 
Franciszka Gutowskiego odebrał Nagrodę Starosty Powiatu Golubsko 
– Dobrzyńskiego dla Najlepszego Absolwenta Szkoły. Ponadto nagro‑
dy dla wszystkich abiturientów, którzy otrzymali świadectwa z wyróż‑
nieniem, ufundował burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski. 
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Marcelina Borowiec, Marta 
Głowacka, Szymon Malanowski, Klaudia Olpeter, Klaudia Poniewirska, 
Anna Radomska, Natalia Stępień i Natalia Sulecka. Świadectwa i na‑
grody wręczali absolwentom: starosta pan Franciszek Gutowski, wice‑
burmistrz Kowalewa Pomorskiego pani Ilona Rybicka – Sałatowska, 
dyrektor szkoły pan Bogdan Oskwarek oraz wychowawczyni klasy pani 
Joanna Karwaszewska. Okolicznościowe Listy Gratulacyjne otrzymali 
również Rodzice wyróżnionych uczniów.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkich tegorocznych ab‑
solwentów pożegnała Martyna Stankiewicz oraz opiekunka SU Mag‑
dalena Śliwińska. Ponadto abiturienci, którzy aktywnie działali w sa‑
morządzie, tj. Klaudia Olpeter, Natalia Stępień i Szymon Malanowski, 
otrzymali drobne upominki.
Nagrody książkowe za aktywny udział w artystycznym życiu szkoły 
otrzymały Milena Sipak oraz Natalia Stępień, które wielokrotnie ubar‑
wiały uroczystości szkolne występami wokalnymi. Na zakończenie uro‑

czystości również zaśpiewały pożegnalną piosenkę „Kto mi powie jak” 
z repertuaru zespołu Kwiat Jabłoni.
Ponadto Agnieszka Szymańska, koordynatorka projektu Erasmus+ pn. 
„Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie”, wręczyła uczestnikom 
projektu erasmusowskie certyfikaty. Odebrali je absolwenci: Marcelina 
Borowiec, Wojciech Cebula, Szymon Malanowski, Anna Radomska, Mi‑
lena Sipak, Jakub Skórzyński, Natalia Sulecka i Błażej Błaszkiewicz.
Krótki program artystyczny na pożegnanie absolwentów przygotowali 
uczniowie klasy trzeciej technikum (3A) oraz Zuzanna Olszewska z klasy 
trzeciej technikum (3F) pod kierunkiem Krzysztofa Zaniewskiego.

(KZ)



Gazeta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego  www.golub‑dobrzyn.com.pl 5

„Wiosna w Dolinie Drwęcy” – majowy piknik na przystani – pod takim 
hasłem odbyła się w sobotę 7 maja br. pierwsza w tym roku impreza 
promocyjna Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Gospodarzem 
wydarzenia była Gmina Ciechocin. Na przystani w Elgiszewie nie zabra‑
kło atrakcji. 
Tuż przed rozpoczęciem imprezy odbył się największy po pandemii 
spływ kajakowy rz. Drwęcą, w którym prawie 100 osób przepłynęło 
kajakami trasę Golub‑Dobrzyń – Elgiszewo (ok. 24 km). Po spływie 
organizatorzy przygotowali występy uczniów i nauczycieli ze szkół mu‑
zycznych powiatu golubsko‑dobrzyńskiego, gry i zabawy ruchowo‑ta‑
neczne dla dzieci z animatorami „Szafa gra”, bezpłatne dmuchańce, 

Majówka na przystani w Elgiszewie

malowanie twarzy, grill i ognisko. Słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników wydarzenia zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z Gmi‑
ny Ciechocin. Zwieńczeniem majówki na przystani był koncert zespołu 
„Niedzielni kierowcy” z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W pięknej 
scenerii nad Drwęcą można było usłyszeć szanty i piosenki żeglarskie 
m.in. „Gdzie ta keja”, „Smiały harpunnik”, „Morze moje morze”, „Poże‑
gnanie Liverpoolu” czy „Hiszpańskie dziewczyny”. Impreza odbyła się 
pod honorowym patronatem Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego Pana 
Franciszka Gutowskiego oraz Wójta Gminy Ciechocin Pana Andrzeja 
Okrucińskiego. 

(MN)
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#SprzątamyDlaPolski to proekologiczna akcja, 
stanowiąca dzisiaj jedną z atrakcyjnych form 
nowoczesnego, zielonego patriotyzmu – mówi 
nauczycielka geografii Magdalena Śliwińska. 
‑ Poprzez konkretne działanie zwracamy uwa‑
gę społeczeństwa na ważny temat, jakim jest 
ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności 
młodego pokolenia oraz dbałość o nasze lo‑
kalne środowisko – dodaje.

Proekologiczne działania w kowalewskim Zespole Szkół

Uczniowie naszej szkoły, także w ramach Dnia 
Ziemi, dołączyli do tegorocznej akcji #Sprzą‑
tamyDlaPolski. ‑ Nawiązaliśmy współpracę 
z  leśniczym panem Tomaszem Warzałą z Le‑
śna i w piątek 22 kwietnia grupa uczniów pod 
opieką moją oraz Krzysztofa Dębińskiego po‑
rządkowała tereny zielone w pobliżu jeziora 
Okonin, niedaleko Elgiszewa – mówi Mag‑
dalena Śliwińska. – Pan leśniczy na początku 

wprowadził uczniów w tematykę ochrony śro‑
dowiska, a następnie wskazał teren, wymaga‑
jący posprzątania – opisuje pani Magdalena.
Podczas porządkowania okolicy okazało się, 
że… sarny jedzą batoniki, piją napoje energe‑
tyzujące, używają talerzy, a nawet sztućców. 
‑ Oczywiście, są to spostrzeżenia z przymruże‑
niem oka, ponieważ prawda jest zupełnie inna. 
Wszystkie zebrane przez nas śmieci pozosta‑
wili w lesie ludzie. Dodam, że taka różnorod‑
ność oraz ilość śmieci wszystkich nas zasko‑
czyła. W ciągu około dwóch godzin zebraliśmy 
38 dużych worków śmieci. Uważam, że to bar‑
dzo dużo – relacjonuje pani Magdalena.
Jak podkreśla Magdalena Śliwińska, reakcja 
i postawa uczniów okazały się właściwa. Wszy‑
scy na pewno zdali sobie sprawę, że wyjścia do 
lasu i spacery na świeżym powietrzu to bardzo 
przyjemne zajęcia, ale  opuszczając las bez‑
względnie należy po sobie posprzątać.

Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca 
rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiosen‑
nej przyrody, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy. I to 
właśnie przyświeca organizatorom akcji „Łączą nas drzewa”. 
Druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” odbyła się 
5 maja. W niemal 130 lokalizacjach na terenie całej Polski lokalne społecz‑
ności, w tym młodzież, przedstawiciele samorządów i władz państwo‑
wych, zasadzili dziesiątki tysięcy młodych drzew. Sadzenie było okazją do 
zapoznania się z codzienną pracą leśników, którzy organizują wydarzenia 
w terenie. Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Kli‑
matu i Środowiska. Edward Siarka, wiceminister kli‑
matu i środowiska, mówi:
– Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego 
typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30 proc. po‑
wierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić 
drzewa, bo to one są kluczowym elementem zielonej 
infrastruktury naszego kraju. ¾ lasów w kraju znajduje 
się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą 
gospodarkę leśną, uwzględniającą potrzeby przyrody, 
ludzi oraz gospodarki. Niebagatelne zasoby leśne znaj‑
dują się też w rękach prywatnych.
– Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lasu, wspólna troska o lasy 
jest dla nas, leśników celem nadrzędnym. Drzewa zapewniają nam tlen 
i pochłaniają dwutlenek węgla, są także miejscem bytowania wielu gatun‑
ków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom 
możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt w le‑
sie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie – mówi Józef 
Kubica, p.o. Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych. 
Akcja „Łączą nas Drzewa” rozpoczęła się w okresie pandemii. Minister‑
stwo Klimatu i Środowiska wraz z Lasami Państwowymi wyszły naprzeciw 
społecznym potrzebom obcowania z przyrodą. 

Drzewa łączą Polaków 

Na terenie nadleśnictwa Golub‑Dobrzyń, w dniu 5 maja br., przy udziale 
Nadleśniczego Roberta Paciorka zorganizowano akcję społeczną „Połą‑
czyły Nas Drzewa”. 
Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządowców, Starosty Golubsko
‑Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz Wójta Gminy Golub – 
Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza udało się posadzić blisko 6 tysięcy drzew.
W sadzeniu nowego pokolenia lasu pomagali także strażacy z Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu na czele z Komendan‑
tem Powiatowym Witoldem Juszczakiem oraz pracownicy urzędów, mło‑
dzież i lokalna społeczność. 

(Nadleśnictwo Golub‑Dobrzyń)
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Pod koniec marca w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim gościli kucharze z toruńskiej restauracji „Smaki Indii”, 
przybliżając młodzieży tajniki kuchni azjatyckiej. Natomiast na początku 
kwietnia adepci sztuki kulinarnej wyjechali na wycieczkę do Warszawy, aby 
w pałacu Jana III Sobieskiego poznawać tajemnice kuchni staropolskiej.
Dzięki uprzejmości właściciela restauracji „Smaki Indii. Restaurant Cafe 
& Bar” w Toruniu daleka Azja zawitała do kowalewskiej pracowni gastro‑
nomicznej. Zajęcia dla grupy uczennic poprowadzili Sampath i Harish – 
dwaj kucharze mieszkający w Toruniu, ale pochodzący z Indii.
‑ Nasi goście przedstawili receptury i sposób przygotowania następujących 
dań: Butter Chicken, Coconut Malai Chicken oraz Mango Lasii Drink i Gulab 
Jamun Dessert – mówi nauczycielka przedmiotów zawodowych Magdalena 
Śliwińska. – Młodzi adepci sztuki gastronomicznej przyglądali się nie tylko 
przygotowaniu potraw, ale także całej pracy kucharzy, podziwiając ich pro‑
fesjonalizm, koncentrację i dbałość o najmniejsze szczegóły. Dodatkowym 
atutem była możliwość konwersacji w języku angielskim, gdyż nasi goście 
nie używali języka polskiego relacjonuje nauczycielka. ‑ Początkowe delikat‑
ne onieśmielenie naszych uczniów szybko zostało zastąpione przez cieka‑
wość nowych smaków i zapachów. Okazało się, iż potrawy nie były trudne 
w przygotowaniu, a całości dopełniał rozpływający się po pracowni gastro‑
nomicznej aromat kozieradki, kardamonu i kokosu – dodaje nauczycielka.
Warsztaty zakończyły się wspólnym posiłkiem, który stanowił okazję do 
zadawania pytań i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Młodzież była 
zainteresowana m.in. kwestią nauki w Indiach oraz ogromną liczbą używa‑
nych tam języków.
‑ Moim marzeniem jest pokazywać uczniom świat kuchni i jej różnych 
smaków, tajemnic oraz szczypty magii, która dzieje się w każdej potrawie, 
przyrządzanej w różnych zakątkach naszego globu – wyjaśnia Magdale‑
na Śliwińska. ‑ Sama bardzo lubię poznawać potrawy z różnych regionów 
świata, dlatego cieszę się, że udało mi się takie spotkanie zorganizować 
w naszej szkole – podsumowuje.
Zadowolone ze spotkania i nowych doświadczeń są także uczestniczki 
warsztatów kulinarnych. Na przykład Zuzia Czyżniewska podkreśla, że 
nowe wiadomości na pewno wykorzysta przy różnych okazjach. ‑ Pozna‑
łam nowe smaki, piękne zapachy oraz techniki gotowania. Myślę, że było 
to bardzo przydatne i że uda mi się powtórzyć potrawy, które dziś pozna‑
liśmy – mówi Zuzia.
Pozytywne wrażenia odniosła także Daria Lewandowska. ‑ Warsztaty 
z kuchni indyjskiej przebiegły w miłej atmosferze. Poznaliśmy bogactwo 
kuchni, w której dominują mocny aromat przypraw, niesamowita gama 

Poznali tajemnice kuchni staropolskiej oraz indyjskiej

barw oraz wyraziste smaki. Na zajęciach w naszej pięknej pracowni mie‑
liśmy okazję zobaczyć, jak funkcjonują kucharze hinduscy. Razem z naszy‑
mi gośćmi przyrządzaliśmy m.in. „Coconut Malai Chicken” oraz „Mango 
Lasii Drink”. Niesamowitym aspektem tej kuchni był dobór różnorodnych 
przypraw korzennych, takich jak gałka muszkatołowa, imbir, kurkuma, 
kardamon, curry. Miłym zaskoczeniem podczas przyrządzania dań było 
zestawienie kilku różniących się od siebie przypraw, np. cukier+pieprz+im‑
bir+kurkuma, które w efekcie dały ambrozję smaku, pozostając w pamięci 
na długo. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w warsztatach i po‑
znać różnorodną technikę sporządzania potraw kuchni hinduskiej. Mam 
nadzieję, że uda się jeszcze zorganizować takie warsztaty i zdobędziemy 
więcej cennego doświadczenia na przyszłość – ocenia Daria.
Odkrywanie kuchni staropolskiej
Na początku kwietnia młodzi adepci sztuki kulinarnej z klas: III A, III F oraz 
II B o profilu technik żywienia uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej 
do Warszawy. Opiekę nad młodymi kucharzami sprawowały nauczycielki 
przedmiotów zawodowych – Marta Malinowska oraz Magdalena Pacz‑
kowska.
Jak podkreślają nauczycielki, wydarzenie było niezwykłą podróżą w czasie, 
bowiem uczniowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych pn.”W staropol‑
skiej kuchni”, podczas których przygotowali potrawy z pierwszej książki ku‑
charskiej pt. „Compendium Felculorum” Stanisława Czernieckiego. Niewąt‑
pliwą atrakcję stanowił fakt, że młodzież  doskonaliła swoje umiejętności 
pod okiem kucharzy z Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. 
‑ Stare receptury zostały przedstawione w nowej odsłonie, a potrawy bar‑
dzo zasmakowały uczestnikom wycieczki – mówi Magdalena Paczkowska.
Uczniowie podczas warsztatów sporządzili jesiotra w kapuście,  figatelle 
jaglane z sosem Robertowym, zaś na deser Blanc‑Manger czekoladowy 
z sosem wiśniowym w towarzystwie kuleczek z melona.
‑ Była to także niezwykła lekcja historii, podczas której uczniowie mogli 
dowiedzieć się, jak wyglądało życie za czasów króla Jana III Sobieskiego 
oraz jak wyglądało ucztowanie na dworze królewskim – podkreśla Magda‑
lena Paczkowska. ‑ Po pysznym obiedzie zwiedziliśmy ogrody królewskie 
i pałac w Wilanowie. Spragnieni wrażeń i chłonni wiedzy postanowiliśmy 
odwiedzić Wilanów latem – podsumowuje nauczycielka.



Gazeta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego  www.golub‑dobrzyn.com.pl8

Do ćwiczeń oddechowych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym w Wiel‑
giem wykorzystuje się różne gry i zabawy. 
W  tym celu pomagają również zabawy pla‑
styczne, a dokładniej malowanie przy użyciu 
słomki do napojów. 
Zabawa ta nieodłącznie wiąże się z chlapa‑
niem i lekkim bałaganem, dlatego też zdoby‑
wa uznanie podopiecznych Ośrodka. Technika 
ta ma również inne wymierne korzyści dla roz‑
woju dziecka, ponieważ stanowi jeden z ele‑

Malowanie słomką
- ćwiczenia oddechowe dla dzieci

4 kwietnia 2022 r. uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Wiel‑
giem, dzięki uprzejmości władz klubu Wisły 
Płock, mieli możliwość bezpłatnego obejrze‑
nia spotkania PKOBP Ekstraklasy pomiędzy 
Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze. Dla większości 
młodych kibiców był to pierwszy udział w tego 
typu imprezie w roli kibica. Celem wycieczki 
było propagowanie „zdrowej” rywalizacji, wła‑
ściwego zachowania się na obiektach sporto‑
wych i kulturalnego dopingowania. Chłopcy 
mieli możliwość obejrzenia bardzo ciekawe‑
go widowiska, obfitującego w dużą ilość goli. 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody był to bar‑
dzo udany wyjazd, wszyscy się świetnie bawili 
i z niecierpliwością oczekują na kolejną możli‑
wość kibicowania.

(RK)

Jesteśmy kibicami 
PKO BP Ekstraklasy

mentów ćwiczeń logopedycznych poprawiają‑
cych artykulację dzieci. Jest to nie tylko świetna 
zabawa plastyczna, ale także rewelacyjne ćwi‑
czenie oddechowe – odgrywające ważną rolę 
w stymulacji aparatu mowy u dziecka. Gimna‑
styka buzi i języka ma ogromny wpływ na wy‑
raźną i poprawną mowę, wzmacnia mięśnie 
odpowiedzialne za oddychanie oraz uelastycz‑
niająca przeponę. 

(PT) 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. na obiektach GKS 
„Olimpia” Grudziądz odbył się XI Kujawsko
‑Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych. W zawodach wzięły udział repre‑
zentacje klubów Olimpiad Specjalnych z całe‑
go województwa. Zawodnicy mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w następujących konku‑
rencjach: biegi sprinterskie na 100 m, 200 m, 
400 m, a także w skoku w dal z miejsca, skoku 
w dal z rozbiegu, pchnięciu kulą i rzutu piłecz‑
ką palantową. Każdy uczestnik mógł startować 
w dwóch konkurencjach. Klub „Waleczni” Wiel‑
gie reprezentowało sześcioro zawodników: 
Małgorzata Olczykowska, Daria Stefańska, Zu‑
zanna Gutowska, Jan Jabłoński, Kamil Mełnicki 
i Cezary Szczygielski. Imprezę rozpoczęto pre‑

„Waleczni Wielgie” walczyli w Mityngu 
Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych

zentacją drużyn oraz uroczystym przemarszem 
pocztu z flagą Olimpiad Specjalnych.
Zawody były bardzo emocjonujące, a słonecz‑
na aura przyczyniła się do osiągania bardzo 

dobrych wyników sportowych. Cała nasza dru‑
żyna zaprezentowała się wyśmienicie i zasłu‑
guje na ogromne pochwały. Na szczególne wy‑
różnienie zasługują Cezary Szczygielski i Daria 
Stefańska, którzy dzięki osiągniętym wynikom, 
będą reprezentować nasze województwo na 
XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olim‑
piad Specjalnych w Kielcach ( 4‑7 lipca 2022 r.). 
Na liście rezerwowej znaleźli się Kamil Mełnic‑
ki i Zuzanna Gutowska, którzy również mają 
szanse na wyjazd. Wszyscy nasi reprezentanci 
wrócili do ośrodka w bardzo dobrych humo‑
rach i już nie mogą się doczekać do następnych 
zawodów.

(RK)
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Wiosna przyniosła sporo finałów olimpiad i kon‑
kursów na poziomie centralnym. Uczniowie 
„Wazówny”, którzy docierali do ich ostatnich 
etapów, brali najczęściej udział w zmaganiach 
związanych z historią, wiedzą o społeczeństwie, 
prawie, Europie, bezpieczeństwie i obronności, 
samorządzie terytorialnym, a także z naukami 
przyrodniczymi. Część finałów jeszcze przed 
nami.
Udział w olimpiadach to dla licealistów wy‑
zwanie, które wiąże się z poszerzaniem wiedzy 
z różnych dziedzin. Dostanie się do finału to 
sukces, który potwierdza ich talent, zaangażo‑
wanie i pracowitość. Laury zdobywane pod‑
czas tych finałów, oprócz satysfakcji, przynoszą 
czasem wymierne nagrody i, co bardzo ważne 
dla licealistów, dają „indeksy” ‑ otwierają drzwi 
do wybranych uczelni. Natomiast konkursy te‑
matyczne to wyzwania dla pasjonatów, którzy 
sprawdzają się w różnych dziedzinach i pogłę‑
biają swoje zainteresowania. Olimpiady i kon‑
kursy to także wyzwania dla nauczycieli, którzy 
od początku do końca towarzyszą swoim pod‑
opiecznym jako merytoryczni opiekunowie. 
2 marca dwie uczennice zajęły III (Aniela Wróbel) 
i IV (Agata Badźmirowska) miejsce w X Konkur‑
sie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim 
‑ „Dmowski wychowawcą Narodu”, organizowa‑
nym przez Instytut Myśli Narodowej.
25 i 26 marca odbył się etap centralny Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, organi‑
zowany przez Uniwersytet Warszawski. W tym 
roku (podobnie jak w poprzednim) II miejsce za‑
jął Michał Okruciński, natomiast laureatami byli 
także Szymon Krzykowski, Maciej Trojanowski 
i Agata Badźmirowska. 
29 marca reprezentacja szkoły odebrała nagro‑
dę za zdobycie II miejsca w IX Wojewódzkim 
Konkursie Astronomicznym, organizowanym 
przez Marszałka Województwa Kujawsko‑Po‑
morskiego. Laury w kategorii praca badawcza 
zdobył zespół w składzie Kacper Gutkowski, Oli‑
wia Malinowska i Aniela Wróbel za pracę „Wid‑
mo Słońca”. 
31 marca w Warszawie odbył się finał Olimpia‑
dy Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwo‑
ści. Druga edycja zorganizowana została pod 
honorowym patronatem Ministra Sprawiedli‑
wości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 
w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Agata 
Badźmirowska została finalistką olimpiady. 
12 kwietnia odbył się finał VII edycji Olimpiady 

Olimpiady i konkursy
Uczestnik - finalista - laureat!

Wiedzy Historycznej, organizowanej przez sto‑
warzyszenie COPTIOSH, Uniwersytet Kazimie‑
rza Wielkiego i Uniwersytet w Białymstoku. Fi‑
nalistą olimpiady został Janusz Przychodny.
21 kwietnia w Warszawie zespół kadetów z „Wa‑
zówny” wziął udział w finale ogólnopolskiego 
turnieju klas mundurowych, organizowanego 
przez Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rze‑
czypospolitej Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Zespół w składzie Wiktoria Gabrielczyk, Wero‑
nika Szopa i Jakub Zduński wywalczył tytuł wice‑
mistrzów „Ekstraklasy Wojskowej”. Tym samym 
„Wazówna” została drugą w Polsce szkołą, pro‑
wadzącą klasy mundurowe. W konkursie brało 
udział 140 szkół. 
22 kwietnia w finale VI edycji Międzynarodowe‑
go Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska‑Szwe‑
cja między rywalizacją a współpracą”. W katego‑
rii prac multimedialnych I miejsce zdobył zespół 
w składzie: Agata Badźmirowska, Weronika 
Iwańska, Amelia Florek, Mateusz Rzepkowski 
i Dominik Iwański. III miejsce zajął zespół w skła‑
dzie: Iwo Kropkowski, Oliwier Kropkowski, 
Mateusz Żebrowski, Michał Okruciński i Janusz 
Przychodny. W kategorii prac pisemnych II miej‑
sce zajął Kacper Szymoniuk, IV miejsce Janusz 
Przychodny, VIII Agata Badźmirowska i X Nor‑
bert Witkowski. 
28 kwietnia odbył się finał VII edycji Konkursu 
Akademia Wiedzy o Prawie, organizowanego 
przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Maciej 
Trojanowski został finalistą konkursu. Był naj‑
lepszym uczestnikiem z województwa kujawsko
‑pomorskiego.
6 maja ogłoszono wyniki konkursu plastyczne‑
go „Żołnierze wyklęci ‑ bohaterowie niezłomni”, 
organizowanego przez Fundację im. Kazimierza 
Wielkiego z Lublina. Agata Badźmirowska zdo‑
była wyróżnienie, a 20 maja ogłoszone zostaną 
wyniki w kategorii praca pisemna i multimedial‑
na, w konkursie uczestniczą Oliwia Kowalska, 
Janusz Przychodny i Mateusz Żebrowski.
13 maja w Dąbrowie Górniczej podsumowano 
X edycję Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu 
Mundurowym, organizowanego przez Centrum 
Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii 
WSB. Drużyna „Wazówny” w składzie: Jacek Wi‑
śniewski i Maciej Brzóska zdobyła II miejsce. 
19 maja w Tłuchowie odbędzie się finał Regio‑
nalnego Dobrzyńskiego Konkursu Historycz‑
nego, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W finale biorą udział   
Agata Badźmirowska i Janusz Przychodny.

27 maja obędzie się finał Regionalnego Konkur‑
su Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który 
organizowany jest przez Sejmik Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego. Do „złotej dziesiątki” 
finalistów zakwalifikowało się troje uczniów 
„Wazówny”, są to Agata Badźmirowska, Michał 
Okruciński i Janusz Przychodny.
28 maja obędzie się finał Ogólnopolskiej Olim‑
piady Wiedzy o Społeczeństwie w Białymstoku, 
organizowany przez stowarzyszenie COPTIOSH 
i Uniwersytet w Białymstoku. W finale walczyć 
będą Michał Okruciński i Szymon Krzykowski.
10 czerwca odbędzie się finał I edycji Olimpiady 
Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej. „Wazównę” 
reprezentować będą Agata Badźmirowska, Lau‑
ra Uzarewicz, Michał Okruciński, Szymon Krzy‑
kowski, Kornel Kanigowski, Juliusz Kwiatkowski 
i Martyna Żeglarska. 
10 czerwca w Bydgoszczy ogłoszone będą wyni‑
ki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Za‑
bytki naszego regionu”, w którym udział wzięło 
pięcioro uczniów „Wazówny”.
11  czerwca również w Białymstoku obędzie się 
finał Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Tytu‑
łu laureata bronił będzie Michał Okruciński, a 18 
czerwca również w Białymstoku w odbędzie się 
finał Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i Pra‑
wach Człowieka, w którym udział weźmie Michał 
Okruciński. Będzie to ósmy finał olimpijski w cza‑
sie nauki Michała w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu. To re‑
kord w historii golubsko‑dobrzyńskiego liceum.
Rekordem szkoły jest także liczba finałów olim‑
piad COPTIOCH, do których  w jednym roku we‑
szli uczniowie „Wazówny”. Walczą w czterech 
finałach różnych olimpiad. 
Natomiast w konkursie „Nasz projekt 
eTwinning 2022” w kategorii ambasador eTwin‑
ning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany 
projekt w  pierwszej trójce w kraju znalazła się 
nasza nauczycielka Małgorzata Garkowska 
z  projektem „STEAM like Leonardo”. Podczas 
uroczystej gali w czerwcu dowiemy się, które 
miejsce zajęła.

(IU)
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Praca urzędów skarbowych z roku na rok się zmienia, dostosowujemy się do oczeki-
wań i potrzeb naszych klientów. Wdrażamy kolejne e-usługi Krajowej Administracji 
Skarbowej, a popularność tej formy załatwiania spraw podatkowych cały czas ro-
śnie. Do uruchomionego w ubiegłym roku e-Urzędu Skarbowego zalogowano się 
już ponad 70 mln razy. Priorytety KAS to nie tylko pobór podatków, ale też wsparcie 
podatników i rozwijanie dialogu z biznesem. Naszym klientom oferujemy partnerską 
współpracę m.in. w ramach Programu Współdziałania – powiedziała zastępca 
szefa KAS Anna Chałupa.

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Beata Ada-
mowicz, Zastępca Szefa KAS Anna Chałupa, Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy Elżbieta Cerkaska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu
-Dobrzyniu Marcin Wypych

Bydgoska Izba Administracji Skarbowej
ponownie wśród najlepszych
w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Jak wybierano laureatów
Ranking został przygotowany przez redakcję DGP w oparciu o zestawie‑
nia statystyczne departamentów KAS w Ministerstwie Finansów. Auto‑
rzy rankingu oceniali jednostki KAS w dwóch kategoriach: efektywność 
i skuteczność. Urzędy skarbowe klasyfikowano w czterech grupach, bio‑
rąc pod uwagę wielkość zatrudnienia oraz właściwość podzielono je na: 
małe, średnie, duże oraz wyspecjalizowane. W odrębnym zestawieniu 
zostały ocenione izby administracji skarbowej. Przygotowano również 
klasyfikację generalną uwzględniającą miejsca zajęte przez poszczegól‑
ne izby i urzędy w obu ocenianych kategoriach.

Osiągnięcia kujawsko-pomorskiej KAS w XVIII Rankingu Urzędów 
Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Praw-
nej przedstawiają się następująco:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
• III miejsce w klasyfikacji generalnej Izb Administracji Skarbowej
• II miejsce w kategorii Najbardziej Efektywna Izba Administracji Skar‑
bowej
• IV miejsce w kategorii Najbardziej Skuteczna Izba Administracji Skar‑
bowej
Urząd Skarbowy w Golubiu‑Dobrzyniu
• III miejsce w kategorii Najbardziej Efektywny Urząd Skarbowy (kate‑
goria: mały US)
Kujawsko‑Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
• X miejsce w klasyfikacji generalnej Urzędów Skarbowych (kategoria: 
wyspecjalizowany US)
• II miejsce w kategorii Najbardziej Efektywny Wyspecjalizowany Urząd 
Skarbowy

Wszystkie sukcesy Krajowej Administracji Skarbowej nie byłyby możliwe bez zaan-
gażowania, profesjonalizmu, odpowiedzialnej postawy pracowników i funkcjonariu-
szy, za co bardzo Państwu dziękuję. Gratuluję wyróżnionym w rankingu dyrektorom 
izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz pracownikom 
nagrodzonych jednostek KAS. Życzę kolejnych sukcesów i wyrazów uznania dla 
Państwa pracy – podkreśliła Anna Chałupa.
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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

LI sesja Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

LI sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, odbyła się 27 kwietnia br. W związku z wprowa‑
dzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału większej grupy gości i osób 
tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, 
wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 6 uchwał. Z treścią uchwał można zapoznać się tu‑
taj:  http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
Transmisja z obrad LI sesji Rady Powiatu tutaj:  http://www.retransmisje.golub‑dobrzyn.com.pl/
index.php/pl/

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.05.2022 r. – 16.06.2022 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

15‑05‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

17‑05‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

18‑05‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

19‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

20‑05‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

21‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

22‑05‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

23‑05‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑05‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27‑05‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28‑05‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

29‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

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

31‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑06‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

02‑06‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

03‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04‑06‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

05‑06‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑06‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

07‑06‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

08‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

09‑06‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

10‑06‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

11‑06‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑06‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

13‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14‑06‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

15‑06‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑06‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71


