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Ponad 58 milionów zł
dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

6 czerwca br. na golubskim zamku dokonano uroczystego przekazania promes
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

STR. 5 STR. 4

Samorządowcy też mają swoje święto, czyli
Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja, na pamiątkę pierw-
szych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. O ustanowieniu 
tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 
10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm pod-
kreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego 
państwa: „Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni 
i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego 
państwa i społeczeństwa obywatelskiego”.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej
służby wojskowej
21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju 
służby wojskowej, jakim jest dobrowolna zasad-
nicza służba wojskowa. Z tej okazji, w 32 miastach 
w  całej Polsce odbyły się pikniki wojskowe pod 
hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej”. Jeden z takich pikników odbył się rów-
nież na golubskim zamku.

Artykuł na str. 2
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Ponadto wsparcie finansowe otrzy‑
mały następujące gminy w powiecie 
golubsko‑dobrzyńskim:

1. Gmina Golub‑Dobrzyń:
‑ rozbudowa Zespołu Szkolno
‑Przedszkolnego w Ostrowitem – 
2 720 000 zł
‑ rozwój infrastruktury drogowej na 
terenie gminy wiejskiej Golub‑Do‑
brzyń – 3 182 500 zł
‑ utworzenie sprawnej sieci komuni‑
kacyjnej poprzez modernizację dróg 
na terenie gminy wiejskiej Golub
‑Dobrzyń – 3 182 500 zł

2. Gmina Kowalewo Pomorskie
‑ przebudowa (modernizacja) stacji 
uzdatniania wody we wsi Mariany – 
4 750 000 zł
‑ budowa drogi gminnej w miejsco‑
wości Bielsk – 4 750 000 zł

3. Gmina Zbójno
‑ prace restauratorskie obiektów 
wchodzących w skład Zespołu pała‑
cowo‑parkowego w Zbójnie – etap 
II – 3 600 000 zł
‑ termomodernizacja budynków uży‑
teczności publicznej na terenie Gmi‑
ny Zbójno – etap I – 1 800 000 zł
‑ przebudowa dróg gminnych na 
terenie Gminy Zbójno – etap II – 
4 560 000 zł 

4. Gmina Ciechocin
‑ budowa Sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem szatniowo‑sanitarnym 
w miejscowości Świętosław oraz 
z montażem ekologicznych źródeł 
energii – 5 700 000 zł

5. Gmina Radomin
‑ modernizacja infrastruktury dro‑
gowej dróg gminnych nr 110323C, 
110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 
110345C na terenie Gminy Radomin: 
Polski Ład‑ edycja II – 2 843 772,17 zł
‑ modernizacja infrastruktury dro‑
gowej dróg gminnych nr 110332C, 
110323C oraz 110337C na terenie 
Gminy Radomin: Polski Ład – edycja 
II – 3 744 587,59 zł 

6. Gmina Miasto Golub‑Dobrzyń
‑ kompleksowa termomodernizacja 
Zespołu Szkół Miejskich z zastoso‑
waniem odnawialnych źródeł ener‑
gii – 7 200 000 zł.

(KS)

W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Anna 
Gembicka, Posłanka na Sejm – Pani Joanna Borowiak, Wicewojewoda Kujawsko‑Pomorski – Pan Józef 
Ramlau, Starosta Golubsko‑Dobrzyński – Pan Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński 
– Pani Danuta Malecka oraz włodarze miast i gmin powiatu golubsko‑dobrzyńskiego. Uzyskanie tak 
dużego dofinansowania było możliwe dzięki dużemu wsparciu minister Pani Annie Gembickiej, posłanki 
Pani Joannie Borowiak oraz wojewodzie kujawsko‑pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

Pragniemy wyrazić uznanie za zaangażowanie i poparcie, które doprowadziło do pozyskania tak dużej 
dotacji na inwestycje traktowane przez nasze samorządy jako priorytetowe. Przykładną współpracę 
widać dobrze w naszym powiecie – dofinansowanie zostało przyznane wszystkim samorządom, które 
o nie wnioskowały.

Powiat Golubsko‑Dobrzyński otrzymał dotację w kwocie 10 250 000 zł na realizację dwóch zadań po‑
wiatowych:

‑Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź‑Łobdowo‑Tokary 1 900 000 zł (95% dofi‑
nansowania).

‑ Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia ‑ etap II 
8 350 000 zł (90% dofinansowania).
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W dniach od 1-30 czerwca br., trwają konsultacje społeczne,
których celem jest wybór wariantu rekomendowanego
do realizacji dla obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia.

Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu drogowego, w tym w szczególności pojazdów ciężkich, a także ze względu na konieczność zredukowania 
czasu podróży oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach w mieście, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zdecydował 
o budowie obwodnicy, która poza zwartą zabudową Golubia‑Dobrzynia połączy trzy drogi wojewódzkie nr 534, 554, 569. Trasa wyznaczona 
została wokół miasta.

Powstały trzy warianty inwestycyjne przebiegu drogi. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach 
i wyrażenia swojej opinii.

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się od 1‑30 czerwca br. na stronie internetowej: https://obwodnica‑golubia‑dobrzynia.com, 
bądź w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Materiały dostępne są również w siedzibie Miasta Golub‑Dobrzyń, Gminy Golub
‑Dobrzyń i Starostwa Powiatowego Golubia‑Dobrzynia.

Wszelkie uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych należy składać na załączonym formularzu do  30 czerwca 2022 roku, wyłącznie w for‑
mie pisemnej :
‑ elektronicznie na adres: pracownia@archidrog.pl,
‑ listownie: w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Biuro Podawcze) ul. Dworcowa 80, 85‑010 Bydgoszcz.

Podpisane uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, 
prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako 
preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestorem jest Województwo Kujawsko‑Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 Byd‑
goszcz.

Studium techniczno‑ekonomiczno‑środowiskowe wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.
Ulotka informacyjna oraz formularz wniosku dostępne są pod adresem: https://obwodnica‑golubia‑dobrzynia.com

UWAGA: Konsultacje społeczne
BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
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Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja, na pamiąt‑
kę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. O 

12 maja 2022 r. w Komendzie Powiatowej Pań‑
stwowej Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu, 
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Stra‑
żaka.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
• Kujawsko‑Pomorski Komendant Wojewódzki 
PSP – nadbryg. Jacek Kaczmarek,
• przedstawiciele samorządów z terenu powia‑
tu golubsko‑dobrzyńskiego na czele ze Staro‑
stą Golubsko‑Dobrzyńskim Panem Francisz‑
kiem Gutowskim,
• przedstawiciele firm i instytucji z terenu po‑
wiatu golubsko‑dobrzyńskiego,
• emerytowani funkcjonariusze i pracownicy 
cywilni KP PSP w Golubiu‑Dobrzyniu,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP – druh Dariusz Mężykowski,
• Kapelan strażaków w Komendzie Wojewódz‑
kiej PSP w Toruniu,
• Proboszczowie parafii pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, 
• Klasa mundurowa przy ZS nr 1 w Golubiu‑Do‑
brzyniu wraz z nauczycielem prowadzącym 
kpt. Sławomirem Żochowskim.
Z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszom wrę‑
czono odznaczenia, nominacje na wyższe 
stopnie służbowe oraz wyróżnienia.
Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” otrzymali: mł. asp. Karol 
Jurkiewicz, mł. ogn. Łukasz Łęgowski, ogn. Ar‑
tur Nerć, mł. asp. Marcin Wojciechowski.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymał: st. ogn. Jakub Dolecki.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali: ogn. Artur Nerć, ogn. Jarosław Uź‑
dziński.
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
stopień Młodszy Brygadier otrzymał: st. kpt. 
Dawid Tarkowski, stopień Aspirant Sztabowy 
otrzymał: st. asp. Tomasz Gąsiorowski, stopień 
Aspirant otrzymał: mł. asp. Kamil Żułtewicz, 
stopień Ogniomistrz otrzymali: mł. ogn. Łukasz  
Borkowski, mł. ogn. Radosław Dulczewski, mł. 

Samorządowcy też mają swoje święto,
czyli Dzień Samorządu Terytorialnego

Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

ogn. Sławomir Matyjasik, mł. ogn. Artur Nerć, 
mł. ogn. Jarosław Uździński.
Ponadto Kujawsko‑Pomorski Komendant Wo‑
jewódzki PSP przyznał nagrody wyróżniają‑
cym się funkcjonariuszom: st. kpt. Łukaszowi 
Buczkowi, mł. ogn Marcinowi Caparowi i st. str. 
Przemysławowi Jachowskiemu.
Za wzorową postawę i nienaganną służbę: 
nagrodę Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego 
otrzymała st. kpt. Edyta Jabłońska, a nagrodę 
Burmistrza Miasta Golubia‑Dobrzynia ‑ mł. kpt. 
Dariusz Kuciński.
Podczas uroczystości na ręce nowomianowa‑
nego nadbrygadiera Jacka Kaczmarka Kujaw‑
sko‑Pomorskiego Komendanta Wojewódzkie‑
go PSP złożono okolicznościową pamiątkę, 
medal, listy gratulacyjne i kwiaty od straża‑
ków, samorządów z terenu powiatu golubsko
‑dobrzyńskiego oraz klasy mundurowej przy 
Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golu‑
biu‑Dobrzyniu.
Wyrażając ogromną wdzięczność wszystkim 
tym, którzy wspierają i działają na rzecz ochro‑

ny przeciwpożarowej oraz przyczyniają się do 
poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu golubsko‑dobrzyńskiego, podczas 
zbiórki na ręce prokurenta Firmy Plastica 
Sp. z o.o. Pana Romana Grzymowicza, złożono 
podziękowania za pomoc w realizacji zadań 
jakie stoją przed Komendą Powiatową PSP 
w Golubiu‑Dobrzyniu.
Podczas uroczystości pamiątkowego grawer‑
tona oraz list gratulacyjny otrzymał druh Ma‑
teusz Saja, za wzorową i bohaterską postawę 
i odwagę, którą wykazał się w dniu 22 grudnia 
2021 roku będąc świadkiem wypadku drogo‑
wego w miejscowości Sokoligóra na drodze 
wojewódzkiej nr 534. Sprawne i konsekwent‑
ne działania Druha przyczyniły się do uratowa‑
nia życia ludzkiego.
Na ręce funkcjonariuszy  złożono podziękowa‑
nia za trud i wysiłek jaki każdego dnia wkładają 
w to, aby mieszkańcy powiatu golubsko‑do‑
brzyńskiego mogli czuć się bezpiecznie!

Opracowanie: Barbara Młodziankiewicz-Buczek
Zdjęcia: Olga Aksamit

ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w spe‑
cjalnej uchwale na 10‑lecie odrodzenia polskiego samorządu teryto‑
rialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla two‑
rzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa: „Dziś w działalności 
samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele 
tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społe‑
czeństwa obywatelskiego”.
Samorządowcom wszystkich szczebli z Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego życzenia złożył Przewodniczący Rady Andrzej Grabowski, Sta‑
rosta Franciszek Gutowski oraz radni w trakcie LII sesji Rady Powiatu. 
Życzono pomyślności, trafnych decyzji i wielu sukcesów w życiu zawo‑
dowym i prywatnym. Z tej okazji oddano hołd i uczczono pamięć 3 nie‑
żyjących radnych powiatu: śp. Andrzeja Jaskólskiego, śp. Stanisława 
Ligmanowskiego i śp. Ryszarda Ośki. 

(KK)
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21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, jakim 
jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Z tej okazji, w 32 miastach 
w całej Polsce odbyły się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobro‑
wolnej zasadniczej służby wojskowej”. Jeden z takich pikników odbył się 
również na golubskim zamku. 
W pikniku uczestniczyli Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek 
Gutowski, Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński Pani Danuta Malecka oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Pan Andrzej 
Grabowski. Podczas pikniku można było zapoznać się z warunkami służ‑
by, które prezentowało Wojskowe Centrum Rekrutacji z Brodnicy w punk‑
cie rekrutacyjnym. Swój sprzęt prezentowała 8k‑pBWOT. Na stoisku Żan‑
darmerii Wojskowej można było skorzystać z symulatora zderzenia oraz 
sprawdzić jak sprawuje się nasz organizm po spożyciu alkoholu i narkoty‑
ków przy użyciu alko gogli oraz narko gogli. Dostępna do obejrzenia była 
bogata wystawa broni strzeleckiej. Swoje stoiska zaprezentowały rów‑

WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ
SŁUŻBY WOJSKOWEJ

nież Agencja Mienia Wojskowego, Centrum Szkolenia Logistyki, Centrum 
Szkolenia Uzbrojenia i Artylerii oraz Centrum Szkolenia WOT. Uczestnicy 
wydarzenia mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojsko‑
wym, znajdującym się na wyposażeniu armii. 
Dużą uwagą cieszyły się stoiska promocyjne jednostek wojskowych, gdzie 
wszyscy chętni, zainteresowani służbą w wojsku mogli porozmawiać 
z żołnierzami, a także uzyskać informacje o naborze do służby zawodo‑
wej w jednostkach wojskowych. Podczas pikniku zaprezentowały się klasy 
mundurowe z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny oraz dzieci i młodzież 
z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu.

(AP)
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W dniach 30‑31 maja 2022 r. w Toruniu odbyło 
się  w Toruniu XXIX forum gospodarcze Welco‑
nomy, w którym na zaproszenie organizatorów 
udział wzięła Danuta Malecka Wicestarosta Go‑
lubsko‑Dobrzyński. Podczas dwóch dni Forum 
Welconomy reprezentanci instytucji rządowych, 
samorządowych, eksperci, przedsiębiorcy i na‑
ukowcy uczestniczyli  w szeregu spotkań, debat, 
paneli o różnorodnej tematyce i  współczesnych 
wyzwaniach rozwojowych: rewitalizacja miast, suwerenność energetyczna Pol‑
ski oraz efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wyodrębniony 
cykl debat dotyczył roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich.
Więcej informacji i relacje z debat na stronie wydarzenia https://welconomy.pl/

(AP)

XXIX forum gospodarcze
Welconomy

9 maja br. w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się I Międzyszkolny Kon‑
kurs „Smyczkowe Nutki” dla dzieci i młodzieży z popołudniowych szkół muzycz‑
nych I stopnia grających na skrzypcach lub altówce. Konkurs zorganizowany był 
przez Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w Golubiu Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury. 
Przesłuchania otworzyli Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego Pani Agnieszka 
Brzezińska wraz z Panią Katarzyną Ignac i Panem Karolem Piechowiakiem, na‑
uczycielami skrzypiec i altówki w PSM I st. w Golubiu‑Dobrzyniu. Uczestników 
w  pięciu kategoriach oceniało jury, które stanowili wybrani nauczyciele ze szkół 
delegujących uczniów.
Na zakończenie odbył się koncert laureatów konkursu, w którym wzięła Wice‑
starosta Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Pani Danuta Malecka.
Nagrody ufundowali Polskie Lutnictwo, Firma Craft  Roman Tomaszewski i Sto‑
warzyszenie Miłośników Kultury. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.

(AŁ)

I Międzyszkolny Konkurs 
„Smyczkowe Nutki” 

Tegoroczne obchody wojewódzkie Dnia Strażaka odbyły się 
w Wąbrzeźnie, w dniu 19 maja br. w Amfiteatrze nad Jeziorem 
Zamkowym. 
W uroczystości udział wzięła Pani Wicestarosta Danuta Malec‑
ka. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym straża‑
kom nominacji, odznaczeń i medali.

Wojewódzkie Święto
Strażaków w Wąbrzeźnie

W trakcie apelu udekorowano zasłużonych:
‑ Krzyżem Zasługi – 19
‑ Medalem za długoletnią służbę – 29
‑ Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 38
‑ Złotym Znakiem Związku – 1
‑ Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – 1
‑ Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 5
Awanse na wyższe stopnie służbowe:
‑ w korpusie oficerów – 14
‑ w korpusie podoficerskim – 4
Ponadto, za szczególne zaangażowanie w służbie, wręczono 
Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2) oraz 
Nagrody Komendanta Głównego PSP (9).
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 
funkcjonariuszom dyplomy okolicznościowe z okazji Jubileuszu 
30‑lecia Państwowej Straży Pożarnej, które tego dnia odebrało 
15 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z regionu.

(zdjęcia KW PSP w Toruniu)
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Tegoroczne dni otwarte w powiatowych szkołach muzycznych I stopnia 
odbyły się w dniach 20 i 21 maja. Kowalewo Pomorskie gościło chętnych 
do nauki 20 maja, natomiast dzień później dni otwarte zorganizowała 
szkoła muzyczna w Golubiu‑Dobrzyniu. Szkoły przygotowały szereg 
atrakcji zarówno dla osób chętnych, którzy dopiero zechcą rozpocząć 
naukę w szkle artystycznej, jak i dla obecnych uczniów. Odbyły się licz‑
ne koncerty, lekcje otwarte, zajęcia z rytmiki, prezentacje instrumentów, 
gry i zabawy, malowanie twarzy, animacje z firmą „Pompon, kawa i za‑
bawa” oraz dmuchańce. Pokaz aut po „tuningu”  zaprezentowali w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu członkowie VAG Royal Golub‑Dobrzyń. 
Nie zabrakło również smacznego poczęstunku zorganizowanego w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu dzięki Kołu Gospodyń Wiejskich z Sierakowa oraz gril‑
la w Kowalewie Pomorskim dzięki OSP Kowalewo Pomorskie i Radzie 
Rodziców. 
Serdeczne podziękowania należą się wszystkich osobom zaangażowa‑
nym w organizację wydarzeń.  Jednocześnie zapraszamy do nauki w 
powiatowych szkołach muzycznych I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu i w 
Kowalewie Pomorskim. Informacje na temat rekrutacji można znaleźć 

Dni otwarte w szkołach muzycznych

na stronach internetowych szkół pod adresem: www.psmgd.pl oraz 
www.muzyczna‑kowalewo.pl lub w sekretariatach szkół.

(MN)
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym w Wielgiem, po okre‑
sie dwuletniej przerwy spowodowanej pandemią, zostały wznowione 
rozgrywki piłkarskie w formule Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Golubsko‑Dobrzyńskiego. Tegoroczny turniej, który był jego piętnastą 
edycją, otworzyła Hanna Wiśniewska – dyrektor Ośrodka. Do rywaliza‑
cji przystąpili, oprócz drużyny gospodarzy, reprezentanci Specjalnych 
Ośrodków Szkolno‑Wychowawczych z Chełmna i Radziejowa. Swoją 
obecnością imprezę uświetnili Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franci‑
szek Gutowski, Vice Starosta Danuta Malecka, którzy objęli imprezę 
patronatem honorowym oraz Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska. 
Przybyli goście w ciepłych słowach powitali rywalizujących piłkarzy oraz 
życzyli im udanej sportowej rywalizacji.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, co umożliwiło do‑
kładne poznanie walorów każdego zespołu w zestawieniu z każdym 
przeciwnikiem. Wszystkie zespoły swoim sportowym zacięciem i wolą 
zwycięstwa angażowały uwagę zgromadzonych kibiców, którzy rewan‑
żowali się aktywnym dopingiem oraz nagradzali zdobywane bramki 
gromkim aplauzem.
Do końca rozgrywek ważyły się losy miejsc na podium, szala zwycię‑
stwa stopniowo zaczęła się przechylać na korzyść gospodarzy, jednak 

Piłka nożna powróciła do Wielgiego!

najbardziej emocjonującym spotkaniem był mecz drużyn gości z Cheł‑
mna i Radziejowa, którzy stoczyli bój o drugie miejsce. W ostatniej 
minucie spotkanie zostało przypieczętowane zwycięstwem drużyny 
z Radziejowa, która zajęła drugie miejsce. Najlepszym piłkarzem całe‑
go turnieju wybrano, reprezentanta Ośrodka w Radziejowie, Patryka 
Bińkowskiego; najmłodszym zaś piłkarzem i ulubieńcem kibiców został 
Patryk Tuszyński, który reprezentował Chełmno. Szeregi gospodarzy 
zasilił najlepszy strzelec Jan Jabłoński a bramki bronił przed utratą goli 
najlepszy bramkarz Kamil Mełnicki.
Oprócz satysfakcji z udziału w ciekawym wydarzeniu sportowym, wszy‑
scy uczestnicy z rąk Pana Starosty Franciszka Gutowskiego oraz pozo‑
stałych gości otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy a także sporto‑
we upominki. Finansowe wsparcie dla turnieju zapewniło Starostwo 
Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW 
w Wielgiem, które dzięki wsparciu licznych darczyńców zawsze wspiera 
inicjatywy służące rozwojowi uczniów. 
Wszystkie mecze przebiegały w duchu sportowej rywalizacji w imię za‑
sady fair‑play, co wzbudzało dodatkowy podziw zgromadzonej publicz‑
ności, która z żalem pożegnała piłkarzy do następnego roku.

(ML)
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JESTEŚMY PLACÓWKĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ IN-
TELEKTUALNĄ   STOPNIA UMIARKOWANEGO,   ZNACZNEGO ORAZ GŁĘBOKIEGO 
W WIEKU OD 6 DO 24 ROKU ŻYCIA.
W naszym ośrodku zostały stworzone optymalne warunki kształcenia i opieki nad 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Możliwość kontynuacji nauki na ko‑
lejnych etapach edukacyjnych w ramach jednego ośrodka wpływa w znacznym stopniu 
na redukcję a nawet wyeliminowanie stresu związanego ze zmianą szkół na kolejnych 
szczeblach nauczania. Indywidualne podejście do każdego dziecka oparte na fachowej 
diagnozie, ma swoje odzwierciedlenie w programach edukacyjno‑terapeutycznych.
Najważniejszym celem działalności naszego Ośrodka jest przygotowanie do życia w in‑
tegracji ze społeczeństwem poprzez:
‑ Osiągnięcie możliwie wszechstronnego, społeczno‑moralnego rozwoju w dostępnym 
zakresie, za pomocą specjalnych metod.
‑ Modyfikacja postaw środowiska w stosunku do osób z niepełnosprawnością inte‑
lektualną.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
I. 8‑letnia Szkoła Podstawowa Specjalna.
II. 3‑letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnospraw‑
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawno‑
ściami sprzężonymi.
III. Internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.
IV. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dzięki utworzonemu ośrodkowi koordy‑
nacyjo‑rehabilitacyjno‑opiekuńczemu, realizowane w ramach programu „Za życiem”.
Rodzice dzieci przebywających w naszym Ośrodku nie tracą świadczeń rodzinnych   
m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, okiekuńczego oraz zasiłku 500+, 300+, 
stypendium. Pełnoletni uczniowie przebywający w Ośrodku  mają prawo do renty so‑
cjalnej. Uczniowie pobierający naukę   poza miejscem zamieszkania mogą korzystać 
z dodatku finansowego z tytułu doworzenia dziecka do szkoły, uczniowie szkół podsta‑
wowych wyposażani są w podręczniki, materiały edukacyjne pozyskiwane w ramach 
dotacji rządowej, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymują pomoc w for‑
mie „Wyprawki Szkolnej”.
Mając na uwadze indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne a także możliwości 
psychofizyczne dzieci, w oparciu o diagnozę własną oraz zalecenia zawarte w orze‑
czeniu o potrzebie kształcenia specjalnego opracowujemy dla wszystkich uczniów 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania oraz indywidualne programy 
edukacyjno‑terapeutyczne.
W ramach zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową prowadzone są rów‑
nież zajęcia rewalidacyjne zgodne ze wskazaniami w orzeczeniach oraz diagnozą ze‑
społów edukacyjno‑terapeutycznych, m.in.
‑ zajęcia korekcyjno‑kompensacyjne,
‑ logopedia,
‑ gimnastyka korekcyjna,
‑ usprawnianie ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej prowadzimy również 
wiele zajęć dodatkowych, m.in.:
• zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia kulinarne,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne,
• zajęcia rozwijające uzdolnienia wokalno‑taneczne,
• zajęcia rozwijające sprawność ruchowo‑manualną, pobudzające zmysły,
• wyjazdy na basen (raz w miesiącu),
• hipoterapia

Powyższe zajęcia realizowane są przez nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach spe‑
cjalistycznych, jak również przez psychologa. logopedę, pedagoga szkolnego.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oligofrenopedagogów mających dodatkowe 
uprawnienia, m.in.:
‑ do diagnozy i terapii uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
‑ do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
‑ do prowadzenia terapii integracji sensorycznej,
‑ do pracy z osobami słaobowidzącymi i niedosłyszącymi (tyflopedagog i surdopeda‑
gog),
‑ do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów terapii MNRI dr S. Masgutovej – 
terapia neurotaktylna oraz integracja odruchów posturalnych i dynamicznych,
‑ do prowadzenia terapii ręki,
‑ do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznej,
‑ do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne.

Nasi specjaliści pracują z dziećmi w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt 
i oprogramowanie, a także wiele pomocy dydaktycznych.
Gabinet pedagoga wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do neuroterapii EEG Bio-
feedback.  Praca i terapia tą metodą pozwala kontrolować procesy zachodzące w or‑
ganizmie. Uczy właściwej koncentracji, panowania nad własnymi reakcjami, pomaga 
odpowiednio relaksować się.
Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinecie wyposażonym w sprzęt komputero‑
wy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do diagnozy i terapii wad wymowy 
– EDUSENSUS-LOGOPEDIA.

Nasza placówka zapewnia stałą opiekę i poradnictwo pedagoga szkolnego, zapewnia‑
my także stałą opiekę medyczną naszej pielęgniarki.
Nasz ośrodek przystosowany jest do przyjmowania osób z niepełnosprawnością 
ruchową (na wózkach inwalidzkich), posiadamy podjazd dla osób niepełnosprawnych, 
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specjalistyczny schodowłaz do poruszania się między piętrami budynku. Nasze łazienki 
przystosowane są do korzystania przez niepełnosprawnych ruchowo. Nasz nowy sa‑
mochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwa‑
lidzkich.

Ośrodek zapewnia uczniom‑wychowankom możliwość korzystania z wielu specjali‑
stycznych pracowni i klas. Są to m.in.:
• klasopracownie wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt kompu‑
terowy m.in. tablice i monitory interaktywne,
• sala rehabilitacyjna,
• sala gimnastyczna,
• sala poznania wielozmysłowego‑ tzw. Sala Doświadczania Świata oraz sala integracji 
sensorycznej,
• pracownia gospodarstwa domowego,
• dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
• sala zajęć artystyczno‑rytmicznych,
• świetlice i przestronne pokoje w internacie w internacie.
Pozalekcyjną opiekę dla naszych uczniów zapewniamy w internacie, w którym ca‑
łodobową opiekę sprawują nauczyciele/wychowawcy realizujący   indywidualny pro‑
gram edukacyjno‑terapeutyczny. W ramach tej opieki zapewniamy:
• całodobową opiekę pedagogiczną w grupach liczących 6‑8 osób (od niedzieli, godz. 
1800 do piątku godz. 1800 ),
• całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie (opłata uwzględnia sytuację materialną 
rodziny),
• zakwaterowanie w 4‑osobowych pokojach z łazienką,
• pomoc w nauce szkolnej, możliwość korzystania z pracowni komputerowej ze stałym 
dostępem do internetu, świetlic ze sprzętem audiowizualnym, pracowni gospodarstwa 
domowego i innych pracowni mieszczących się w ośrodku.
Szkoły w ramach programów rządowych „Aktywna Tablica” i „Laboratoria Przyszło-
ści”  zostały doposażone w narzędzia do diagnozy i terapii uczniów, multimedialne 
pomoce dydaktyczne oraz interaktywne wyposażenie techniczne wspierające rozwój 
umiejętności praktycznych. Programy te rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno‑komunikacyjnych.

Realizowany jest także program
1. „Szklanka mleka” – dla klas I‑VI
2. „Owoce w szkole” – dla klas I‑III
Dla wzbogacenia oferty edukacyjnej i podniesienia jakości pracy placówki organizuje‑
my różnorodne pozaszkolne formy zajęć podnoszących poziom sprawności i uspołecz‑
nienia naszych wychowanków w postaci corocznych wyjazdów na dwutygodniowe tur-
nusy rehabilitacyjne, wyjazdów na zawody sportowe i konkursy kulturalne, wyjazdy 
rekreacyjno‑wypoczynkowe doskonalące samodzielność w nowych warunkach – bi-
waki, coroczne wycieczki krajoznawcze ukazujące piękno naszego kraju. Wszystkie 
wymienione formy zajęć pozaszkolnych, wycieczki, biwaki, wyjazdy na  hipoterapię, 
basen, kręgle itp. są organizowane  dla naszych dzieci bezpłatnie, a pieniądze na te 
cele pozyskujemy dzięki hojności naszych wieloletnich sponsorów, którym serdecznie 
dziękujemy!
W naszym ośrodku corocznie dokonujemy wiele prac modernizacyjnych i remonto‑
wych, mających na celu podniesienie poziomu i jakości opieki oraz bezpieczeństwa 
naszych wychowanków.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM
Stowarzyszenie powołaliśmy do życia w celu rozszerzenia zakresu podejmowanych 
działań, dotyczących zapewnienia uczniom/wychowankom Ośrodka pełnego, wszech‑
stronnego rozwoju psychofizycznego, uatrakcyjnienia im procesu dydaktyczno‑wycho‑
wawczego i poprawy warunków bytowych.
Powołane Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej, wycho‑
wawczo‑opiekuńczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i po‑
mocy w przedsięwzięciach edukacyjno‑kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży przeby‑
wających w SOSW w Wielgiem, a także na rzecz ich rodzin. Ponadto inicjowanie zadań 
mających na celu upowszechnianie działalności rehabilitacyjnej i pracę na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz działalność charytatywną.

SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH
Rozwijanie sprawności fizycznej daje dzieciom i młodzieży wiele radości, hartuje cha‑
rakter, daje możliwość osiągania sukcesu na miarę możliwości. Przy SOSW w Wiel‑
giem działa klub Olimpiad Specjalnych „Waleczni Wielgie”, w którym uczniowie mogą 
doskonalić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Trenujemy piłkę 
nożną, lekką atletykę, tenis stołowy, biegi przełajowe, bowling. Każdego roku, z sukce‑
sami, bierzemy udział w wielu zawodach organizowanych w naszym regionie.

Rekrutacja do SOSW w Wielgiem
Rodzice lub opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni zło‑
żyć:
• podanie do Starosty Golubsko–Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalne‑
go Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wielgiem,
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psy‑
chologiczno–Pedagogiczną.

Wszystkie informacje na temat naszej działalności oraz bieżącego życia Ośrodka 
znajdą Państwo w Internecie na naszej stronie: www.sosw‑wielgie.pl

lub dzwoniąc pod nr telefonu 54 2801908,
albo pisząc na adres:

SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w Wielgiem

87-645 Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński
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W dniu 23 maja 2022 r. na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowa‑
lewie Pomorskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego w Trójboju Lekkoatletycznym dla dziewcząt i chłopców w  ra‑
mach Igrzysk Dzieci. Były to już ostatnie zawody sportowe w tym roku 
szkolnym dla najmłodszej grupy wiekowej. W grupie dziewcząt tego 
dnia najlepiej zaprezentowały się uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Kowalewie Pomorskim, natomiast Mistrzami Powiatu wśród chłop‑
ców zostali zawodnicy Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu‑Dobrzyniu.
Poniżej klasyfikacja końcowa dziewcząt i chłopców biorących udział 
w zmaganiach:
Igrzyska Dzieci - dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
2. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu‑Dobrzyniu
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w trójboju lekkoatletycznym

4. Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Igrzyska Dzieci - chłopców
1. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, na‑
tomiast drużyny znajdujące się na podium otrzymały puchary. Dziękuje‑
my Kierownikowi Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim 
Pani Ewie Dąbkowskiej za udostępnienie obiektu i pomoc w organizacji 
Mistrzostw. Mistrzom Powiatu życzymy dalszych sukcesów w rozgryw‑
kach wojewódzkich.

(KT)

Nic tak nie kształci jak podróże
Nic tak nie kształci jak podróże, zarówno da‑
lekie, jak i te bliskie a przekonali się o tym 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wy‑
chowawczego w Wielgiem, którzy udali się 
w podróż bliską, ale jakże pouczającą. Nasi 
uczniowie odwiedzili pobliski Toruń, w którym 
to mieście poznali życie… na wsi polskiej XIX 
i XX wieku. Ta podróż w czasie możliwa była za 
sprawą odwiedzin Parku Etnograficznego, któ‑
ry zlokalizowany jest w centrum miasta.
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali obiek‑
ty architektury wiejskiej wieków minionych, 
które przeniesione zostały na teren parku 

z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, 
ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej.   Wszyscy 
zobaczyli jak wyglądały zabudowania gospo‑
darcze, chałupy a także kuźnia, wiejska remiza 
strażacka, młyn wodny a nawet barka rybacka. 
Zwiedzili także wnętrza wymienionych obiek‑
tów, w których zobaczyli sprzęty i meble, na‑
krycia stołowe, odzież codzienną i odświętną, 
elementy dekoracji domostw. Lekcja ta poka‑
zała wszystkim jak wyglądało życie codzienne 
na polskiej wsi, czym zajmowali się dawniej jej 
mieszkańcy.
Następnym przystankiem wycieczki był Dom 
Mikołaja Kopernika, w którym jak głoszą histo‑
ryczne przekazy urodził się słynny astronom. 
W muzeum zaprezentowano sylwetkę wiel‑
kiego astronoma i jego dokonania. Forma pre‑
zentacji wykorzystuje najnowsze technologie 
multimedialne, które wpisują się w historyczny 
wystrój średniowiecznej kamienicy. Ekspozy‑
cja muzealna koncentrowała się wokół trzech 
zagadnień: nauki dawnej i współczesnej, życia 
codziennego rodziny mieszczańskiej oraz życia 
i dzieła Mikołaja Kopernika. Wychowanko‑

wie z wielkim zainteresowaniem oglądali film 
w  technologii 4D o dziejach rodziny Koperni‑
ków, podziwiali średniowieczne meble i sprzę‑
ty oraz stroje z epoki.
Wiele ciekawych informacji poznali dzięki 
zwiedzaniu Planetarium, a w nim Sali Geo‑
dium, która to w formie wystawy interaktyw‑
nej przedstawia naszą planetę Ziemię. Central‑
nym elementem ekspozycji jest obracający się 
model kuli ziemskiej, obrazujący zjawiska pór 
roku oraz występowanie dnia i nocy. Uwagę 
uczniów przykuwały instalacje obrazujące wie‑
le zjawisk i żywiołów występujących na Ziemi, 
takich jak: wybuchający wulkan, lodowiec z zo‑
rzami polarnymi, trzęsienie Ziemi, atmosfera 
Ziemi, źródła energii odnawialnej. Największą 
atrakcją była jednak podróż w… przestrzeń 
kosmiczną, a to za sprawą Sali Planetarium, 
w której na wewnętrznej kopule budynku, nad 
głowami widzów rozpościerał się obraz nie‑
boskłonu wraz gwiazdami widocznymi gołym 
okiem, ich konfiguracją na tle znaków zodiaku, 
układ znanych gwiazdozbiorów, fazy Księżyca, 
jego zaćmienia – słowem wszystkie zjawiska 
widoczne z Ziemi na prawdziwym niebie.

(MWS, ML)
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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

LII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, odbyła się 25 maja br. W trakcie obrad radni 
złożyli życzenia wszystkim paniom z okazji Dnia Matki oraz samorządowcom z okazji zbliżającego 
się Dnia Samorządu Terytorialnego (27.05). 
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 4 uchwały, z których treścią można zapoznać się tu‑
taj:  http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022 oraz zmiany w podziale 
środków z PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przyjęli do realizacji Program Roz‑
woju Powiatu i sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami poza‑
rządowymi.  
Transmisja z obrad LII sesji Rady Powiatu tutaj:  
http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

(KK)

LII sesja Rady Powiatu
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.06.2022 r. – 16.07.2022 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

15‑06‑2022 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

17‑06‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

18‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

19‑06‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

20‑06‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

21‑06‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

22‑06‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

23‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24‑06‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑06‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑06‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27‑06‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28‑06‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29‑06‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

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

01‑07‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

02‑07‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

03‑07‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

04‑07‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

05‑07‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

06‑07‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

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

08‑07‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

09‑07‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

10‑07‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

11‑07‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

12‑07‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

13‑07‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

14‑07‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

15‑07‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

16‑07‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88


