
Powiat z realną szansą na budowę Centrum 
Opiekuńczo‑Mieszkalnego w Golubiu‑Dobrzyniu
Pod koniec września br. Powiat złożył wniosek 
na  dofinansowanie budowy Centrum Opie‑
kuńczo‑Mieszkalnego w  Golubiu‑Dobrzyniu 
w  ramach programu  ogłoszonego przez Mi‑
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pod  nazwą „Centra opiekuńczo‑mieszkalne”. 
Szacowany koszt budowy obiektu wraz z wy‑
posażeniem wyniesie ponad 3 mln 200 tyś. zł, 
przy czym wnioskowana kwota opiewa na po‑
nad 2  mln 700 tyś. zł, co  stanowi prawie 
85% dofinansowania. Zawiera się w niej koszt 
przeprowadzenia robót budowlanych, zakupu 
wyposażenia oraz obsługi programu. 

Według sporządzonego programu funkcjonal‑
no‑użytkowego oraz  koncepcji architektonicz‑
nej obiekt o powierzchni około 550 m2 będzie 
zapewniał usługi pobytu, opieki i specjalistycz‑
nych usług wsparcia w  formie całodobowej 
dla  14 mieszkańców powiatu golubsko‑do‑
brzyńskiego z  niepełnosprawnością w  stop‑

niu umiarkowanym i  znacznym. Według zało‑
żeń, centrum zostanie zlokalizowane przy ulicy 
Dr  J.  G.  Koppa w  sąsiedztwie nowopowstałej 
Powiatowej Placówki Opiekuńczo‑Wychowaw‑
czej oraz  Szpitala Powiatowego. Planowane 
Centrum Opiekuńczo‑Mieszkalne będzie pierw‑
szym tego typu obiektem w naszym regionie.

W  chwili obecnej Powiat oczekuje na  decyzję 
dotyczącą przyznania dofinansowania. Zgod‑
nie ze złożonym wnioskiem termin rozpoczęcia 
prac budowlanych zaplanowano na  czerwiec 
2020 r, natomiast otwarcie obiektu planowane 
jest na październik 2021 rok.

(RŻ)
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UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 
DNIA SENIORA
Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Golubiu‑Dobrzyniu, 
w dniu 19 października 2019 r., 
zorganizował uroczystość z okazji 
Dnia Seniora.

JUBILEUSZ SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE
W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą 
jubileusz 100‑lecia służb sanitarnych i 65‑lecia 
powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Z tej okazji zostało przygotowane 
okolicznościowe logo.

JESIENNE BIEGANIE W WIELGIEM
Rekreacja i ruch na świeżym powietrzu 
to nieodzowny element dbałości o prawidłowy
rozwój dzieci i młodzieży, jest to także jeden 
z głównych celów, które przyświecają od wielu 
lat organizatorom biegów przełajowych 
w Wielgiem.
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Dzień Otwarty w siedzibie Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej
Z okazji jubileuszu 100‑lecia Służb Sanitarnych 
w  Polsce Powiatowa Stacja Sanitarno‑Epide‑
miologiczna w  Golubiu‑Dobrzyniu zorganizo‑
wała w  dniu 15  października Dzień Otwarty 
w  siedzibie Stacji Sanitarno‑Epidemiologicz‑
nej. Przedstawiona została ekspozycja wizu‑
alno‑graficzna przedstawiająca historię służb 
sanitarnych w  Polsce na  przestrzeni 100  lat 
oraz  wystawy tematyczne i  informacyjno‑edu‑
kacyjne dotyczące aktualnych programów proz‑
drowotnych. Podczas uroczystego spotkania 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek 
Gutowski oraz  Wicestarosta Pani Danuta Ma‑
lecka przekazali na ręce Państwowego Powia‑
towego Inspektora Sanitarnego Pani Iwony 
Malinowskiej życzenia dla wszystkich pracowni‑
ków służby sanitarnej i podziękowali za zapew‑
nienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkań‑
ców powiatu golubsko‑dobrzyńskiego. (APa)

Wsparcie mieszkańców miast 
w zakresie wdrażania dotacji OZE  
i programu „Czyste Powietrze”
2 października 2019  r. w  Starostwie Powiatowym w  Golubiu‑Dobrzy‑
niu odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia informacji na temat 
wsparcia gmin i  miast w  zakresie wdrażania dotacji OZE i  programu 
„Czyste Powietrze” przez fundację GlobalECO z Gdyni. 
W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta – Pani Danuta Malecka, pra‑
cownicy starostwa oraz  zaproszeni przedstawiciele urzędów miast 
i gmin Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego.

Podczas spotkania przedstawiono, w  jaki sposób fundacja wspiera 
gminy i miasta w zakresie wdrażania dotacji OZE i programu „Czyste 
Powietrze” oraz jak mieszkańcy gmin i miast najłatwiej mogą uzyskać 
dotacje na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizacje. 
Ponadto przedstawiono ofertę dla mieszkańców gmin i miast przygo‑
towania kompleksowej dokumentacji wraz z wnioskami o przyznanie 
dotacji z programu „Mój Prąd”, „Agro Energia” oraz „Czyste Powietrze”. 
Podczas spotkania Wicestarosta –  Pani Danuta Malecka wskazała 
potrzebę przeprowadzenia spotkań z  mieszkańcami powiatu celem 
przedstawienia szczegółowego  programu fundacji i skierowała prośbę 
do przedstawicieli poszczególnych urzędów, aby zorganizowali na te‑
renie swoich miast i gmin spotkania z mieszkańcami, na których funda‑
cja przedstawi swoją propozycję wsparcia w uzyskaniu dotacji dla zain‑
teresowanych osób. (EC)
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Nie ustępujemy w  pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na programy rozwojowe naszych szkół 
i placówek oświatowych. 
W  latach 2018–2019 w  ramach Regionalne‑
go Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego na  lata 2014–2020 
dofinansowanego ze  środków Europejskie‑
go Funduszu Społecznego udało się nam po‑
zyskać  w  ramach realizowanych projektów 
kwotę ok. 2 415 000,00 zł  z przeznaczeniem 
na  kształcenie ogólne i  zawodowe. Środki te 
pozwoliły na  jeszcze większe możliwości re‑
alizacji zadań oświatowych w powiecie golub‑
sko‑dobrzyńskim.   
W  kwietniu br. przystąpiliśmy do  kolejnego 
konkursu  ogłoszonego przez Województwo 
Kujawsko‑Pomorskie z  poddziałania 10.2.3. 
Kształcenie zawodowe. 
Nowy projekt Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego pn. „Nowe perspektywy kształcenia 
zawodowego” adresowany jest do  uczniów 
i  nauczycieli trzech szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat:  ZS KP oraz  ZS 
Nr 2 GD i ZS Nr 3 GD. To kolejny projekt w okre‑
sie ostatnich 2 lat adresowany do uczniów i na‑
uczycieli szkół średnich, w ramach którego Po‑
wiat Golubsko‑Dobrzyński realizuje założenia 
związane z rozwojem kształcenia zawodowego. 
Na dzień dzisiejszy projekt przeszedł pozytyw‑
nie ocenę formalną  i merytoryczną. W chwili 
obecnej prowadzone są negocjacje w zakresie 
finansowym poszczególnych zadań. Planowa‑
ny całkowity koszt projektu oszacowany jest 
na ok. 2 500 000,00  Dofinansowanie wyno‑
si 90%. Liczymy na podpisanie umowy jeszcze 
w  tym roku. Realizacja projektu przewidziana 
jest  na lata 2019–2021.  
Dla uczniów po  raz kolejny zaplanowaliśmy 
wiele form wsparcia sprzyjających realiza‑

cji kształcenia zawodowego, w tym staże za‑
wodowe u  pracodawców, wycieczki zawo‑
doznawcze, wyjazdy studyjne. Przewidziano 
również organizację kursów w  tym: prawa 
jazdy, operatora wózka widłowego, spawa‑
cza, baristy, florysty,  itp. Ponadto w  ramach 
projektu sfinansowanych zostanie wiele róż‑
norodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijają‑
cych umiejętności kluczowe, w tym szkolenia 
z  zakresu języków obcych branżowych, które 
niewątpliwie będą przydatne w  pracy zawo‑
dowej przyszłych absolwentów. Także nauczy‑
ciele przedmiotów zawodowych będą mogli 
skorzystać z  różnych form doskonalenia za‑
wodowego w  postaci studiów podyplomo‑
wych, kursów i  warsztatów. Ponadto szkoły 
wzbogacą się o nowe wyposażenie  pracowni 
zawodowych. 

Realizowane projekty w 2018 i 2019 r. 
10.02.03. Kształcenie zawodowe (Projekt pn. 
„Kształcenie zawodowe w Powiecie Golub‑
sko‑Dobrzyńskim”) skierowany do  uczniów 
ZS w Kowalewie Pom.  i ZS Nr 2 w Golubiu‑
‑Dobrzyniu.  
Całkowity koszt projektu to 1 913 710,80 zł, dofi‑
nansowanie ze środków EFS w wysokości 85% 
10.02.02. Kształcenie ogólne (Projekt  „Re‑
gion Nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”)
Skierowany do uczniów ZS Nr 2 i ZS Nr 1 w GD 
Całkowity koszt projektu 205 160,00 zł 
Dofinansowanie 95%. 
10.02.02. Kształcenie ogólne (Projekt „Warsz‑
taty edukacyjne – Kreatywnie ku przyszłości”
Skierowany do  uczniów  SOSW w  Wielgiem 
i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu Dobrzyniu

Całkowity koszt projektu dla  Powiatu Golub‑
sko‑Dobrzyńskiego: 125 000,00 zł bez wkładu 
własnego. 

„Niebo nad Astrobazami  – rozwijamy kom‑
petencje kluczowe”
Całkowity koszt projektu 241 601,00  zł. Dofi‑
nansowanie 85%.

„Aktywna Młodzież”  Całkowity koszt projek‑
tu 54 426 zł. Dofinansowanie 95% .

(MC)

Uroczyste wręczenie 
nagród z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej w  dniu 
14 października 2019 r. w Starostwie Powiato‑
wym w Golubiu‑Dobrzyniu odbyło się uroczy‑
ste spotkanie z   wyróżnionymi nauczycielami 
oraz  dyrektorami szkół i  placówek oświato‑
wych,  dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Golubsko‑Dobrzyński.
Podczas spotkania Pani Danuta Malecka – Wi‑
cestarosta Golubsko‑Dobrzyński wraz z Panią 
Małgorzatą Piaskowską –  Kierownikiem Wy‑
działu Oświaty i Zdrowia wręczyły  przybyłym 
na uroczystość nauczycielom i dyrektorom na‑
grody oraz  złożyły na  ich ręce serdeczne po‑
dziękowania i  wyrazy szacunku za  codzienny 
trud i pracę wkładaną w wykształcenie młode‑
go pokolenia.
W tym szczególnym dniu Pani Danuta Malecka 
życzyła wszystkim satysfakcji z pracy pedago‑
gicznej, poczucia ważności wykonywania za‑
wodu, osiągnięcia zamierzonych celów edu‑
kacyjnych   i  wychowawczych oraz  wszelkiej 
pomyślności  w życiu osobistym. 

Nagrody Starosty otrzymali:
• Pan Piotr Wiśniewski –  Dyrektor Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑Do‑
brzyniu

• Pan Dariusz Guzowski – Wicedyrektor Zespo‑
łu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny  w Golubiu‑
‑Dobrzyniu

• Pani Justyna Radzimińska – Nauczyciel w Ze‑
spole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golu‑
biu‑Dobrzyniu

• Pani Agnieszka Brzostowska –  Dyrektor Ze‑
społu Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu

• Pani Katarzyna Cieciurska – Nauczyciel w Ze‑
spole Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu

• Pan Bogdan Oskwarek –  Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kowalewie Pomorskim

• Pani Joanna Karwaszewska –  Nauczyciel 
w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

• Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu

• Pani Barbara Sosnowska – Wicedyrektor Ze‑
społu Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu

• Pani Hanna Wiśniewska –  Dyrektor Spe‑
cjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawcze‑
go w Wielgiem

• Pani Elżbieta Wiwatowska –  Wicedyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowaw‑
czego w Wielgiem

• Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szko‑
ły Muzycznej I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu

• Pani Ewa Witczak – Nauczyciel w Publicznej 
Szkole Muzycznej I  stopnia w  Golubiu‑Do‑
brzyniu

• Pani Mariola Waszewska –  Dyrektor Porad‑
ni Psychologiczno‑Pedagogicznej w Golubiu‑
‑Dobrzyniu (MP)

Przebudowa i  remont nawierzchni 
dróg powiatowych nr  2107C, 2126C, 
2118C” – Część nr  I – Remont drogi 
powiatowej

11 października br. Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński Franciszek Gutowski wraz z  Wi‑
cestarostą Danutą Malecką i  Skarbnikiem 
Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, w obec‑
ności Dyrektora Zarządu Dróg Powiato‑
wych Mariusza Trojanowskiego, podpisa‑
li umowę na  roboty budowlane pod nazwą 
,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg po‑
wiatowych nr  2107C, 2126C, 2118C” –  Część 
nr  I  – Remont drogi powiatowej nr  2107C 
Szychowo–Chełmonie wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą”. Łączna wartość inwestycji to 
2.415.814,80 zł brutto. (RŻ)
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Uroczystość z okazji 
Dnia Seniora
Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwali‑
dów w Golubiu‑Dobrzyniu, w dniu 19 paździer‑
nika 2019 r., zorganizował uroczystość z okazji 
Dnia Seniora zapraszając tym samym przed‑
stawicieli Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego. 
Wydarzenie odbyło  się na  terenie Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Golubiu‑Dobrzyniu. Po‑
wiat reprezentowała Wicestarosta Pani Danu‑
ta Malecka składając na ręce Przewodniczącej 
Związku Pani Barbary Dec najserdeczniejsze 
życzenia i gratulacje. 
Myślą przewodnią spotkania było hasło ,,Se‑
nior kulturalnie zadowolony”. Zgodnie z  tym 
hasłem Członkowie Związku jak i  zaproszeni 
goście mieli możliwość obejrzeć występ kaba‑
retu po czym wzięli udział w zabawie tanecznej. 

(KP)

Edukacja konsumencka
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w szko‑
łach ponadpodstawowych w  ramach przed‑
miotów  ekonomicznych realizowane są spe‑
cjalne lekcje konsumenckie prowadzone przez 
rzecznika konsumentów. Spotkania z młodzie‑
żą są istotnym elementem  w  edukacji kon‑
sumenckiej. Świadomy swoich praw konsu‑
ment potrafi dokonywać właściwych wyborów 
w określonej sytuacji. 
W dniu 25 października br. Powiatowy Rzecz‑
nik Konsumentów miał możliwość spotka‑
nia  się z  grupą uczniów I  klasy Technikum 
Ekonomicznego pod  opieką mgr Doroty Gur‑
towskiej z  Zespołu Szkół Nr 2 w  Golubiu‑Do‑
brzyniu. Podczas lekcji poruszone zostały 
tematy dotyczące podstawowych praw kon‑
sumenta, zakupu towarów, możliwości ich re‑
klamacji, bezpiecznego korzystania z zakupów 
przez internet i  poza lokalem oraz  ochrony 
danych osobowych. Rzecznik konsumentów 
wskazał na  co  zwracać uwagę podczas zaku‑
pów, jakie obowiązki wobec kupującego mają 
sprzedawcy oraz jak ustrzec się przed nieuczci‑
wymi praktykami przedsiębiorców.  

Do  młodzieży najlepiej przemawiają formy graficzne 
i przykłady wzięte z życia w związku z powyższym pod‑
czas lekcji wykorzystano spoty edukacyjne udostęp‑
nianie na stronach UOKiK oraz organizacji konsumenc‑
kich dostępne na ich stronach internetowych. W trakcie 
rozmowy o  dotychczasowych doświadczeniach rzecz‑
nik zaproponował wyjaśnienie  dwóch spraw dotyczą‑
cych zakupów internetowych, które zostały ocenione 
jako „co najmniej niewłaściwie zakończone” w świetle 
prawa. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edu‑
kacyjne i ulotki informacyjne z prośbą o propagowanie 
poznanych praw konsumenta wśród  najbliższego oto‑
czenia.   

Rzecznicy konsumentów działają w  Polsce 
od  1999  r. Pomagają w  indywidualnych spra‑
wach, m.in. udzielają bezpłatnych porad, mogą 
interweniować u przedsiębiorców. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w  Golu‑
biu‑Dobrzyniu przyjmuje w Starostwie Powia‑

towym, Plac 1000 lecia 25, w dni powszednie 
od  7:30 do  15:00. Informacje można uzy‑
skać również dzwoniąc na nr tel. 56 6835380 
wew.  47 lub pocztą elektroniczną pod  adre‑
sem rzecznik@bip.golub‑dobrzyn.com.pl

Ponadto przypominamy o możliwości uzyska‑
nia nieodpłatnej pomocy prawnej w  działają‑
cych dwóch punktach na  terenie powiatu go‑
lubsko‑dobrzyńskiego: 
1. Kowalewo Pomorskie w  budynku Miejsko‑

‑Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Golub‑Dobrzyń w  budynku Starostwa Po‑

wiatowego

Rejestracja telefoniczna pod  numerem tel. 
784 637 815 lub osobiście w Starostwie Powia‑
towym. (MC)

W  dniu 19 października myśliwi świętowali 
70‑lecie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 
,,ŻBIK”. Uroczystość rozpoczęła  się Mszą Świę‑
tą w  intencji członków Koła, którą celebrował 
przeor Mieczysław Jankowski. Starosta Golub‑
sko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski wręczył 
na ręce Prezesa Wiesława Kalinowskiego życze‑
nia dla wszystkich myśliwych. Zasłużeni członko‑

wie zostali uhonorowani odznaczeniami, które 
przyznawane są za istotne zasługi dla łowiectwa.

Dzień wcześniej swoje święto z okazji 60‑lecia 
istnienia obchodzili członkowie Koła Łowiec‑
kiego ,,BÓR”. Obchody rozpoczęły  się Mszą 
Świętą w Kościele pw. św. Marcina Biskupa we 
Wrockach w  intencji byłych i obecnych człon‑

ków Koła. W części oficjalnej Starosta Golub‑
sko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski wręczył 
na ręce Prezesa życzenia dla wszystkich myśli‑
wych z Koła. (APa)
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Jubileusz Służb Sanitarnych w Polsce
W  tym  roku służby sanitarne w  Polsce ob‑
chodzą jubileusz 100‑lecia służb sanitarnych 
 i  65‑lecia powstania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Z  tej okazji zostało przygotowane 
okolicznościowe logo. Główny Inspektor Sa‑
nitarny Jarosław Pinkas podkreśla – „to 100 lat 
pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitar‑
nej zaangażowanych w  zapewnienie bezpie‑
czeństwa milionów obywateli”. 

Zerknijmy do rysów historii 
służb sanitarnych w Polsce.
Organizacja służb sanitarnych w Polsce ma ści‑
sły związek z powstaniem służby zdrowia tuż 
po odzyskaniu niepodległości w wyniku I Woj‑
ny Światowej. Olbrzymie zniszczenia wojenne, 
epidemie, zarazy oraz  katastrofalna sytuacja 
sanitarna na  terenie nowo powstałego pań‑
stwa polskiego wpłynęła na  tworzenie struk‑
tur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdro‑
wotne i życie ludzi. 
Pierwszym, kluczowym dokumentem regulu‑
jącym system ochrony zdrowia, uznawanym 
za początek funkcjonowania służb sanitarnych 
jest Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna 
z 19 lipca 1919 roku, powołująca do życia Mini‑
sterstwo Zdrowia Publicznego. Instytucją, która 
miała wspierać Ministerstwo Zdrowia Publicz‑
nego w  realizacji celów sanitarno‑epidemio‑
logicznych był powstały Państwowy Central‑
ny Zakład Epidemiologiczny, kilka  lat później 
przekształcony w Państwowy Zakład Higieny. 
Do walki z epidemiami w 1919 roku powołano 
Centralny Komitet do  Walki z  Durem Plami‑
stym „Cekadur”, a w  1920 roku Sejm powołał 
Urząd Naczelnego Nadzwyczajnego Komisa‑
rza do  Walki z  Epidemiami (NNK), powierza‑
jąc mu koordynację działań przeciwepidemicz‑
nych. W  latach 1919–1939 uzyskano w  walce 
z  chorobami zakaźnymi olbrzymie efekty wy‑
rażające się w likwidacji lub ograniczeniu roz‑
miarów epidemii szeregu chorób zakaźnych, 
zwłaszcza w  pierwszych latach powojennych. 
Okres II Wojny Światowej i okupacji doprowa‑
dziły do niekorzystnych zmian stanu sanitarno‑
‑epidemiologicznego. W latach 1944–1946 po‑
jawiły  się liczne epidemie chorób zakaźnych, 
w  tym duru wysypkowego, duru brzusznego 
i durów rzekomych, czerwonki, malarii, błoni‑
cy. Znaczącym problemem społecznym i zdro‑
wotnym stała się gruźlica i choroby wenerycz‑
ne. W  sytuacji grożącej wybuchami kolejnych 
epidemii, w  1944  roku powołany został Nad‑
zwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami, 
który po utworzeniu w 1945 roku Ministerstwa 
Zdrowia został włączony w jego struktury. 
W 1952 roku zmieniono strukturę organizacyj‑
ną służby sanitarno‑epidemiologicznej. 
Na  bazie filii Państwowego Zakładu Higieny 
oraz jednostek organizacyjnych społecznej służ‑
by zdrowia utworzono Wojewódzkie i Powiato‑
we Stacje Sanitarno‑Epidemiologiczne. Dekre‑
tem z dnia 14 sierpnia 1954 roku (Dz. U. Nr 37, 
poz. 160) powołano Państwową Inspekcję 
Sanitarną, w  skład której weszły utworzone 
wcześniej Wojewódzkie i  Powiatowe Stacje 
Sanitarno‑Epidemiologiczne. Nowe zadania 

stojące przed Państwową Inspekcją Sanitarną 
doprowadziły do uchwalenia w dniu 14 marca 
1985 roku ustawy o Państwowej Inspekcji Sa‑
nitarnej, określającej zadania i  zakres działa‑
nia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapisy tej 
ustawy aktualne są do chwili obecnej. W dniu 
1  stycznia 2000  roku utworzony został Głów‑
ny Inspektorat Sanitarny, jako centralny organ 
administracji rządowej kierujący Państwową 
Inspekcją Sanitarną.
Od  100  lat działalność Państwowej Inspek‑
cji Sanitarnej służy polskiemu społeczeństwu, 
począwszy od  zapobiegania licznym choro‑
bom zakaźnym, przez monitoring jakości wody 
przeznaczonej do  spożycia, wykorzystywanej 

do kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny 
środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, proce‑
sów nauczania i wychowania, wypoczynku i re‑
kreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żyw‑
ności i żywienia.
Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dąże‑
nie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowot‑
nych poprzez podjęcie działań umożliwiających 
zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa 
zdrowotnego ludzi, a także mające na celu iden‑
tyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowa‑
nie i organizowanie skoordynowanego nadzoru 
i kontroli służących zapobieganiu wszelkim za‑
grożeniom fizycznym, chemicznym i  biologicz‑
nym, zachowaniu i  umacnianiu zdrowia zbio‑
rowości oraz  kształtowaniu w  tym zakresie 
odpowiednich postaw i zachowań.
Cele te realizuje Państwowa Inspekcja Sani‑
tarna w  Golubiu‑Dobrzyniu. Jej historia się‑
ga 1956 roku, kiedy utworzono powiat go‑
lubsko‑dobrzyński, a  wraz z  nim Powiatową 
Stację Sanitarno‑Epidemiologiczną w  Golu‑
biu‑Dobrzyniu. W  okresie do  31.12.1968  roku 
część administracyjna połączona była z Prezy‑
dium Powiatowej Rady Narodowej, a konkret‑
nie z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Kierownikiem tego Wydziału był wówczas lek. 
med. Jerzy Gerard Kopp. Sprawy kadrowe i fi‑
nansowe, prowadzone były przez pracowni‑
ków tego Wydziału. Istniejąca Powiatowa Sta‑
cja Sanitarno‑Epidemiologiczna nie posiadała 
pionu laboratoryjnego. Próby do badań labo‑
ratoryjnych dostarczano do Powiatowej Stacji 
Sanitarno‑Epidemiologicznej w  Wąbrzeźnie. 
W  zależności od  zmieniającego  się podziału 
administracyjnego Polski i  sposobu sprawo‑
wania nadzoru różne były nazwy, zasięg działa‑
nia i kompetencje tej instytucji. W historycznej 
kolejności były to: Terenowa Stacja Sanitar‑
no‑Epidemiologiczna w  Golubiu‑Dobrzyniu, 
Oddział Terenowej Stacji Sanitarno‑Epide‑
miologicznej w Wąbrzeźnie oraz od 1 stycznia 
2000 roku – Powiatowa Stacja Sanitarno‑Epi‑
demiologiczną w Golubiu‑Dobrzyniu. 
W dniu 15 października 2019 roku, z okazji ju‑
bileuszu 100‑lecia Służb Sanitarnych w  Pol‑
sce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sa‑
nitarny w  Golubiu‑Dobrzyniu zorganizował 
Dzień Otwarty dla  mieszkańców powiatu go‑
lubsko‑dobrzyńskiego. Podczas tego wyda‑
rzenia przedstawiono rys historyczny Powia‑
towej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej 
w  Golubiu‑Dobrzyniu oraz  omówiono zakres 
zadań wykonywanych przez poszczególne 
sekcje i  samodzielne stanowiska. W  formie 
edukacji prozdrowotnej przygotowana zosta‑
ła wystawa grzybów jadalnych, niejadalnych 
i  trujących. Przygotowano także stoiska infor‑
macyjno‑edukacyjne dotyczące aktualnych 
programów prozdrowotnych, a także ekspozy‑
cję wizualno‑graficzną przedstawiającą histo‑
rię służb sanitarnych w  Polsce na  przestrzeni 
100 lat. Wydarzenie to było doskonałą oka‑
zją do podkreślenia codziennego wkładu pra‑
cowników Inspekcji Sanitarnej, jaki na  prze‑
strzeni  lat wnieśli i nadal wnoszą w poprawę 
zdrowia publicznego. W wydarzeniu tym wzię‑
li udział m. in.: mieszkańcy powiatu, przedsta‑
wiciele instytucji współpracujących z inspekcją 
sanitarną, w  tym placówki oświatowe i  jed‑
nostki samorządu terytorialnego. (IM) 
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Niesamowite, prawdziwe wspomnienia z Warszawy
Zgodnie ze  starym powiedzeniem, że podróże 
kształcą, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w  Go‑
lubiu‑Dobrzyniu, wraz z  opiekunami, 18 wrze‑
śnia 2019 rok, udali się do naszej pięknej stolicy 
–  Warszawy. Możliwość zrobienia sobie zdję‑
cia na tle budynku Sejmu i Pałacu Prezydenckie‑
go, które dotąd znane były tylko z ekranu tele‑
wizora, okazała się niemałą atrakcją dla naszej 
młodzieży. Dla większości uczestników wyciecz‑
ki była to pierwsza okazja oglądania tak duże‑
go miasta na własne oczy. Każdy kolejny punkt 
programu pobytu w  stolicy : przejście Nowym 

Światem, spacer po Starówce, a następnie wi‑
zyta na Zamku Królewskim, dostarczał naszym 
uczniom niezapomnianych wrażeń. Warszawę 
pożegnaliśmy z ostatniego piętra Pałacu Kultu‑
ry i Nauki. Moc pozytywnych doznań tego dnia 
sprawiła, że prawie nikt nie narzekał na bolące 
nogi ani zmęczenie. Mimo że zostawialiśmy sto‑
licę w strugach deszczu, to na twarzach naszych 
wycieczkowiczów gościły promienne, można by 
rzec „słoneczne” uśmiechy. Większa część kosz‑
tów wycieczki została pokryta z pieniędzy zebra‑
nych na kiermaszu bożonarodzeniowym. (SK)

Harcerze Nieprzetartego Szlaku „SOKOŁY”
Jak co roku, we wrześniu, w Harcerskim Cen‑
trum Edukacji Ekologicznej w Funce, Harcerze 
z Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu bra‑
li udział w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn ZHP 
Nieprzetartego Szlaku. Nasi uczniowie przez 
cały tydzień, od 23 do 27 września 2019 roku 
integrowali się z kolegami i koleżankami z róż‑
nych szkół i środowisk: z Torunia, Grudziądza, 
Szubina, Bydgoszczy i innych miejscowości.

Aktywnie uczestniczyli w  zajęciach plastycz‑
nych, aktorskich, muzycznych oraz  rzeźbiar‑
skich. Było mnóstwo atrakcji między innymi 
zajęcia z musztry, rejs statkiem „Bartek”, rejs ża‑
glówką, krótkofalarstwo, dogoterapia oraz za‑
jęcia z udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
Dodatkowo harcerze brali udział w  tak zwa‑
nych świeczkowiskach, biegach harcerskich 
oraz w „Olimpiadzie Sportów Dziwnych”.

Dwoje uczniów Monika oraz  Wiktor, złożyło 
Przyrzeczenie Harcerskie. Odbyło  się ono bar‑
dzo uroczyście. Harcerze naszej szkoły świado‑
mie deklarowali, że będą postępować zgodnie 
z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, bo har‑
cerstwo to przygoda i  przyjaźnie na  całe ży‑
cie. Nasi harcerze lubią wyzwania, zdobywają 
sprawności i nowe umiejętności.
Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”, Drużyno‑
wa Golubsko‑Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej 
Nieprzetartego Szlaku „SOKOŁY” – Kasia.  (EB‑D)

Akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej
„W  wychowaniu kieruję  się sercem. Patrzę 
na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziec‑
ku i dziecko w sercu. Jego i swoim.” J. Korczak

Dnia 11.10.2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu odbyła  się Akademia z  oka‑
zji Dnia Edukacji Narodowej, na  którą przy‑
byli, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 
oraz uczniowie.
Dzieci i  młodzież pod  kierunkiem nauczycie‑
li przygotowali życzenia, piosenki, taniec z ka‑
peluszami oraz  instrumentację utworu Grand 
Walc F.  Chopina. Były również przedstawio‑
ne w żartobliwej formie rady dla uczniów i na‑
uczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją 
wdzięczność za codzienny trud , poświęcenie, 
czujność i troskę o dobro wychowanków. Jed‑

nocześnie mogli zaprezentować swoje zdolno‑
ści recytatorskie, wokalne i aktorskie.
Podczas Akademii z okazji Dnia Edukacji Naro‑
dowej został rozstrzygnięty konkurs plastycz‑
ny pt. „Nauczyciel widziany oczami ucznia”. 
Uczniowie włożyli w  prace dużo serca i  kre‑
atywnych pomysłów. Konkursowe obrazy były 
wspaniałe, dlatego wszystkie zostały nagro‑

dzone. Uczniowie dostali dyplomy i  słodkie 
niespodzianki.
Na zakończenie głos zabrała p. Dyrektor Kinga 
Olejnik, która mówiła o trudnej, ale jakże pięk‑
nej pracy nauczyciela. Podziękowała za  do‑
tychczasowe zaangażowanie, życzyła wielu 
sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie 
oraz wręczyła nagrody. (EB‑D)
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Spokojnie, to tylko ćwiczenia!
24 października br. odbyły się ćwiczenia ewa‑
kuacyjne dla  instytucji działających w  budyn‑
ku przy Placu Tysiąclecia 25. Swoim zasięgiem 
ćwiczenia objęły pracowników oraz interesan‑
tów urzędów i instytucji: Starostwa Powiatowe‑
go w Golubiu‑Dobrzyniu, Urzędu Miasta Golu‑
bia‑Dobrzynia, Urzędu Gminy Golub ‑Dobrzyń, 
ZUSu, Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Ku‑
jawskim i  Prokuratury Rejonowej w  Golubiu‑
‑Dobrzyniu. 

Ćwiczenia poprzedziła symulacja pożaru 
w jednym z pomieszczeń na parterze. Dym po‑
wstały z zadymiarki wzbudził niepokój pracow‑
ników sekretariatu, którzy niezwłocznie po‑
wiadomili Straż Pożarną dzwoniąc na nr 998. 
Po  ogłoszeniu alarmu pożarowego, pracow‑
nicy wszystkich instytucji działających w  bu‑
dynku w  sposób szybki i  bezpieczny ewaku‑
owali  się do  wyznaczonego miejsca zbiórki. 
Po przeliczeniu pracowników okazało się bra‑
kuje trzech kobiet. Informację tę przekazano 
do kierującego akcją gaśniczą,  strażacy przy‑
stąpili do akcji poszukiwania osób w miejscach 
wskazanych przez kierującego ewakuacją. Ko‑
biety odnaleziono, ewakuowano z miejsca za‑
grożenia i udzielono im pomocy.  

W ćwiczeniach udział brały 3 zastępy z Komen‑
dy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Golubiu‑Dobrzyniu: 2 GBA, 1 SLRR. Podczas 
ćwiczeń ewakuowano ok. 250  osób. Ewaku‑
acja przebiegła w  sposób sprawny, a  same 
ćwiczenia jedynie w nieznaczny sposób zakłó‑
ciły pracę urzędu.

Po zakończeniu ćwiczeń, strażacy mieli okazję 
zapoznać  się z  budynkiem w  zakresie układu 
dróg ewakuacyjnych, wyposażenia go w urzą‑
dzenia przeciwpożarowe oraz  rozmieszenia 
pomieszczeń potencjalnie niebezpiecznych 
pożarowo. Ćwiczenia były realizowane przez 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe‑
go w  Golubiu‑Dobrzyniu zgodnie z  rocznym 
harmonogramem ćwiczeń w zakresie Obrony 
Cywilnej.  (KS)
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
to ogólnopolska kampania edukacyjno‑informacyjna na temat zagrożeń 
związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach 
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2019 r. do marca 2020 r. 
W  okresie jesienno‑zimowym, w  naszym kra‑
ju w  mieszkaniach i  domach jednorodzinnych 
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczę‑
ściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo nie‑
właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, 
elektrycznych i gazowych. W tym samym okre‑
sie odnotowywany jest także wzrost liczby za‑
truć tlenkiem węgla,  zwanym „cichym zabój‑
cą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, 
ani zapachu.
Kampania jest skierowana do  społeczeń‑
stwa,  m.in. do  dzieci i  młodzieży oraz  do  se‑
niorów. Edukacja najmłodszych jest wspania‑
łą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że 
najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się 
zdobytą wiedzą. Kampania składa  się z  kilku 
obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie 
liczby ofiar pożarów i  zatruć tlenkiem węgla 
w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. 
Celami szczegółowymi są: podniesienie po‑
ziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych 
z pożarem w mieszkaniach lub domach jedno‑
rodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlen‑
ku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji 
oraz sposobów powiadamiania służb ratowni‑
czych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom 
kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamon‑

towanie i  właściwa eksploatacja czujek dymu 
i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jed‑
norodzinnych. Ważne jest przypomnienie wła‑

ścicielom i  zarządcom budynków obowiązku 
okresowego dokonywania przeglądów i czysz‑
czenie przewodów kominowych oraz  spraw‑
dzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
❚ Każdego roku w naszych mieszkaniach i do‑

mach powstaje kilkadziesiąt tysięcy poża‑
rów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi 
do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miej‑
scem, w  którym każdy z  nas czuje  się naj‑
bezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam 
ginie największa liczba osób, a ofiarami po‑
żarów są najczęściej ich sprawcy.

Każdy, kto wypełni kupon i poprawnie odpowie na pytania konkursowe weźmie udział w losowaniu detektora czadu.
Do rozlosowania mamy 20 detektorów czadu. Kupon należy dostarczyć lub przesłać do dnia 4 grudnia 2019 r. do Sekretariatu Starostwa Powia‑
towego w Golubiu‑Dobrzyniu (decyduje data wpływu), przy ul. Plac 1000‑Lecia 25, 87‑400 Golub‑Dobrzyń. Regulamin konkursu dostępny jest 
w siedzibie Starostwa. 
Zwycięzcę o wygranej poinformujemy telefonicznie.
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❚ Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest 
on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku 
węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE po‑
czujesz!

❚ W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powsta‑
nia pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budyn‑
kach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku 
węgla są urządzenia grzewcze opalane drew‑
nem, węglem, gazem, olejem opałowym.

❚ Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego należy wykonać obo‑
wiązkowe okresowe przeglądy i  czyszcze‑
nie przewodów kominowych oraz  spraw‑
dzenie instalacji wentylacyjnej.

❚ Państwowa Straż Pożarna rekomenduje in‑
stalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

❚ Państwowa Straż Pożarna przypomina o obo‑
wiązku właściwego utrzymania stanu tech‑
nicznego czujek tlenku dymu i  tlenku węgla 
(m.in. wymianę baterii). Osobom starszym 
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu 
danej czujki lub wymianie w nich baterii.

❚ Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę 
na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje 
przeglądu technicznego przewodów wenty‑
lacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak nie‑
bezpieczny? 
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niecałkowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własności toksyczne, jest 
lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się 
głównie pod  sufitem. Niebezpieczeństwo za‑
czadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
❚ bezwonny,
❚ bezbarwny,
❚ pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, po‑
przez zajmowanie jego miejsca w hemoglobi‑
nie (czerwonych krwinkach), powodując przy 
długotrwałym narażeniu śmierć.

Co  jest główną przyczyną zatruć tlenkiem 
węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach miesz‑
kalnych jest niesprawność przewodów komi‑
nowych: wentylacyjnych i  dymowych. Ich wa‑
dliwe działanie może wynikać z:
❚ nieszczelności,
❚ braku konserwacji, w tym czyszczenia,
❚ wad konstrukcyjnych,
❚ niedostosowania istniejącego systemu 

wentylacji do  standardów szczelności sto‑

sowanych okien i drzwi, w związku z wymia‑
ną starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji z  7.06  2010  r. 
w  sprawie ochrony przeciwpożarowej bu‑
dynków, innych obiektów budowlanych i  te‑
renów (Dz. U.  Nr 109 poz.719), w  obiektach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa  się 
zanieczyszczenia z  przewodów dymowych 
i spalinowych:
❚ cztery razy w roku w domach opalanych pa‑

liwem stałym (np. węglem, drewnem),
❚ dwa razy w roku w domach opalanych pali‑

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

miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywienia i usług ga‑
stronomicznych.

❚ co  najmniej raz w  roku usuwamy zanie‑
czyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lip‑
ca 1994  r. Prawo budowlane (Dz. U.  z  2018  r. 
poz.1313) zobowiązuje właścicieli i  zarządców 
bloków mieszkalnych i  domów jednorodzin‑
nych do  okresowej kontroli, co  najmniej raz 
w roku stanu technicznego instalacji gazowych 

oraz  przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczel‑

ność i wykonuj przeglądy techniczne prze‑
wodów kominowych.

2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządze‑
nia, zgodnie z instrukcją producenta.

3. Nie zasłaniaj i  nie przykrywaj urządzeń 
grzewczych.

4. Nie zaklejaj i  nie zasłaniaj kratek wentyla‑
cyjnych.

5. W  przypadku wymiany okien na  nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w  stosunku do  wcześniej sto‑
sowanych w  budynku i  mogą pogarszać 
wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle 
i  zawroty głowy, duszność, senność, osła‑
bienie, przyspieszona czynność serca, mogą 
one być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz po‑
mieszczenie, w którym się znajdujesz i zasię‑
gnij porady lekarskiej.

Wyk. 2. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Wyk. 1. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych 
i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
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Jesienne bieganie 
w Wielgiem
Rekreacja i ruch na świeżym powietrzu to nie‑
odzowny element dbałości o  prawidłowy 
rozwój dzieci i  młodzieży, jest to także jeden 
z głównych celów, które przyświecają od wie‑
lu  lat organizatorom biegów przełajowych 
w Wielgiem. W tym roku zorganizowaliśmy już 
po  raz dziesiąty imprezę o  charakterze spor‑
towo –  rekreacyjnym pn. „X Regionalne Bie‑
gi Przełajowe Wielgie 2019”. Nasza coroczna 
inicjatywa ma zasięg wojewódzki, w tym roku 
brali udział w sportowych zmaganiach zawod‑
nicy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Toru‑
niu, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawcze‑
go w  Dębowej Łące, Chełmnie, Radziejowie 
oraz gospodarze z Wielgiego. Stałymi uczest‑
nikami biegów są także pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Golubiu‑Dobrzyniu.
Biegi przełajowe, jako inicjatywa lokalna o za‑
sięgu regionalnym, od  lat objęte są Patrona‑
tem Honorowym Starosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, który ufundował puchary, medale 
i dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczest‑
ników.
Sportowa rywalizacja odbywała  się na  tere‑
nach parkowych przyległych do terenu Ośrod‑
ka; wszyscy uczestnicy byli podzieleni na  ka‑
tegorie wiekowe, którym przyporządkowany 
był określony dystans biegowy. Dziewczęta, 
w  zależności od  kategorii wiekowej, biegały 
na dystansie 200, 400 i 600 metrów a chłop‑
cy na dystansie 400, 600 i 800 metrów. Kon‑
kurencją zespołową była sztafeta 4 x 400 me‑
trów, do  której przystąpiły reprezentacje 
wszystkich szkół i ośrodków. W osobnej kate‑

gorii wiekowej, powyżej 24 lat, startowali re‑
prezentanci Domu Pomocy Społecznej w  Go‑
lubiu‑Dobrzyniu, którzy pobiegli na  dystansie 
400 metrów. Ogółem w zawodach brało udział 
ponad pięćdziesięcioro zawodników.
Przebieg zmagań biegowych był bardzo emo‑
cjonujący i do końca nie było przesądzone, któ‑
ra reprezentacja zdobędzie największą liczbę 
punktów i wygra zawody. Niepewność i emo‑
cje towarzyszyły zawodnikom i  dopingującej 
ich licznie zgromadzonej publiczności.
Rozstrzygnięcie nastąpiło po  zakończeniu 
ostatniej konkurencji, kiedy okazało się, że 
po  podliczeniu ogólnej punktacji, największą 
liczbę punktów zdobyła drużyna gospodarzy, 
która nieznacznie pokonała dwie kolejne dru‑
żyny. Drugie miejsce zajęła drużyna z Radziejo‑
wa a na trzecim miejscu podium stanęli zawod‑
nicy z Golubia‑Dobrzynia.
Sportowa rywalizacja przebiegała w duchu fa‑
ir‑play, wszyscy wzajemnie  się dopingowa‑
li, wspólnie przeżywane emocje integrowały 
uczniów wszystkich drużyn, ich kibiców i opie‑
kunów.
Zwieńczeniem zawodów była uroczysta de‑
koracja, której dokonała dyrektor SOSW 
w  Wielgiem, Hanna Wiśniewska, która wrę‑
czyła najlepszym drużynom puchary i  dyplo‑
my ufundowane przez Honorowego Patrona 

zawodów, Starostę Franciszka Gutowskeigo. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali me‑
dale, każda z  drużyn otrzymała nagrody rze‑
czowe. Było to możliwe dzięki Zarządowi Po‑
wiatu, który przyznał dotację w kwocie 1000 zł 
dla  Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w  Wiel‑
giem, które przedłożyło projekt dla  organiza‑
cji pozarządowych na  realizację zadania pu‑
blicznego pn. „X Regionalne Biegi Przełajowe 
– Wielgie 2019”. (RK, ML)

Mistrzostwa Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego 
w unihokeju
Na  hali sportowej Szkoły Podstawowej we 
Wrockach w dniu 16 października br. odbyły się 
zawody w  unihokeja dla  dziewcząt, zaś dwa 
dni później dla  chłopców z  rocznika 2005–
2006. W zmaganiach sportowych uczestniczy‑
ło pięć drużyn dziewcząt oraz sześć chłopców, 

liczących po  12 osób każda. Wyniki przedsta‑
wiają się następująco:

Dziewczęta
1. Zespół Szkół w Działyniu
2. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
3. Szkoła Podstawowa we Wrockach
4. Szkoła Podstawowa w Węgiersku
5. Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach

Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
2. Szkoła Podstawowa we Wrockach
3. Zespół Szkół w Zbójnie
4. Szkoła Podstawowa w Węgiersku
5. Szkoła Podstawowa w Klonowie
6. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

Gratulujemy wszystkim drużynom, zaś zwy‑
cięzcom życzymy powodzenia w dalszej grze.
(AR)



Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  www.golub-dobrzyn.com.pl 11

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. Konopnickiej 15
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

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 Nieruchomościami 
tel. bezpośredni (56) 683 24 32 lub (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
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 35
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych – (56) 683 53 80, 81 wew.111
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. 92
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 47
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno 
(parter, lewe skrzydło) czynna jest w godz. od 8:00 do 14.30

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 interesan‑
tów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego. 

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: Anna Górna‑Hossa
Skład: AGENT PR
Stali współpracownicy: Katarzyna Orłowska, Monika Ciechanowska, 
Marcin Nowak

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo 
skracania artykułów, a także zmiany ich tytułów.

Informacja 
PFRON – Jak 
zdobyć pieniądze 
na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij 
niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne 
warunki do życia!

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku 
mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, 
spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa 
budownictwa społecznego, gminy? W Twoim 
budynku mieszka osoba niepełnosprawna, 
której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp 
do lokalu?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w porozumieniu 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
uruchomił nową formę wsparcia, która 
pozwoli Ci otrzymać środki umożliwiające 
zakup i montaż wind, ale także budowę 
szybu windowego, bezpiecznych dojść 
do windy lub do budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać 
do właściwego terytorialnie Oddziału 
PFRON.

Oddział PFRON weryfikuje wnioski 
pod względem formalnym i merytorycznym 
oraz podejmuje decyzję o przyznaniu 
dofinansowania. Oddziały są odpowiedzialne 
za podejmowanie decyzji finansowych, 
zawieranie oraz rozliczanie umów.

Więcej informacji dostępnych jest 
na stronie PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/
szczegoly‑aktualnosci/news/
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.11.2019 r.–16.12.2019 r.

Termin dyżuru Nazwa i adres apteki

15‑11‑2019 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

16‑11‑2019 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

17‑11‑2019 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

18‑11‑2019 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

19‑11‑2019 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

20‑11‑2019 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

21‑11‑2019 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

22‑11‑2019 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

23‑11‑2019 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

24‑11‑2019 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

25‑11‑2019 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

26‑11‑2019 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

27‑11‑2019 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

28‑11‑2019 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

29‑11‑2019 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

30‑11‑2019 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑12‑2019 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

02‑12‑2019 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

03‑12‑2019 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04‑12‑2018 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

05‑12‑2019 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

06‑12‑2019 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

07‑12‑2019 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

08‑12‑2019 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

09‑12‑2019 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

10‑12‑2019 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

11‑12‑2019 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

12‑12‑2019 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

13‑12‑2019 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

14‑12‑2019 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

15‑12‑2019 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

16‑12‑2019 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09


