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Rusza kwalifikacja wojskowa 2020
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie
zdolności do czynnej służby wojskowej osób
podlegających temu obowiązkowi oraz osób
zgłaszających się w trybie ochotniczym do
pełnienia służby wojskowej, które ukończyły
18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj‑
skowej w 2020 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdol‑
ności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza‑
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

Studniówka 2020
25 stycznia 2020 roku uczniowie Ze‑
społu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzy‑
niu brali udział w balu studniówko‑
wym.
str.10

jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za‑
kończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza‑
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakoń‑
czeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze‑
czypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kate‑
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane, ze względu na stan zdrowia,
za zdolne do czynnej służby wojskowej i złoży‑
ły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listo‑
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro‑
ny Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojsko‑
wej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, po‑
siadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020
kończą naukę w szkołach medycznych i we‑
terynaryjnych oraz na kierunkach psycholo‑
gicznych, albo będące studentkami lub absol‑
wentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaza‑
nia grup kobiet poddawanych obowiązkowi

stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.
z 2017 r. poz. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej ka‑
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są
obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu
i terminie określonym w wezwaniu.
Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu - dla miasta Golubia-Dobrzynia oraz
miasta i gmin: Kowalewo Pomorskie, Golub‑
-Dobrzyń, Ciechocin, Radomin, Zbójno będzie
pracować w dniach od 23.03.2020 r. do
07.04.2020 r. w budynku Powiatowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy
ulicy Lipnowskiej 9 w Golubiu-Dobrzyniu.
c.d. na str.2

Podstawowe środki ochronne
przeciwko nowemu koronawirusowi
wywołującemu chorobę COVID-19
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można na‑
tomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu
str.5
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Rusza kwalifikacja wojskowa 2020
c.d. ze str.1
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze
sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwala‑
jący na ustalenie tożsamości;
• posiadaną dokumentację medyczną - w celu
przedstawienia jej powiatowej komisji lekar‑
skiej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez
nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształ‑
cenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie
świadectwa ukończenia szkoły

Przypominamy !
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu
albo na wniosek przewodniczącego powiato‑
wej komisji lekarskiej lub wojskowego komen‑
danta uzupełnień, nakłada na osobę podle‑
gającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia do stawienia się.
Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egze‑
kucyjnym w administracji.

Terminy stawiennictwa:
23-24.03 - Golub-Dobrzyń miasto
25-26.03 - Gmina Golub-Dobrzyń
27.03 - Gmina Zbójno
30.02-1.04 - Miasto i Gmina Kowalewo Po‑
morskie
2.04 - Gmina Radomin
3.04 - Gmina Ciechocin
6.04. - Tylko kobiety z terenu powiatu go‑
lubsko-dobrzyńskiego
(KS)

„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”
Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim rozpoczną szkolenia zawodowe w ramach reali‑
zowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Nowe per‑
spektywy kształcenia zawodowego”.
W związku z przeprowadzonymi postępowaniami z zamówień pu‑
blicznych zostali wybrani realizatorzy szkoleń w zakresie kursu na
prawo jazdy kategorii B oraz kursu spawania metodą MAG. W ramach
realizacji projektu w miesiącu lutym br. podpisane zostały przez sta‑
rostę golubsko-dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego, wicestarostę
golubsko-dobrzyńskiego Danutę Malecką oraz skarbnika powiatu
Zbigniewa Szyjkowskiego umowy z wybranymi wykonawcami kur‑
sów Panią Małgorzatą Ośką właścicielką Ośrodka Szkolenia Kierow‑
ców „OŚKA” w Golubiu-Dobrzyniu oraz Panem Tomaszem Janickim
pełnomocnikiem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.
- W marcu br. młodzież naszych szkół rozpocznie nieodpłatne zajęcia, które

pozwolą im na zdobycie nowych kwalifikacji niezbędnych w przyszłości do pozyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy – informuje starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski - Przypominam, że całkowita
kwota projektu to dwa i pół miliona złotych z przeznaczeniem na kusy, szkolenia,
wyjazdy, staże, praktyki, wyposażenie pracowni zawodowych m. in.: w komputery, sprzęt gastronomiczny, sprzęt techniczny.
Ponadto wraz z rozpoczęciem projektu dziewięciu nauczycieli kształ‑
cenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu podjęło
nieodpłatne studia podyplomowe w zakresie tematyki związanej
z nauczanym zawodem.
Dokonano również pierwszych zakupów do pracowni technicznych.
W wyposażeniu pracowni dla technika rolnika Zespołu Szkół Nr 2
w Golubiu Dobrzyniu pojawił się nowoczesny model anatomiczny
krowy, który stanowi jako pomoc dydaktyczna niezastąpione uzu‑
pełnienie lekcji.
(MC)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
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Starostowie z całego województwa
zawitali do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Pierwsze w tym roku posiedzenie Konwen‑
tu Powiatów Województwa Kujawsko-Po‑
morskiego miało miejsce w dniu 21 lutego
br. w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim, a do‑
kładniej w Osadzie Karbówko, w gminie Cie‑
chocin. Gospodarzem posiedzenia był Staro‑
sta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski.
W spotkaniu uczestniczyli Starostowie z te‑
renu województwa kujawsko-pomorskiego,
oraz zaproszeni goście m.in. Wicemarszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbi‑
gniew Sosnowski, Radny Wojewódzki Paweł
Zgórzyński oraz dyrektor Sławomir Kozłowski
z Departamentu Cyfryzacji, Wojewodę repre‑
zentowało dwóch dyrektorów Urzędu Woje‑
wódzkiego, tj. Krzysztof Poskrop z Wydziału
Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz Rafał
Rewoliński z Wydziału Bezpieczeństwa i Za‑
rządzania Kryzysowego. Wśród gości przybyli
również m.in.: Kujawsko-Pomorski Wojewódz‑
ki Konserwator Zabytków Sambor Gawiński
i Emanuel Okoński Miejski Konserwator Za‑
bytków, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy
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Dymek, Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności
Krzysztof Mitręga, dr Wiesław Gierańczyk dyr.
Głównego Urzędu Statystycznego w Toruniu
i Artur Rosiński z firmy NewsMap. W posie‑
dzeniu uczestniczyli również: Przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Grabowski, Wicesta‑
rosta Danuta Malecka, wójt Gminy Ciechocin
Andrzej Okruciński oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego. Tak szeroki wachlarz znamieni‑
tych gości spowodowała poważna tematyka
zwołanego posiedzenia.
Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu
Powiatów, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Mać‑
kiewicz witając przybyłych uczestników. Gospo‑
darz spotkania, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski przedstawił gościom pre‑
zentację dotyczącą struktury, rozwoju i historii
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, natomiast
wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński zapo‑
znał ich z walorami gminy Ciechocin.
W głównej części obrad tematem spotkania
była aktualna informacja o zagrożeniu afry‑
kańskim pomorem świń (ASF) na terenie Wo‑
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, a przede
wszystkim zadania jakie ustawowo przypisane
są włodarzom szczebla powiatowego w za‑
kresie prewencji, jak i w czasie wystąpienia już
ognisk ASF-u. Prelegenci przypomnieli rów‑
nież jakie zadania należą do powiatów w za‑
kresie ochrony zabytków, a także w jaki sposób
sprawnie korzystać z danych statystycznych

w zarządzaniu swoim regionem jakim jest po‑
wiat. Starostowie zapoznali się również z moż‑
liwościami promocyjnymi jakie stwarza mapa
interaktywna Powiatu.
W części roboczej uczestnicy Konwentu omó‑
wili bieżące problemy, z jakimi na co dzień
zmagają się samorządy powiatowe. Rozma‑
wiano m.in. o wycenie nieruchomości nale‑
żących do Skarbu Państwa, realizacji projektu
Infostrada Kujaw i Pomorza oraz o środkach
jakie do zadań zleconych muszą dokładać sa‑
morządy (oświata, geodezja).
Kolejne posiedzenie Konwentu odbędzie się
w maju na terenie Powiatu Grudziądzkiego,
gdzie planowane jest dyskutowanie m.in. na
temat Państwowego Funduszu Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych, spółek energetycznych,
oraz ochrony danych osobowych w zakresie
ksiąg wieczystych.
(KK)
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Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje cho‑
robę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się
najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do
zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Praw‑
dopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu
osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie do‑
konano potwierdzenia laboratoryjnego.
Najbardziej narażone na rozwinięcie cięż‑
kiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą
inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Najwięcej potwierdzonych przypadków zaka‑
żenia nowym koronawirusem zarejestrowano
w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei.
Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych
krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północ‑
nej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji,
w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktual‑
nie nie ma szczepionki przeciw nowemu koro‑
nawirusowi. Można natomiast stosować inne
metody zapobiegania zakażeniu, zaprezento‑
wane poniżej. Metody te stosuje się również
w przypadku zapobiegania innym chorobom
przenoszonym drogą kropelkową np. grypie
sezonowej (w przypadku której, szczyt zacho‑
rowań przypada w okresie od stycznia do mar‑
ca każdego roku).
ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli
nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli
na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wi‑
rusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas
kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgię‑
tym łokciem lub chusteczką – natychmiast wy‑
rzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj
ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do
nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu
(min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się
zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz
w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub
dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między
sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy
kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powo‑
dującym chorobę układu oddechowego, taką
jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod
ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawie‑
rające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje
ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni,
które mogą być skażone wirusem. Jeśli do‑
tkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi
rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni
na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddy‑
chaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddy‑
chaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie
z informacją zamieszczoną na stronie Mini‑
sterstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/
zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddecho‑
wego z towarzyszącą gorączką mogą mieć
wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy,
adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wi‑
rusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Ha‑
emophilus influenzaea, pałeczka krztuśca,
chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu
oddechowego i nie podróżowałeś do Chin,
pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad
ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny
rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do
zdrowia, jeśli to możliwe.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Nie zaleca się używania masek na twarz przez
zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprze‑
strzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos
może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się
niektórych chorób układu oddechowego. Jed‑
nak stosowanie samej maseczki nie gwaran‑
tuje powstrzymania infekcji i powinno być
połączone ze stosowaniem innych środków
zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasada‑
mi ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz
wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z in‑
nymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjo‑
nalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz obja‑
wy ze strony układu oddechowego (kaszel lub
kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SAR‑
S-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami
lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infek‑
cji SARS-Cov-2.
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powią‑
zane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w któ‑
rym zgłoszono przypadki zakażenia SARSCov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował
po Chinach i ma objawy ze strony układu od‑
dechowego.
Zachęcamy do zapoznania się informacja‑
mi zamieszczanymi na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod ad‑
resem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla
podróżujących”, „Zasady postępowania epide‑
miologicznego i medycznego w związku z ry‑
zykiem zawleczenia na obszar Polski nowego
koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady
postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz
w portach lotniczych w związku z ryzykiem
zawleczenia na obszar Polski nowego korona‑
wirusa (SARS-CoV-2)”. Zachęcamy również do
odwiedzania strony Głównego Inspektoratu
Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszcza‑
ne są najnowsze informacje.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce
znajduje się powyżej.
(źródło: GIS, opracowano na podstawie
danych WHO, ECDC i CDC)
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„Aktywny samorząd” – Moduł I w 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program
pn. „Aktywny samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
a także wykorzystując darmowy System SOW będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni
w roku na stronie https://sow.pfron.org.pl/: od dnia 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. „Ak‑
tywny samorząd” w 2020 r. zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w2020-roku/ oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl
Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 r. - warunki uczestnictwa:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (max. 10 000,00 zł, z czego na
zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełno‑
sprawnej – 6 000,00 zł):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub za‑
trudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu.
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu (max. dla kosztów kursu i eg‑
zaminów kat. B - 2 100,00 zł, dla kosztów kursu i egzami‑
nów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla pozostałych
kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty
związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem
w okresie trwania kursu 800,00 zł):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu.
- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla
osób z dysfunkcją narządu słuchu (max. dla kosztów
kursu i egzaminów kat. B - 2 100,00 zł, dla kosztów kursu
i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500,00 zł; dla po‑
zostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku
kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy
tj. koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu 800,00 zł; dla kosz‑
tów usług tłumacza języka migowego 500,00 zł):
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym ko‑
rzystania z usług tłumacza języka migowego.
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (max. 4 000,00 zł):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla
osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn
górnych (max. dla osoby niewidomej 24 000,00 zł, z cze‑
go na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł; dla pozosta‑
łych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł; dla
osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000,00 zł):
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub za‑
trudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (max. dla osoby głucho‑
niewidomej 4 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu
słuchu 3 000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru
2 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinan‑
sowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie

o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji
narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby
godzin szkolenia [adresaci programu tacy sami jak w Ob‑
szarze B – zadanie 1,3 i 4]).
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla
osób z dysfunkcją narządu wzroku (max. 7 500,00 zł):
• umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu wzroku.
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla
osób z dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (max. 4 000,00 zł):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub za‑
trudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (max. 1 500,00 zł):
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
pomoc udzielana w Obszarze B - Zadaniu 1, 3 i 4.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (max.
10 000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofi‑
nansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta
PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł):
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eks‑
perta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego
w programie ,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub za‑
trudnienie,
• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym (max. 3 500,00 zł, z czego na
zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł):
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r. ż.
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
(max. przy amputacji: w zakresie ręki 9 000,00 zł; prze‑
dramienia 20 000,00 zł; ramienia lub wyłuszczeniu w sta‑
wie barkowym 26 000,00 zł; na poziomie stopy lub po‑
dudzia 14 000,00 zł; na wysokości uda [także przez staw
kolanowy] 20 000,00 zł; uda lub wyłuszczeniu w stawie
biodrowym 25 000,00 zł z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach do
kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącz‑
nie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do
poziomu IV [dla zdolności do pracy Wnioskodawcy], zo‑
stanie zarekomendowana przez eksperta PFRON):

• stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność pro‑
cesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzy‑
skania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielone‑
go w programie.
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV
poziomie jakości (max. do 30 % kwot wskazanych w
Obszarze C - zadaniu 3 [adresaci programu tacy sami jak
w Obszarze C – zadanie 3]).
W Obszarze C – Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów
dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z eksper‑
tem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na
spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od
poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł.
- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających
zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu
dofinansowania (max. 7 500,00 zł):
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r. ż.,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub za‑
trudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w sa‑
modzielnym przemieszczaniu się,
• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o na‑
pędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządo‑
waniem elektrycznym,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
- dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu
albo pod inną tego typu opieką (max. 300,00 zł mie‑
sięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną [każdą]
osobą zależną):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opieku‑
na prawnego dziecka.
Wymagany udział własny:
10 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar B, zadanie 1, 3, 4
i 5; Obszar C, zadanie 1, 3 i 4;
15 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 1 i 4;
Obszar D;
25 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 2
i 3; Obszar C, zadanie 5.
Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu, który ustala własne
sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
Wnioski rozpatrywane będą po dniu zakończenia naboru przyjmowania wniosków tj. od dnia 1 września
2020 r.
Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w programie!!!
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„Aktywny samorząd” – Moduł II w 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie
informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program
pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne),
pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium,
a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku
do piątku w godzinach od 700 do 1500:
• od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
• od dnia 1 września 2020 r. do dnia 9 października 2020 r.
(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).
a także wykorzystując darmowy System SOW będzie można złożyć
elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny
na dobę, 365 dni w roku na stronie https://sow.pfron.org.pl/:
• od dnia 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
• od dnia 1 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r.
(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).

i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów),
kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona
o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kie‑
runkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000,00 zł
jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego do‑
chodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest
Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospo‑
darstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
Udział własny ponosi zatrudniony uczeń/student w wysokości 15 %
wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy
kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie
więcej niż o:
1. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
2. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną Kar‑
tę Dużej Rodziny,
3. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jedno‑
cześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki,
4. 200,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspie‑
szonym trybie,
5. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodo‑
waną w 2019 r. lub w 2020 r. w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych,
6. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłuma‑
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym po‑ cza języka migowego,
przez dofinansowanie kosztów edukacji:
7. 800,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elek‑
• w szkole policealnej,
troniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o do‑
• w kolegium,
finansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, przygotowanym przez PFRON (System Obsługi Wsparcia), przy czym
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie to jest jednorazowe).
lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter
w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od
doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy mak‑
symalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty
W 2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półro‑ wynosi:
cze wynosi w przypadku:
• do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przy‑
– do 1 000,00 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole padku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
policealnej lub kolegium,
Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
– do 1 500,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców;
• do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu dok- edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
torskiego – do 4 000,00 zł;
• do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ra‑ trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy
mach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyż‑ czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktorancszym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, kich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na
przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe każdym etapie nauki.
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego do‑
chodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
Serdecznie zapraszamy
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch
do uczestnictwa w programie!!!
Osoby zainteresowane
prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami
brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu
pn. „Aktywny samorząd” w 2020 r.
zamieszczonymi na stronie internetowej
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/
aktywny-samorzad-w-2020-roku/
oraz
o osobisty bądź telefoniczny kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu
przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266,
e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl
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Studniówka w Zespole Szkół
w Kowalewie Pomorskim

Maturzyści z klasy czwartej technikum w kowa‑
lewskim Zespole Szkół swoją studniówkę mają
już za sobą. Najważniejszy w dorosłym życiu
bal odbył się kowalewskim domu kultury w
piątek 24 stycznia. Do tańca i szalonej zabawy
zachęcał wszystkich DJ Sebi Wodzirej. Jednak
teraz kurz już dawno opadł na parkiet, nad‑
szedł więc czas na wzbogacanie wiedzy i szli‑
fowanie umiejętności. Zaś od 4 maja „niech się

dzieje wola nieba…”, jak napisał hrabia Alek‑
sander Fredro.
Symbolicznego otwarcia studniówki dokonał
dyrektor szkoły Bogdan Oskwarek. Dyrektor
życzył młodzieży świetnej zabawy, a także za
kilka miesięcy sukcesów na egzaminach oraz
w pracy zawodowej. Podziękował ponadto
rodzicom uczniów za pomoc i współpracę, za‑
równo podczas przygotowania studniówki, jak
też przez wszystkie lata nauki.
Wychowawczyni klasy maturalnej Magdalena
Śliwińska podkreśla ogromne zaangażowanie
wielu osób, dzięki który możliwe było przygo‑
towanie studniówki. – W przygotowania do

studniówki aktywnie włączyli się oczywiście
uczniowie – mówi wychowawczyni. – Ale ser‑
deczne podziękowania należą się również wie‑
lu innym osobom. Między innymi właścicielom
Pałacu Romantycznego w Turznie (a także oso‑
bie prywatnej), którzy sponsorowali młodzieży
napoje – soki i napoje gazowane. W Turznie
nasi kucharze odbywają zajęcia praktyczne,
dlatego to bardzo sympatyczny gest ze strony
współpracującej ze szkołą firmy. Niezwykle po‑
mocni byli rodzice moich uczniów, szczególnie
panie: Aneta Żurawska, Bożena Fałczyńska,
Aneta Stępień i Anna Madej, które wspierały
mnie organizacyjnie. W przygotowania włą‑
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czyły się też panie: Renata Reiwer, Zofia
Ossowska i Marzena Dunajska, które
upiekły pyszne ciasta. Szczególne po‑
dziękowania za wsparcie w organizacji
chcę ponadto złożyć ks. Michałowi Wy‑
rębskiemu – mówi Magdalena Śliwiń‑
ska.
Młodzież wykazała się ponadto wielkim
poczuciem humoru i talentem artystycz‑
nym. Przed północą dla wszystkich gości
zaśpiewał Elvis Presley, któremu towa‑
rzyszyli muzycy, wirtuozi dmuchanych
instrumentów. Zabawa była przednia,
atmosfera gorąca, zaś młodzież wspa‑
niała. Okazuje się, że Król żyje i specjal‑
nie zawitał do Kowalewa, aby wystąpić tu o pewnego Zenka, który oszalał. Jedna z piosenek gwiazdy wieczoru był specjalną dedykacją dla
z krótkim recitalem. Wiadomo wszyst‑ Magdaleny Śliwińskiej, wychowawczyni klasy czwartej.
kim, iż Król jest jeden, i wcale nie chodzi
(KZ)

Aktywne ferie w kowalewskim Zespole Szkół
Podczas ostatnich ferii uczniowie Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim mieli możli‑
wość skorzystania z sali gimnastycznej oraz
pracowni komputerowej. Jak informuje opie‑
kunka Samorządu Szkolnego Magdalena Śli‑
wińska, Aktywne Ferie cieszyły się sporym za‑
interesowaniem młodzieży.
W pierwszym tygodniu ferii odbyły się m.in.
rozgrywki w Counter Strike`a, czyli popularne‑
go CS`a. Ta gra komputerowa wciąż znajduje
uznanie młodzieży i nie brakuje jej miłośników.
Kolejny dzień przebiegał w tradycyjnej, sporto‑
wej atmosferze. W sali gimnastycznej pojawili

się gracze w badmintona, siatkówkę i tenisa
stołowego. Rozgrywki siatkówki przeprowa‑
dzone zostały ponadto w drugim tygodniu
ferii. Nad ich przebiegiem czuwał nauczyciel
wychowania fizycznego Rafał Łęgowski.

- Dzięki świetnej atmosferze miło spędziliśmy
parę dni w szkole w czasie wolnym od nauki.
Dziękuję wszystkim za przybycie – podsumo‑
wuje Magdalena Śliwińska.
(ZK)
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STUDNIÓWKA
2020
25 stycznia 2020 roku uczniowie Ze‑
społu Szkół Nr 2 brali udział w balu
studniówkowym. To niewątpliwie jedna
z najbardziej wzruszających i ważnych
uroczystości szkolnych, wpisujących
się w tradycję każdej szkoły średniej.
Uczniowie: klasy IV TRA z wychowaw‑
czynią Panią Ewą Kilanowską, klasy IV
TEI z wychowawczynią Panią Katarzyną
Cieciurską oraz klasy IV TOR z wycho‑
wawczynią Panią Joanną Lisewską na
sto dni przed maturą odtańczyli trady‑
cyjnego poloneza oraz podziękowali
swoim nauczycielom i rodzicom za trud wło‑
żony w ich kształcenie i wychowanie. Dyrek‑
tor szkoły, Agnieszka Brzostowska, w imieniu
Rady Pedagogicznej życzyła młodzieży zdania
egzaminów maturalnych oraz dziękowała za
wspólnie spędzone lata. Wspaniała zabawa
trwała do białego rana i dostarczyła wszystkim
jej uczestnikom niezapomnianych wzruszeń.
(KB)

Ekonomiczna
akademia malucha

Rusza projekt „Nowe perspektywy
kształcenia zawodowego”!
W obecnym roku szkolnym w Zespole Szkół
nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu realizowany jest
projekt dofinansowany z Funduszy Europej‑
skich pn. „Nowe perspektywy kształcenia za‑
wodowego”. Celem projektu jest zwiększenie
szans na zatrudnienie uczniów szkół prowa‑
dzących
kształcenie
zawodowe, w szcze‑
gólności poprzez pod‑
niesienie efektywności
kształcenia zawodowe‑
go, jak również poprzez
rozwijanie u uczniów
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwer‑
salnych niezbędnych na rynku pracy.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły
będą brali udział w darmowych kursach prawa
jazdy kategorii B i T, kursach kombajnów zbo‑
żowych, prasy wysokiego zgniotu, wózków jez‑

dniowych, spawania, kasjera walutowego, sty‑
lizacji rzęs i paznokci, cyfrowej obróbki zdjęć.
Ponadto uczniowie będą mogli brać udział
w zajęciach doradztwa zawodowego, wyjaz‑
dach zawodoznawczych oraz kursach rozwi‑
jających kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne.
W czasie wakacji uczniowie będą brali udział
w płatnych stażach i praktykach, a nauczyciele
będą mogli podnieść swoje kwalifikacje przez
udział w studiach podyplomowych.
Warto także podkreślić, że dzięki udziałowi
w projekcie „Nowe perspektywy kształcenia
zawodowego” uda się doposażyć pracownie
przedmiotowe m.in. w nowoczesny sprzęt
komputerowy, aparaty cyfrowe i oświetlenie
studyjne oraz modele anatomiczne zwierząt
do pracowni produkcji zwierzęcej.
(KB)

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
w okresie od stycznia 2020 roku do maja
2020 roku będzie realizować mobilny
projekt edukacyjny „EKONOMICZNA
AKADEMIA MALUCHA”. Projekt finan‑
sowany jest ze środków Narodowego
Banku Polskiego oraz objęty Honoro‑
wym Patronatem Starosty Golubsko- Do‑
brzyńskiego. Beneficjentami są ucznio‑
wie z klasach I- III - pięciu gminnych szkół
podstawowych.W związku z tym prowa‑
dzone będą warsztaty i gry z zakresu sze‑
roko rozumianej edukacji ekonomicznej.
Obejmować będą tematykę ze świata
finansów, planowania i gospodarowa‑
nia budżetem domowym. Dzieci biorące
udział w projekcie będą mogły poznać
polskie monety i banknoty, wartość pie‑
niądza. Nauczą się oszczędzania i mą‑
drego wydatkowania pieniędzy. Zajęcia
prowadzone będą przez wykwalifikowa‑
ną kadrę w formie gier i zabaw. Podczas
trwania projektu dzieci będą wynagra‑
dzane drobnymi upominkami, natomiast
na zakończenie projektu wszyscy uczest‑
nicy wraz z opiekunami w ramach na‑
grody wyjadą do Warszawy by zwiedzić
nowoczesne multimedialne muzeum Centrum Pieniądza, w którym specjalnie
dla nich zaplanowano warsztaty Orzeł czy
reszka, gdzie zwierzak mieszka?
(KB)
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Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko - Dobrzyńskiego
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

11

XXII sesja Rady Powiatu
Kolejna, XXII sesja Rady Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego odbyła się 25 lutego br. i była zwo‑
łana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
5 uchwał na mocy których m.in. wyrazili zgodę na
przekazanie w formie darowizny Gminie Miastu
Golub-Dobrzyń drogi wewnętrznej (ulica Dokto‑
ra Jerzego Koppa), ustalili stawki za zajęcie pasa
drogowego oraz stawki wynagrodzeń dla rodzin
zastępczych, a także rozpatrzyli dwie petycje.
Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/
Podjęte na XXII sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
(KK)

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. (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 sekretariacie 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.

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

12

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

Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.03.2020 r.–16.04.2020 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

15-03-2020 r.

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

16-03-2020 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

17-03-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

18-03-2020 r.

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

19-03-2020 r.

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

20-03-2020 r.

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

21-03-2020 r.

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

22-03-2020 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23-03-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

24-03-2020 r.

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

25-03-2020 r.

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

26-03-2020 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27-03-2020 r.

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

28-03-2020 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29-03-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

30-03-2020 r.

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

31-03-2020 r.

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

01-04-2020 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

02-04-2020 r.

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

03-04-2020 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04-04-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

05-04-2020 r.

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

06-04-2020 r.

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

07-04-2020 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

08-04-2020 r.

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

09-04-2020 r.

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

10-04-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

11-04-2020 r.

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

12-04-2020 r.

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

13-04-2020 r.

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

14-04-2020 r.

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

15-04-2020 r.

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

16-04-2020 r.

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

