
BIEŻĄCE INFORMACJE – INWESTYCJE – OŚWIATA – JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Nr 42/kwiecień 2020/Pr 480 nakład 2000 egz. egzemplarz bezpłatny www.golub‑dobrzyn.com.pl

Rządowi zależy przede wszystkim na dalszej 
ochronie obywateli, dlatego będą wszystkich 
będą obowiązywać niezmienne zasady bezpie‑
czeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej 
normalności. Są to:
• zachowanie 2‑metrowej odległości w prze‑
strzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miej‑
scach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych 
w  miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja 
i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Nowa normalność: etapy znoszenia
ograniczeń związanych z COVID-19
Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasa-
dy bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi 
w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku 
wejdziemy w celach rekreacyjnych, a mło-
dzież powyżej 13. roku życia będzie mogła 
poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Rząd 
podejmuje ostrożne działania, których ce-
lem jest powrót do normalności Polaków, 
a  także odmrożenie polskiej gospodarki. 
Proces ten będzie podzielony na etapy 
– tak, aby zachować maksimum bezpieczeń-
stwa obywateli. 

• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych 
lub potencjalnie zarażonych.

CZTERY ETAPY ZNOSZENIA OGRANICZEŃ
Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeń‑
stwa zaczęły obowiązywać od poniedziałku 
20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie po‑
zostałych etapów będą ustalane na bieżąco na 
podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020
Działalność gospodarcza – nowe zasady 
w handlu i usługach
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jed‑
norazowo zrobi zakupy w sklepie:
• do sklepów o powierzchni mniejszej niż 
100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wy‑
nosi liczba wszystkich kas lub punktów płatni‑
czych pomnożona przez 4.
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• w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypa‑
dać co najmniej 15 m2 powierzchni
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na uli-
cach bez dorosłych
• Przemieszczanie w celach rekreacyjnych
Zostało umożliwione przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co 
to oznacza? Od 20 kwietnia można wejść do lasów i parków, a także 
biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy kondycja psychicz‑
na. Należ pamiętać jednak, że przebywać na zewnątrz można tylko pod 
warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!
Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzę‑
dzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 
1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
• Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemiesz‑
czać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować od‑
powiedni 2‑metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po 
analizie
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewalu‑
ację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do 
dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

• przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
• wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
• realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.
Oznacza to, że rząd będzie mógł zarówno przyspieszać wprowadzanie 
nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!
Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
• Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
Życie społeczne
• Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
• Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczenia‑
mi
• Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczenia‑
mi
Życie społeczne
• Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału 
publiczności)
• Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach 
szkolnych 1‑3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie salonów masażu i solariów
• Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness
Życie społeczne
• Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym
Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, 
gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to 
jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrze‑
gania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, 
jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej 
rzeczywistości!

(MN, https://www.gov.pl/)

c.d. ze str. 1

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19
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Powiat Golubsko‑Dobrzyński jest w trakcie re‑
alizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powia-
towej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”. Droga ta 
jest jedną z nielicznych dróg w powiecie Go‑
lubsko‑Dobrzyńskim będącą w części drogą 
o nawierzchni gruntowej. Z tego powodu na 
tejże drodze szczególnie w okresie jesienno‑
‑zimowym powstawały dziury, błoto i koleiny, 
co znacznie utrudniało przejazd mieszkańcom 
powiatu. Dzięki przeprowadzeniu remontu po‑
prawi się jakość życia Mieszkańców, a przede 
wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo 
użytkowników korzystających z tego odcinka 
drogi.
Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzi‑
bą w Lipnie, która udzieliła 4‑letniego okresu 
gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wy-
konania robót drogowych zgodnie z podpi-
saną umową wyniesie 3 043 765,75 zł brutto. 
W chwili obecnej Wykonawca przeprowadził 
prace polegające na wykorytowaniu terenu, 
wyprofilowaniu i umocnieniu istniejących skarp 
m.in. z wykorzystaniem płyt ażurowych co jest 

Trwa remont drogi powiatowej
nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

niezbędne do uzyskania projektowanych sze‑
rokości drogi. Ponadto, zostały również prze‑
prowadzone roboty polegające na wykonaniu 
warstwy podbudowy drogi z kruszywa – gruzu 
betonowego. 
Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga 
powiatowa zostanie wyremontowana poprzez 
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 
na odcinku o łącznej długości ponad 5 kilo‑
metrów. Wykonany zostanie również remont 
istniejących chodników o powierzchni 140 m2 
oraz konserwacja i odtworzenie na całej długo‑
ści drogi rowów i ścieków przydrożnych. Spo‑
rządzona dokumentacja przewiduje wykonanie 
utwardzenia poboczy wraz z zabezpieczeniem 
skarp nasypów. Ponadto, na remontowanym 
odcinku, zostaną zamontowane urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Fun‑
duszu Dróg Samorządowych, przy uzyskanym 
przez Powiat Golubsko‑Dobrzyński dofinanso‑
waniu wynoszącym 1 760 553,00 zł, co stano‑
wić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Inwe‑
stycja zostanie dofinansowana także w ramach 

Informacja o obo-
wiązku przeprowa-
dzania kontroli stanu 
technicznego obiek-
tów budowlanych
w czasie epidemii
W związku z pojawiającymi się wątpliwościa‑
mi dotyczącymi terminów przeprowadzania 
kontroli stanu technicznego obiektów bu‑
dowlanych związanych z rozprzestrzenia‑
niem się wirusa SARS –CoV‑2 PINB w Golu‑
biu‑Dobrzyniu wyjaśnia, że nie musi być ona 
przeprowadzana w chwili obecnej. Właści‑
ciele lub zarządcy obiektów mają cały rok 
kalendarzowy na to, aby zapewnić jej reali‑
zację. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 
z późn. zm.) „Obiekty budowlane powinny 
być w czasie ich użytkowania poddawa‑
ne przez właściciela lub zarządcę kontroli 
okresowej, co najmniej raz w roku, polega‑
jącej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i  instalacji 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosfe‑
ryczne i niszczące działania czynników wy‑
stępujących podczas użytkowania obiektu; 
b) instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska; c) instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych (dymowych, spali‑
nowych i wentylacyjnych)”.
Zatem obiekty budowlane powinny zostać 
poddane kontroli co najmniej raz w każdym 
roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę ak‑
tualną sytuację związaną z ryzykiem zakaże‑
niem koronawirusem, zalecamy racjonalne 
działania. Między datą kontroli w danym 
roku, a datą kontroli w roku poprzednim 
nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok). Jed‑
nocześnie niemożliwość przeprowadzenia 
kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że 
nie musi być ona przeprowadzona w ogóle. 
Powyższy tekst pisma powstał na podstawie 
komunikatu zamieszczonego na stronie in‑
ternetowej Ministerstwa Rozwoju oraz Głów‑
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

(FS)

15. rocznica śmierci Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi.” – Jan Paweł II

Dnia 2 kwietnia 2020 r. minęła 15. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. W związku z tym waż‑
nym wydarzeniem Starosta Golubsko‑Dobrzyński – Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta‑ Da‑
nuta Malecka złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II.
Jan Paweł II ‑ (ur. 18 maja 1920 r., zm. 2 kwietnia 2005 r.) Papież Polak, którego kochał cały świat 
odszedł z tego świata dokładnie 15 lat temu o godzinie 21:37. Dziewięć lat po śmierci, tj. w 2014 
roku został ogłoszony świętym. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni.

(AP)

dotacji celowej udzielonej przez dwa samorzą‑
dy: Gminę Ciechocin w kwocie 64  485,22  zł 
oraz Gminę Zbójno w kwocie 72  484,24 zł. 
Planowany termin zakończenia prac to połowa 
bieżącego roku.

(RŻ)
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W dniu 8 kwietnia br. Powiat rozstrzygnął 
przetarg na dostawę sprzętu komputerowe‑
go do pracowni zawodowych Zespołu Szkół 
Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 
w Golubiu‑Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim, w ramach Projektu „Nowe 
perspektywy kształcenia zawodowego”, 
współfinansowanego ze środków Europejskie‑
go Funduszu Społecznego w ramach Regional‑
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014‑2020, Oś 
priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działa‑
nie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziała‑
nie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
W postępowaniu złożono 6 ofert. Wybrany 
Wykonawca – firma Horyzont z Gorlic zreali‑
zuje dostawę za 314 572,50 zł brutto. Ponadto 
firma zaoferowała dodatkowo 36 m‑cy gwa‑

Sprzęt komputerowy
za ponad 300 tyś. trafi do szkół

rancji (oprócz 36 m‑cy, które były wymagane 
w przetargu) oraz skróciła termin wykonania 
zamówienia do 5 dni.
Ciekawostką jest fakt, że sesja otwarcia ofert 
w trakcie epidemii koronawirusa odbyła się 
w  dniu 2 kwietnia i była prawdopodobnie 
pierwszą w Polsce sesją otwarcia ofert w prze‑
targu nieograniczonym w trybie online.
W ramach podpisanej umowy do szkół trafią 
52  laptopy, 45 komputerów stacjonarnych, 
5  urządzeń wielofunkcyjnych oraz 3 projektory 
multimedialne. Dodatkowo, dzięki rozstrzygnię‑
ciu drugiej części postępowania przetargowego 
do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu zo‑
stanie dostarczony kompletny zestaw oświetle‑
nia studyjnego wraz z 4 aparatami i obiektywa‑
mi do pracowni dla zawodu technik reklamy.

(MN)

Powiat Golubsko‑Dobrzyński w związku ze złożonym w dniu 6 kwietnia 2020 r. wnioskiem otrzymał 
grant w wysokości 69 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów oraz netbooków, 

Sprzedawca
podwyższa cenę 
w związku
z koronawirusem, 
zgłoś to UOKiK
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon‑
sumentów, Europejskiego Centrum Kon‑
sumenckiego i na infolinię konsumencką 
w ostatnim czasie wpływa zwiększona 
liczba pytań i skarg od konsumentów. 
Najczęściej dotyczą one odwołanych wy‑
jazdów oraz zawyżonych cen w sklepach.
UOKiK stale monitoruje rynek i analizu‑
je informacje zebrane od konsumentów 
i przedsiębiorców. W ramach prac nad 
specustawą urząd przygotował również 
pakiet rozwiązań prawnych umożliwiają‑
cych interwencję w przypadku stosowa‑
nia przez sklepy nieuczciwych i wygóro‑
wanych cen na sprzedawane towary.
Konsumencie, masz prawo do:
• Uczciwej i jasnej ceny,
• Bezpiecznych produktów,
• Rzetelnej informacji o ofercie,
• Bezpłatnej pomocy prawnej.
Jeśli sprzedawca podwyższa cenę w związ‑
ku z koronawirusem, zgłoś to UOKiK na 
adres  monitoring@uokik.gov.pl  lub pod 
nr 801 440 220, 22 290 89 16.„Zdalna Szkoła” - zakupiony 

sprzęt trafił do szkół powiatowych
które umożliwią uczniom szkół, dla których or‑
ganem prowadzącym jest Powiat Golubsko‑Do‑
brzyński realizację zdalnych lekcji. 
Działanie jest finansowane ze środków Euro‑
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy‑
frowa na lata 2014‑2020.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi‑
demii, spowodowanym zakażeniami korona‑
wirusem. Zamknięcie placówek oświatowych 
na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu z nich 
nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, 
na którym może realizować podstawy progra‑
mowe.
Zakupiony w ramach Projektu „Zdalna Szkoła” 
sprzęt,  17 kwietnia został przekazany do szkół 
powiatowych.

(WP)
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Tegoroczne obchody zostały ograniczone do złożenia wieńców i zniczy. O godz. 8:41 Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz 
Wicestarosta Danuta Malecka, reprezentując władze samorządu powiatowego, oddali hołd zamordowanym w 80. rocznicę zbrodni Katyńskiej 
oraz ofiarom katastrofy Smoleńskiej.
Cześć Ich Pamięci!

(AP)

10. rocznica katastrofy Smoleńskiej
Dzień 10 kwietnia 2010 r. to pamiętna data. Tego dnia polska delegacja rządowa udała się do Smoleńska, aby upamiętnić 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej. W delegacji uczestniczyły najważniejsze osobistości państwowe, w tym prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka. Niestety ka‑
tastrofa pochłonęła 96 istnień ludzkich.
Nasz lokalny poeta śp. Jan Jagodziński w swym wierszu pt. ,,GOLUB‑DOBRZYŃ PAMIĘTA”, wiernie odzwierciedlił nastroje panujące wówczas 
w naszej społeczności. Lokalni patrioci zainicjowali powstanie tablicy upamiętniającej tragicznie wydarzenie, które na stałe zapisały się na kartach 
historii naszego kraju. Niech zacytowany poniżej wiersz przypomni zadumę, refleksję i uczucia, jakie towarzyszyły nam w tamtych dniach.

GOLUB-DOBRZYŃ PAMIĘTA 

Plac Tysiąclecia; miejsca pamięci… 

Każde z nich dramat miasteczka święci; 

Wojen, niewoli, liczne ofiary, 

W obronie Polski i świętej wiary…

Dziś nam przybywa Tablica nowa,  

Która w pamięci każe zachować 

Tę katastrofę, hen spod Smoleńska… 

Kolejna polska tragedia, klęska…

Polska w żałobie się pogrążyła, 

Bo wiernych Synów nagle straciła… 

Pełni honoru; prawi i godni, 

Lecieli uczcić ofiary zbrodni.

I do Katynia nie dolecieli, 

W tej katastrofie wszyscy zginęli … 

Prezydent z żoną, rządowa świta –  

Wierni Polacy, prawa elita…

Tragedia wielka, wręcz narodowa, 

Więc pamięć o niej niech się zachowa  

W poezji, w książce, w pieśni, w granicie,  

W sercach Narodu Rzeczpospolitej !...

Polsko, jak wielka jest Twoja rana,  

Przez los okrutny Tobie zadana… 

Nieludzka ziemia krwawym dramatem, 

Już po raz drugi wstrząsnęła światem !...

Lecz pamiętam, Ofiary czcimy,  

W granicie chwały je dziś święcimy; 

To obowiązek, rzecz godna, święta! 

A Golub‑Dobrzyń o tym pamięta !...
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Podstawowym zadaniem rzecznika konsu‑
mentów jest udzielanie bezpłatnych porad 
i  informacji prawnej w zakresie ochrony inte‑
resów konsumentów. Ta forma pomocy odby‑
wa się przede wszystkim bezpośrednio przez 
spotkanie w biurze rzecznika w urzędzie oraz 
telefonicznie i pocztą elektroniczną. Działania 
rzecznika skupiają się głownie na ochronie 
konsumentów przed negatywnymi zjawiskami 
na rynku oraz zapewnieniu im efektywnego 
dochodzenia roszczeń. Wszelkie formy pomo‑
cy Rzecznika począwszy od porad, negocjacji 
z przedsiębiorcą, interwencji mają charakter 
nieodpłatny, co sprawia że mieszkańcy Powia‑
tu Golubsko‑Dobrzyńskiego chętnie korzystają 
z tej pomocy. Udzielenie porad to  nie tylko 
przedstawienie konsumentowi możliwości 
prawnych rozwiązania zgłoszonego problemu 
ale także bardzo często napisanie pisma lub 
skierowanie do odpowiedniej instytucji. Podsu‑
mowując w 2019 r. udzielono ogółem 289 po‑
rad w zakresie sprzedaży i usług. W 65 spra‑
wach rzecznik pisemnie wystąpił z interwencją 
do przedsiębiorców w imieniu i na rzecz kon‑

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu 
– Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż od dnia 10 
kwietnia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r.  bę‑
dzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie ze 
środków PFRON w ramach Modułu III w/w pro‑
gramu.  Program umożliwia osobom niepełno‑
sprawnym z powiatu golubsko – dobrzyńskiego 
uzyskanie pomocy finansowej w związku z wy‑
stąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego 
oraz stanu epidemii. 
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są: 
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wyda‑
ne przed ukończeniem 16 roku życia. 
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana 
jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek 
wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz sta‑
nu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 
2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możli‑
wość korzystania (przez okres co najmniej 5 ko‑
lejnych następujących po sobie dni roboczych) 
z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. 
Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowa‑
nia kosztów związanych z zapewnieniem opieki 
w warunkach domowych.  Wysokość pomocy 
wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepeł‑
nosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać 
przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 
3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych 
we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach 
Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzy‑
stania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez 
okres co najmniej 5 kolejnych następujących po 
sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługu‑
je za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata do‑
datkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego 

Podsumowanie działań Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w 2019 r. 

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

sumenta przez przedstawienie stanowiska na 
podstawie obowiązującego prawa, w oparciu 
o złożone przez konsumenta okoliczności i do‑
kumenty.  Najwięcej spraw dotyczyło umów 
sprzedaży towarów wynikających z niezgodno‑
ści towaru z umową (w tym obuwia, odzieży, 
sprzętu RTV i AGD, mebli, komputerów i tele‑
fonów komórkowych). Zaznaczyć trzeba, iż do‑
minującą kategorią jest jednak obuwie i jego 
niska jakość. W zakresie usług dominowały 
sprawy sprzedaż usług ubezpieczeniowych, te‑
lekomunikacyjnych i energii elektrycznej, spra‑
wy związane z zobowiązaniami i windykacją 
oraz bezpośredniej dostawy mediów które wy‑
woływały w śród konsumentów przekonanie 
że zostali wprowadzeni w błąd lub wręcz oszu‑
kani z powodu braku udzielenia wyczerpującej 
informacji o ofercie przez przedstawicieli firm, 
bądź braku wręczenia załączników stanowią‑
cych integralną część umowy. Ponadto zdarza‑
ły się również sprawy związane z organizowa‑
niem imprez turystycznych co w roku bieżącym 
może stanowić duży problem w związku z pa‑
nującą epidemią wirusa SARS‑CoV‑2. Rzecznik 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

w związku z ustawą o szcze‑
gólnych rozwiązaniach 
związanych z zapobiega‑
niem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID‑19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sy‑
tuacji kryzysowych. 
Wsparcie skierowane jest do osób niepełno‑
sprawnych, które są: 
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samo‑
pomocy, funkcjonujących na podstawie przepi‑
sów ustawy o pomocy społecznej; 
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy 
społecznej, funkcjonujących na podstawie przepi‑
sów ustawy o pomocy społecznej; 
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, 
których działalność finansowana jest ze środków 
PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilita‑
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 
5. uczestnikami programów zatwierdzonych 
przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych 
programów korzystają ze wsparcia udzielanego 
przez placówki rehabilitacyjne; 
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestni‑
kami zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych orga‑
nizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warun‑
ków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyj‑
no‑wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upo‑
śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wycho‑
wankami specjalnych ośrodków szkolno‑ wycho‑
wawczych oraz specjalnych ośrodków wycho‑
wawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy 
Prawo oświatowe. 

W imieniu osób niepełnoletnich 
oraz ubezwłasnowolnionych czę‑ 
ściowo lub całkowicie z wnio‑
skiem mogą wystąpić opiekuno‑
wie prawni tych osób. 
Wnioski należy składać poprzez 
System Obsługi Wsparcia finan‑
sowanego ze środków PFRON 

(system SOW). W przypadku braku możliwości 
skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest 
inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, 
drogą pocztową lub elektronicznie). W takim 
przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony 
Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków 
przez system SOW – w obecnej sytuacji to naj‑
bezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia 
z domu, bez kolejek i bez barier. 
Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW 
mają również osoby, które nie posiadają profilu 
zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystar‑
czy założyć konto w systemie. Dzięki SOW moż‑
liwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia 
z domu na każdym jej etapie:
• wypełnienie i złożenie wniosku, 
• dokonanie ewentualnych uzupełnień,
• uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania. 
Korzystając  z bezpłatnego systemu SOW, można 
złożyć elektroniczny wniosek przez Internet rów‑
nież w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na 
dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje 
tylko zdalnie. Szczegółowe informacje dotyczące 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – za‑
kładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON 
– Programy realizowane obecnie”

(MB)

Praw Konsumenta  współpra‑
cuje z Urzędem Ochrony Kon‑
kurencji i Konsumentów oraz 
Inspekcją Handlową w Byd‑
goszczy w zakresie ochrony 
praw konsumentów i wieloma 
innymi urzędami oraz stowa‑
rzyszeniami. W zakresie edukacji konsumenc‑
kiej prowadzone są wykłady i zajęcia z ucznia‑
mi szkół ponadpodstawowych i organizacjami 
samorządowymi z terenu powiatu w celu sze‑
rzenia wiedzy konsumenckiej. Wnioski płynące 
z codziennej praktyki konsumenckiej wskazują 
na potrzebę dalszej edukacji konsumenckiej 
w celu wzmocnienia pozycji konsumenta, która 
niestety jest słabsza stroną rynku.

(KP)
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W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą:
• Szkoła Podstawowa I‑VIII
• Zespół Edukacyjno‑Terapeutyczny
• Zespół Edukacyjno ‑ Terapeutyczny dla uczniów ze spektrum autyzmu
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• Szkoła Branżowa I stopnia‑ kierunki: Kucharz, Monter prac wykończeniowych w budownictwie
• Zajęcia rewalidacyjno ‑ wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
• Nauczanie indywidualne w domu ucznia

Nasze mocne strony:
• Mało liczne klasy i zespoły, co w pełni umożliwia realizację zasady indywidualizacji pracy
• Bus szkolny, zapewniający dowóz dzieci
• Całodzienną opiekę pielęgniarki
• Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
• Rewalidację dostosowaną do potrzeb dzieci
• Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne
• Nowoczesną salę gimnastyczną i rehabilitacyjną
• Bogato wyposażone sale dydaktyczne i pracownie warsztatowe
• Tablice interaktywne
• Salę stymulacji polisensorycznej
• Świetlicę szkolną
• Bibliotekę

Prowadzimy  zajęcia rewalidacyjne:
• Logopedyczne
• Korekcyjno‑kompensacyjne
• Manualne
• Integrację sensoryczną
• Zajęcia muzyczno‑ruchowe
• Zajęcia z psychologiem, pedagogiem

Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
Zespół Szkół Nr 3

Ul. Marii Konopnickiej 15

87‑400 Golub‑ Dobrzyń

Tel./ Fax 56 6832553

e‑ mail: zs3@golub‑dobrzyn.com.pl

www.zs3golub‑dobrzyn.edu.pl

Nasza szkoła to placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Opieką obejmuje dzieci posiadające
orzeczenie Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Zespole Szkół Nr 3 realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. 
W ramach projektu uczniowie z  klas Przysposabiających do Pracy uczestniczą w zajęciach komputerowych oraz warsztatach kreatywności.

Szkoła to nie tylko miejsce do nauki, ale również przestrzeń do rozwijania zainteresowań, uspołeczniania oraz integracji z rówieśnikami. 
Dla naszych uczniów  w ciągu roku szkolnego organizujemy liczne wycieczki, obozy, zloty harcerskie,

wyjazdy na basen, udział w życiu kulturalnym i społecznym

W naszej pracy stosujemy następujące metody pracy:
• Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Symultaniczno ‑ sekwencyjna J. Cieszyńskiej
• „ Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk‑ Kolczyńskiej
• Terapia behawioralna
• Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Dogoterapia
• Biblioterapia
• Terapia ręki
• Metoda Ch. Knill
• Programy komunikacyjne ( PECS, Makaton)
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Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szosa Rypińska 26
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 52 30–32
fax: (56) 683 52 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J.G. Koppa 1
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 682 15 85/86 lub (56) 683 54 76
fax: (56) 475 62 11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 11
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 26 63
fax: (56) 475 62 23

Dom Pomocy Społecznej
ul. PTTK 6
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 21 05

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. PTTK 11
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 22 86
fax: (56) 475 60 64

Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel./fax: (56) 683 54 50

Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel.: (56) 683 25 49; (56) 683 47 07

Zespół Szkół Nr 3
ul. Konopnickiej 15
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 25 53

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 6
87‑410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 15 03

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. 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

Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko ‑ Dobrzyńskiego

Informacja o dyżurach

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek 
w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sekreta‑ 
riacie Starostwa Powiatowego przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu‑Dobrzyniu we wtorki, również 
po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00.

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje 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

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

CHCĄC WESPRZEĆ SZPITAL,
MOŻNA WPŁACAĆ DAROWIZNY

NA KONTO PLACÓWKI
 
Szanowni  Państwo
Zgłaszają się do nas osoby prywatne oraz przedsiębiorcy, którzy w tej trudnej sytuacji chcą wesprzeć 
nasz szpital i pogotowie. Dlatego informujemy, że wszyscy zainteresowani mogą dokonywać wpłat 
na poniższe konto Szpitala.

Numer konta do dokonywania wpłat:
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 E,

87‑400 Golub‑Dobrzyń
Numer konta:  61 1560 0013 2532 9202 1000 0001

z dopiskiem „darowizna dla Szpitala”
 
Jednocześnie pragniemy wyrazić podziękowania tym wszystkim, którzy  w zaistniałej sytuacji epide-
mii  wirusa SARS-CoV-2 służą pomocą i wsparciem  na rzecz pracowników „Szpitala Powiatowego” 
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
 

Starosta Golubsko‑Dobrzyński
/‑/  Franciszek Gutowski
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.05.2020 r. - 16.06.2020 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

15‑05‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

16‑05‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

17‑05‑2020 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

18‑05‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

19‑05‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

20‑05‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

21‑05‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

22‑05‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23‑05‑2020 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

24‑05‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑05‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑05‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

27‑05‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

28‑05‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

29‑05‑2020 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

30‑05‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

31‑05‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

01‑06‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

02‑06‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

03‑06‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

04‑06‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

05‑06‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

06‑06‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

07‑06‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

08‑06‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

09‑06‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

10‑06‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

11‑06‑2020 r. Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

12‑06‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

13‑06‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

14‑06‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

15‑06‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

16‑06‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01


