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str. 3

Powiat Golubsko‑Dobrzyński uzyskał dofinan‑
sowanie na realizację inwestycji polegającej na 
budowie Centrum Opiekuńczo‑Mieszkalnego 
w Golubiu‑Dobrzyniu. Informacja w sprawie 
zatwierdzenia wniosku powiatu oraz o przy‑
znaniu środków finansowych na realizację ni‑
niejszego zadania pojawiła się w dniu 31 lipca 
br. na stronie internetowej Pełnomocnika Rzą‑
du ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Budowa Centrum Opiekuńczo‑Mieszkalne‑
go będzie realizowana w ramach Programu 
„Centra opiekuńczo‑mieszkalne” ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Kwota przyznanego dofi‑

Powstanie nowa placówka!

nansowania to 2.793.754,13 zł., a okres realizacji obejmuje lata 2020‑
2022. Nowa placówka powstanie przy ul. Dr J. G. Koppa 1 na nierucho‑
mości stanowiącej własność Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego i będzie 
zapewniała usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców 
powiatu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż będzie ona wyposażona zgodnie 
z potrzebami osób z niepełnosprawnością w oparciu o standard i wy‑
tyczne określone w ogłoszonym programie przez Ministerstwo Rodzi‑
ny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt funkcjonalno‑użytkowy budynku Centrum Opiekuńczo‑Miesz‑
kalnego w Golubiu‑Dobrzyniu opracowało Biuro Architektoniczne 
VIZ‑ARCH Dorota Czarnołucka – Krzemińska z Golubia‑Dobrzynia.

(RŻ)

str.6 str.9

„Dostępna Administracja Publiczna
– szkolenia dla kadry”

W dniach 21 i 22 lipca 2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego wraz z Kierowni-
kiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyli 
w szkoleniu „Dostępna Administracja Publiczna”. Udział w szkoleniu miał na celu 
poszerzenie niezbędnej wiedzy do realizacji, m.in. przez organy administracji pu-
blicznej, wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności zgodnie z ustawą z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Polski Bon Turystyczny 

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin 
oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą 
wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za 
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca mar-
ca 2022 r. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyzna-
wane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze 
lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.
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Dofinansowanie z PFRON
Powiat Golubsko‑Dobrzyński otrzymał dofinansowanie w wys. 249 983,03 zł ze środków PFRON na realizację Programu wyrównania 
różnic między regionami w obszarach B, D i F.
Z dofinansowania skorzystają:
1) Miasto Golub‑Dobrzyń w wys. 35 164,41 zł z przeznaczeniem na projekty: “Likwiacji barier – Wsztystkie dzieci nasze są” oraz dostoso‑
wanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
2) Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych “Pomagam” na rzecz Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego  “Adaś” w Gałczewie 
w wys. 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup 9 osobowego mikrobusa przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
3) TPD w Toruniu w wys. 118721,48 zł z przeznaczeniem na dostosowanie i modernizację pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Kowalewie‑Pomorskim.
Umowa na realizację ww. przedsięwzięć została podpisana w dniu 21 lipca 2020 r.

(MB)

W środę 8 lipca br. oddano do użytku przebu‑
dowany odcinek drogi powiatowej 2118C relacji 
Szafarnia‑Wąpielsk‑Długie‑Rypin. Inwestycja 
objęła przebudowę 1,8 kilometrowego odcinka 
drogi wraz z budową 1,6 kilometrowego od‑
cinka chodnika. Zaproszenie na to wydarzenie 
przyjął Wicewojewoda Kujawsko‑Pomorski 
Józef Ramlau, który wspólnie z władzami sa‑
morządowymi oraz zaproszonymi gośćmi do‑
konał uroczystego otwarcia drogi. Inwestycja 
została zrealizowana przy współudziale środ‑
ków finansowych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całkowity koszt zadania wy‑
niósł 2 105 743,69 zł, przy czym kwota uzyska‑
nego dofinansowania wyniosła 1 157 700,00 zł 
co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. 
Zadanie zostało również wsparte finansowo 
przez gminę Radomin w ramach udzielonej 
dotacji celowej w wysokości 93 650,55 zł. 

(RŻ)

Kolejny etap drogi powiatowej 2118C
relacji Szafarnia-Płonne
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Uroczystości związane
z obchodami Święta Policji

W dniu 30 lipca 2020 r. w siedzibie Powiato‑
wego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w  Golubiu‑Dobrzyniu odbyło się spotkanie 
konsultacyjne dot. Strategii Rozwoju Polityki 
Społecznej Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego do roku 2030. W trakcie spotkania 
przedstawiciele ROPS w Toruniu zaprezento‑
wali propozycje nowych założeń strategii, oce‑
nę realizacji Strategii Polityki Społecznej do 
roku 2020, a także wnioski ze spotkań branżo‑
wych oraz dyskutowano o potrzebach powiatu 
golubsko‑dobrzyńskiego ze zwróceniem uwa‑
gi na główne obszary interwencji.

Spotkanie konsultacyjne dot. ,,Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r.”

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, PCPR, ŚDS, WTZ 
i placówki opiekuńczo wychowawczej oraz innych instytucji z powiatu golubsko‑dobrzyńskiego.

(AJ)

W dniu 31 lipca br. Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński Franciszek Gutowski wraz z Wice‑
starostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Po‑

,,Remont drogi powiatowej nr 2114C 
Gałczewko - Golub-Dobrzyń
na odcinku od 7+750 do km 10+174”

wiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali 
umowy o roboty budowlane z Panem Mariu‑
szem Wilczyńskim ‑ właścicielem firmy Zakład 
Handlowo‑Budowlany ,,AGA”. Umowy zawarte 
zostały na inwestycje pod nazwą:
- ,,Remont drogi powiatowej nr 2114C 
Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od 
7+750 do km 10+174”, której wartość wynosi 
926 385,08 zł brutto,
‑  „Remont drogi powiatowej nr  2106C 
Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 
4+625” o wartości 1 565 762,55 zł brutto.
Termin zakończenia realizacji obu zadań prze‑
widywany jest na 30.11.2020 r.

(RŻ)

W środę 15 lipca 2020 roku w Komendzie Powia-
towej Policji w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się 
uroczystości związane z obchodami Święta Po-
licji. W uznaniu za zasługi  wręczone zostały od‑
znaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. W uroczystości wziął udział 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski, który złożył na ręce komendanta Dariusza 
Borowca podziękowania dla wszystkich stróży 
prawa za rzetelną i skuteczną służbę na terenie 
powiatu golubsko‑dobrzyńskiego.

(AP)

W tym roku akty mianowania na wyższe 
stopnie Policji otrzymało łącznie 28 funkcjo‑
nariuszy, którym serdecznie gratulujemy:
na stopień aspiranta sztabowego Policji
st. asp. Krzysztof Kowalski
na stopień starszego aspiranta Policji
asp. Sebastian Donarski
 na stopień aspiranta Policji
mł. asp. Sławomir Kordas
mł. asp. Dariusz Krzemiński
mł. asp. Krzysztof Smoliński
na stopień młodszego aspiranta Policji
sierż. szt. Marcin Muchewicz
sierż. szt. Piotr Sipak
sierż. szt. Marcin Syper
na stopień sierżanta sztabowego Policji
st. sierż. Paweł Kaczmarkiewicz
st. sierż. Karol Sulkowski
st. sierż. Przemysław Zając
na stopień starszego sierżanta Policji
sierż. Sebastian Dobrzeniecki
sierż. Mateusz Gieszkiewicz
sierż. Krzysztof Jasiński
na stopień sierżanta Policji
st. post. Sylwia Balińska
st. post. Paulina Domian
st. post. Artur Lembke
st. post. Miłosz Mrugalski
st. post. Kamil Rydzik
st. post. Adam Wiśniewski
na stopień starszego posterunkowego Policji
Radosław Drapiewski
Patryk Łukaszewski
Dawid Rożyński
Sławomir Rumiński
Wojciech Sionkowski
Rafał Sobociński
Ariel Wesołowski
Marzena Wróblewska
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W dniach od 1 do 2 sierpnia 2020 r. odbył się 
„Międzynarodowy Wyścig Kolarski dla Kobiet 
Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar 
Marszałka Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego” organizowany przez Toruński Klub 
Kolarski „PACIFIC”. Starosta Golubsko‑Do‑
brzyński Franciszek Gutowski oraz Wicestaro‑
sta Danuta Malecka mieli zaszczyt wręczyć pu‑
chary uczestniczkom, które odniosły najlepsze 
wyniki. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 
kolarek z kraju oraz zagranicy i rywalizowały, 
zarówno podczas jazdy indywidualnej, jak i wy‑
ścigu ze startu wspólnego. Wszystkim Paniom 
uczestniczącym w wyścigu kolarskim gratulu‑
jemy wspaniałych wyników i zasłużonych na‑
gród.
Pierwszego dnia wyścigu zawodniczki musiały 
zmierzyć się z 22‑kilometrową trasą czasówki. 

,,Międzynarodowy Wyścig Kolarski
dla Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny”

Start i meta były zlokalizowane na rynku w Go‑
lubiu, natomiast nawrót we Wrockach. Obie 
miejscowości są związane z postacią Anny 
Wazówny.
Na 22 kilometrach o wygranej zadecydowała 
sekunda. Zwyciężczynią czasówki została Mar‑
ta Jaskulska z czasem 31 minut i 40 sekund. 
Oznacza to, że pokonała ona trasę ze średnią 
prędkością 41 km/h. Drugi czas uzyskała Karo‑
lina Kumięga z czasem 31 minut i 41 sekund. Na 
trzecim miejscu uplasowała się Aurelia Nerlo.
Triumfatorka ‑ Marta Jaskulska ma 20 lat, po‑
chodzi z Biskupca i jest jedna z polskich nadziei 
na medale olimpijskie.
Marta Lach przed Karoliną Karasiewicz i Kata‑
rzyną Wilkos ‑ tak prezentowała się czołowa 
trójka najlepszych zawodniczek na drugim 
etapie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskie‑
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go Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Drugiego dnia wyścigu 
kolarki pokonały ponad 88 kilometrów na selektywnej trasie. Już na 
pierwszym okrążeniu pojawiła się ucieczka oraz grupki odstające od 
peletonu. Na pętli wyścigu przewidziano dwie górskie premie. Start i fi‑
nisz odbył się na Placu 1000‑lecia w Golubiu‑Dobrzyniu. Zwyciężczyni 
‑ Marta Lach ma 23 lata i wiele międzynarodowych wyścigów na koncie. 
W ubiegłym roku była m.in. trzecia w klasyfikacji hiszpańskiego wyścigu 
Clasica Femenina Navarra. 
Następnego dnia odbył się drugi etap wyścigu ‑ tym razem wyścig ze 
startu wspólnego. Start o 11:00 z Placu 1000‑lecia w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Zawodniczki elity pokonały 5 rund, w tym kilka premii górskich kończąc 
zmagania po ponad 88 kilometrach.
Partnerem oraz współorganizatorem wyścigu był między innymi Powiat 
Golubsko‑Dobrzyński.
Nagrody dla najlepszych, z ramienia Powiatu, wręczał Starosta Golub‑
sko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski.
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Z tej okazji w dniu 20 lipca br. Panu Edwardowi
Kwiatkowskiemu symboliczne podziękowania
i życzenia złożyli przedstawiciele Powiatu Go‑
lubsko‑Dobrzyńskiego: starosta Franciszek 
Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka oraz
sekretarz powiatu Katarzyna Orłowska.
W okolicznościowym liście Starosta Golub‑
sko‑Dobrzyński napisał między innymi, że jest 
wdzięczny za poświęcenie i zaangażowanie, in‑
spirację oraz trud włożony przez Edwarda Kwiat‑
kowskiego w pracę na rzecz rozwoju sportowej 
edukacji dzieci i młodzieży oraz za wielką aktyw‑
ność na polu sportu szkolnego, co przedkładało 
się na wysokie osiągnięcia młodzieży naszego 
Powiatu we współzawodnictwie sportowym.

Pan Edward Kwiatkowski pełniący funkcję Powiatowego 
Organizatora Sportu „przeszedł na emeryturę”

Pan Edward Kwiatkowski  to emerytowany 
nauczyciel wychowania fizycznego, wieloletni 
działacz sportowy, organizator i koordynator 
imprez sportowo‑rekreacyjnych o zasięgu 

lokalnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Po ukończeniu 
studiów wychowania fizy‑ 
cznego w  1966 r. rozpoczął 
pracę jako nauczyciel w  jed‑
nej ze szkół w Golubiu‑Do‑
brzyniu. W 1969 r. objął 
funkcję kierownika Ośrodka 
Metodycznego w Golubiu
‑Dobrzyniu, a  następnie był 
Doradcą Metodycznego Wy‑
chowania Fizycznego w Toru‑
niu. W 1969  r. prowadził jako 
trener   Klubu Sportowego 

W dniach 21 i 22 lipca 2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego 
(3 osoby) wraz z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi‑
nie w Golubiu‑Dobrzyniu uczestniczyli w szkoleniu   „Dostępna Admi‑
nistracja Publiczna”. Szkolenie  prowadzili trenerzy Polskiego Związku  
Głuchych jako partnerzy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, re‑
alizującej projekt „Dostępna Administracja Publiczna – szkolenia dla 
kadry”  współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Opera‑
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Udział w szkoleniu miał na celu poszerzenie niezbędnej wiedzy do reali‑
zacji,  m.in. przez organy administracji publicznej, wymogu dotyczącego  
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w opar‑
ciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  dostępności 
osobom ze  szczególnymi potrzebami.

„Dostępna Administracja Publiczna – szkolenia dla kadry”

W trakcie szkolenia szeroko omówiono problem niepełnosprawności, 
w tym jego definicje. Omówiona została również Konwencja o Pra‑
wach   Osób Niepełnosprawnych,   ustawodawstwo krajowe w przed‑
miotowym zakresie oraz dostępność informacyjna, architektoniczna 
i komunikacyjna, dostępność transportu   i   przestrzeni publicznej, za‑
trudnianie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, konsulta‑
cje społeczne i współpraca  urzędów z NGO. 
Dla pełniejszego zrozumienia barier na jakie napotykają się osoby 
z niepełnosprawnością w życiu codziennym,   trenerzy przeprowadzili 
warsztat doświadczania niepełnosprawności z wykorzystaniem specja‑
listycznych gogli obrazujących konkretne schorzenia narządu wzroku, 
wózka dla osoby niepełnosprawnej, balkonika rehabilitacyjnego, kuli 
ortopedycznych i białej laski.  Było to niezmiernie cenne doświadczenie 
dla pracowników urzędu, poszerzające ich świadomość na temat różne‑
go rodzaju barier, które  osobom z niepełnosprawnościami i ze szcze‑
gólnymi potrzebami nie pozwalają w pełni korzystać ze swoich praw.

(KO)

„Drwęca” Golub‑Dobrzyń  drużynę piłkarską se‑
niorów. Za wysokie wyniki drużyny Pan Edward 
Kwiatkowski został uznany przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Toruniu „Szkoleniow‑
cem roku”. Funkcję Powiatowego Organizatora 
Sportu Pan Edward Kwiatkowski pełnił od 2001 r. 
realizując z pełnym zaangażowaniem wojewódz‑
ki kalendarz imprez sportowych. W 2018 roku 
podczas finału VII edycji   Plebiscytu   Pasjonat 
Sportowej Polski, który odbył się w siedzibie Pol‑
skiego Komitetu Olimpijskiego   w Warszawie, 
Pan Edward Kwiatkowski otrzymał wyróżnienie 
Pasjonata Sportowej Polski 2018.
Życzymy Panu Edwardowi dalszej energii 
do spełniania własnych pasji, dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i radości w życiu 
osobistym.

(KT)
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W dniu 10 lipca 2020 r. w siedzibie Zespołu 
Szkół Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu odbyło się 
posiedzenie Powiatowej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli 
zaproszeni goście: Pan Franciszek Gutowski‑ 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński, Pani Danuta 
Malecka‑ Wicestarosta, Pani Aleksandra Gie‑
rej‑ Dyrektor Kujawsko‑Pomorskiego Oddziału 
PFRON w Toruniu oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej.
Podczas spotkania omawiano zadania i pro‑
gramy finansowane ze środków PFRON oraz 
bieżące potrzeby i problemy osób z niepełno‑
sprawnością.
Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor Oddziału Ku‑
jawsko – Pomorskiego PFRON w Toruniu prze‑
kazała informacje w zakresie wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami oraz o działaniach 
Funduszu w okresie pandemii. Wspomniała  
o realizacji programu „ Pomoc osobom nie‑
pełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku 

Posiedzenie Powiatowej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”. Z tej formy wsparcia 
korzystają również nasi mieszkańcy. Pani Dy‑
rektor poinformowała o nowym wdrażanym 
programie adresowanym również do instytucji 
prowadzących WTZ oraz przybliżyła zasady 
dotyczące pilotażowego programu „Rehabili‑
tacja 25 plus” oraz inne działania PFRON.
Z kolei Starosta Golubsko‑Dobrzyński przed‑
stawił projekt złożonego wniosku o dofinanso‑
wanie budowy Centrum Opiekuńczo‑Mieszkal‑
nego, który aktualnie oczekuje na rozpatrzenie 
w MRPIPS. Projekt skierowany jest do 14 osób 
z niepełnosprawnością, które wymagają opieki 
i zabezpieczenia mieszkalnego.
Poza tym Pani Kinga Olejnik‑  Dyrektor  Zespo‑
łu Szkół Nr 3  zaprezentowała  przedsięwzię‑
cia, które w ostatnich latach zostały dofinanso‑
wane ze środków PFRON w ramach Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami III, 
a mianowicie toalety dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością w 2020 r.,  zain‑
stalowaną windę w obiekcie, zbudowany pod‑
jazd oraz zakupiony samochód. Dzięki zrealizo‑
wanym projektom nastąpiła likwidacja barier 
funkcjonalnych w obiekcie, a szkoła w ocenie 
Fundacji Stabilo po przeprowadzonym audycie 
została uznana za obiekt najbardziej dostoso‑
wany i dostępny do potrzeb osób z niepełno‑
sprawnością.
Następnie Pani Małgorzata Badźmirowska 
‑ Kierownik PCPR  w Golubiu‑Dobrzyniu prze‑
kazała informację dot. wsparcia finansowego  
PFRON  w ramach Programu Wyrównywa‑
nia Różnic Miedzy Regionami począwszy od 
2003  r. do chwili obecnej, z której wynika, że 
powiat uzyskał jako wnioskodawca i realizator 
dofinansowanie w wys. ~2 400 000 zł  z prze‑
znaczeniem na dofinansowanie: zakupu 11 bu‑
sów, 4 autobusów, instalację 3 wind oraz wyko‑
nanie podjazdów w placówkach oświatowych 
i zdrowotnych, dostosowanie toalet i innych 
przedsięwzięć, które były możliwe w oparciu 
o  obowiązujące kierunki i warunki brzegowe 
programu.
W trakcie spotkania przedstawiciele powiatu 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński oraz  Wicesta‑
rosta, a także Kierownik PCPR w Golubiu‑Do‑
brzyniu złożyli na ręce Pani Aleksandry Gierej‑ 
Dyrektora Oddziału Kujawsko‑Pomorskiego 
PFRON w Toruniu  podziękowania za owocną 
współpracę oraz zaangażowanie w działalność 
na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Pani Dyrektor Oddziału PFRON w Toruniu, 
w  obecności przedstawicieli powiatu, odbyła 
wizytę w dwóch powiatowych placówkach ‑ 
Powiatowym Środowiskowym Domu Samopo‑
mocy w Golubiu‑Dobrzyniu oraz w  Placówce 
Opiekuńczo‑Wychowawczej typu specjalistycz‑
no‑terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu.
Niniejsze spotkanie było okazją do podsumo‑
wania dotychczas zrealizowanych przedsię‑
wzięć, jak również stanowiło inspirację do po‑
dejmowania nowych wyzwań i kontynowania  
działań  w brakujących ogniwach na rzecz osób 
z niepełnosprawnością w powiecie golubsko
‑dobrzyńskim.

(AP)
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Na zasłużoną emeryturę 
przeszła Pani Małgorzata 
Piaskowska Kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia

W związku z podjęciem decyzji przez Panią Małgorzatę Piaskow‑
ską – Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia tutejszego Starostwa 
o  zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę, w  dniu 
29 lipca 2020 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński, Wicestarosta Golub‑
sko‑Dobrzyński wraz z Sekretarzem i Skarbnikiem Powiatu w imie‑
niu pracowników Starostwa podziękowali Pani Małgorzacie za do‑
tychczasową współpracę.
Odchodząc na zasłużoną emeryturę Pani Małgorzata może poszczy‑
cić się 40‑letnim stażem pracy, a także sympatią i szacunkiem współ‑
pracowników. Pani Kierownik przyjęła mnóstwo życzeń zdrowia, po‑
myślności, realizacji długo odkładanych planów, a także spełnienia 
marzeń.

(AM)

Na potrzeby dzieci, ale i pracowników SOSW w Wielgiem, przedsta‑
wiciele powiatu z Panem Starostą Franciszkiem Gutowskim na czele, 
przekazali kluczyki do nowego samochodu, który jest przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kluczyki odebrała z rąk Starosty dyrektor Ośrodka Hanna Wiśniewska, 
stwierdzając, że nowy pojazd będzie służył dzieciom na ich dojazdy do 
szkoły, ale także umożliwi wyjazdy na wszelkiego rodzaju rehabilitacje, 
wycieczki, zawody sportowe czy na imprezy kulturalne.

Sfinansowanie zakupu było możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiat, 
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golu‑
biu‑Dobrzyniu, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic mię‑
dzy regionami III”.

(HW)

Mamy nowy samochód!
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Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sy‑
tuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID‑19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub 
imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.

Od 1 sierpnia osoby uprawnione aktywowały ponad 397 tys. bonów. Uprawnieni wykonali już prawie  
8 tys. płatności bonem.

Na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności bonem wpisało się ponad 
12 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

Osoby uprawnione do bonu

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wy‑
chowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje 
dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS (instrukcja: jak założyć profil na PUE ZUS). Trzeba też aktywować bon. Można to zrobić w dowolnym mo‑
mencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i chcą uzyskać dodatkowy bon – 500 zł, muszą na PUE ZUS złożyć 
w tym celu oświadczenie.

Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Na bonie widoczna jest kwota do wykorzystania. Za 
pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie 
jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS‑em na numer telefonu komórkowego (poda‑
ny na PUE ZUS przy aktywacji bonu).

Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębior‑
ców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organiza‑
cję Turystyczną (POT). Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, 
www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Podmioty turystyczne
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usłu‑
gi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Tury‑
styczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego trzeba mieć profil na PUE ZUS 
(https://www.zus.pl/pue).

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić „Oświadczenie  przedsiębiorcy 
turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” 
(PBT).

Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bo‑
nem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Funkcje rejestracji podmiotu (złożenia oświadczenia), zarządzania danymi podmiotu oraz zarządzania uprawnie‑
niami osób, które będą przyjmowały płatności bonem są dostępne na PUE ZUS.

(źródło: ZUS)

Polski Bon Turystyczny
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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 interesantów 
w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko‑
‑Dobrzyńskiego.

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

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
Plac 1000‑lecia 25, 87‑400 Golub‑Dobrzyń

tel. 56 683 53 80–82, fax. 56 475 61 11
Redaktor Naczelny: Katarzyna Orłowska
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Stali współpracownicy: Monika Ciechanowska, Marcin Nowak

Wydziały i Biura Starostwa:
Wydział Architektury i Budownictwa
– (56) 683 53 80, 81 wew. 107–110
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– (56) 683 53 80, 81 wew. 131, 132, 141
Geodeta Powiatowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 161
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo-
ściami
tel. (56) 683 53 80, 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52 lub (56) 683 53 80, 81 
wewn. 191, 192, 201
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
– (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Oświaty i Zdrowia – (56) 683 53 80,
81 wew. 112, 34
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
– tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80, 81, fax. (56) 683 54 14
Wydział Finansowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 31,
51 lub wew. 61–65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
– (56) 683 53 80, 81 wew. 47

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. dr J.G. Koppa 1a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń
pzon@golub‑dobrzyn.com.pl
tel.: 56 683 45 29
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.162
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
– (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych i pozyskiwania
środków finansowych zewnętrznych
– (56) 683 53 80, 81 wew. 52
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 111
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest 
w godz. od 8:00 do 14.30

Kolejna, XXVII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyńskiego, odbyła się  23 lipca 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 
2 uchwały na mocy których m.in. dokonali zmian 
w budżecie Powiatu na 2020 rok oraz zaktuali‑
zowali plan sieci publicznych szkół ponadpod‑
stawowych i specjalnych mających siedzibę na 
obszarze Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego.

XXVII sesja Rady Powiatu

Przed sesją, w czasie wspólnego posiedzenia 
Komisji Rady, Przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Grabowski wraz z Przewodniczącymi 
Komisji i radnymi kwiatami podziękowali za 
współpracę Kierownikowi Wydziału Oświaty 
i  Zdrowia Starostwa Powiatowego pani Mał‑
gorzacie Piaskowskiej. Dziękując za współpra‑
cę w zakresie oświaty oraz   ochrony zdrowia, 
życzyli zasłużonego, emerytalnego wypoczyn‑
ku i dużo, dużo zdrowia.
Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.re‑
transmisje.golub‑dobrzyn.com.pl/
Podjęte na XXVII sesji uchwały tutaj:  http://
powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.pl/rejestr_
uchwal

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.08.2020 r. – 16.09.2020 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

15‑08‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16‑08‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

17‑08‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

18‑08‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

19‑08‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

20‑08‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

21‑08‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

22‑08‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23‑08‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

24‑08‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

25‑08‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

26‑08‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

27‑08‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

28‑08‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

29‑08‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

30‑08‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

31‑08‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

01‑09‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

02‑09‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

03‑09‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

04‑09‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

05‑09‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

06‑09‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

07‑09‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

08‑09‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

09‑09‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

10‑09‑2020 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

11‑09‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

12‑09‑2020 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

13‑09‑2020 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

14‑09‑2020 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

15‑09‑2020 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16‑09‑2020 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01


