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Trwa przebudowa drogi powiatowej
relacji Kiełpiny – Ostrowite
Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie
realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która
udzieli 4-letniego okresu gwarancji na reali‑
zowane zadanie. Koszt wykonania robót
drogowych zgodnie z podpisaną umową
wyniesie 499 811,77 zł brutto. W chwili obec‑
nej Wykonawca rozpoczął prace związane
z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi

wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem
zalegającego humusu.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją technicz‑
ną droga powiatowa zostanie przebudowana
na odcinku o łącznej długości prawie 1 kilometra
tj. od km 1+143 do km 2+140. Istniejąca jezdnia
zostanie znacznie poszerzona do szerokości
5,5 metra oraz zyska nową nawierzchnie bi‑
tumiczną. Zakres prac przewiduje również wyko‑
nanie utwardzenia poboczy wraz z przebudową
nawierzchni istniejących zjazdów publicznych
i indywidualnych na nieruchomości przyległe do
pasa drogowego. W ramach przebudowy dro‑
gi zostaną również wyremontowane istniejące
rowy przydrożne oraz ustawione nowe bariery
drogowe stalowe wraz z wymianą istniejącego
oznakowanie pionowego.
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyska‑
nemu dofinansowaniu na operację w ramach

poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ra‑
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Roz‑
woju Obszarów Wiejskich w ramach środków
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Do‑
lina Drwęcy”. Kwota dofinansowania dla realizowanego zadania wyniesie 251 341,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac drogo‑
wych upływa w dniu 30 października br.
(RŻ)

Zupa gulaszowa z kociołka przyniosła im zwycięstwo

Pokonajmy razem koronawirusa

28 września w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy uczniowie z sześciu szkół gastronomicznych województwa kujawsko-pomorskiego walczyli o Wielką Chochlę Gastronomika. Wśród młodych adeptów sztuki kulinarnej
najlepsze okazały się uczennice Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – Agata
Janiszewska i Joanna Barczyńska z klasy czwartej technikum żywienia, które pod
okiem Piotra Lewtaka z restauracji La Strada w Stargardzie przyrządziły węgierską
zupę gulaszową.

STOP COVID - ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im
więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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Powiat dofinansuje przebudowę
pracowni gastronomicznej w Zespole
Szkół w Kowalewie Pomorskim
Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Umowę na
realizacje tego zadania, w dniu 14 września 2020 r., z Panią Justyną Działdowską – Prezes Firmy NIK-NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu podpisali: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta
Tucholska.

Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, prze‑
prowadzi roboty budowlane w zakresie zmiany spo‑
sobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową
istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty
gastronomiczne. Wartość wykonywanych prac re‑
montowo-budowlanych została oszacowana na kwo‑
tę 362 613,59 złotych brutto, termin realizacji zadania
do 16.11.2020 roku.
Dzięki przebudowie oraz zakupie specjalistycznego
wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach
realizowanych w latach 2017-2020 przez Powiat
Golubsko-Dobrzyński dwóch projektów „Kształce‑
nie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”
i „Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego”
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna
edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawo‑
dowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim zyskają nowoczesną pracownię zawodo‑
wą. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie pełnej
realizacji podstawy programowej kształcenia w za‑
wodzie oraz przeprowadzenie egzaminów na terenie
szkoły, w wyniku utworzenia ośrodków egzaminacyj‑
nych w oparciu o nową bazę dydaktyczną. Dostoso‑
wanie obecnej infrastruktury do nowych wymogów
pozwoli także na przygotowanie uczniów do wejścia
na rynek pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę
teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte
podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpo‑
wiadający wymogom rynku pracy.
(MC)
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„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
W dn. 23.09.2020 r. pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzy‑
niu przekazali w ramach realizowanego projek‑

dza Edukacja Rozwój - Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowi‑
sku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv:
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczo‑
nych w interesie ogólnym środki ochrony oso‑
bistej w postaci maseczek, rękawiczek i płynu
do dezynfekcji rodzinom zastępczym i umiesz‑
czonym w nim dzieciom.
Kolejnym etapem realizacji w/w projektu bę‑
tu pn. Zakup i dostawa środków ochrony oso‑ dzie przekazanie wychowankom rodzin za‑
bistej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci stępczych sprzętu multimedialnego niezbęd‑
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie nego do nauki w warunkach domowych.
(AJ)
epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wie‑

Uroczyste podpisanie porozumienia
o współpracy szkoły oraz Centrum Szkolenia
Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

Dzień Sybiraka

,,Odeszli zabrani przemocą, z uścisków domowych pieleszy.
We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż ucieszy (…)”
Ks. Łukasz Krzanowski W dniu 22 września br. w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazów‑
ny w Golubiu-Dobrzyniu miało miejsce uroczyste podpisanie porozu‑
mienia o współpracy szkoły oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Te‑
W dniu 17 września 2020 r. w 81. rocznicę na‑
rytorialnej w Toruniu w zakresie organizacji zajęć praktycznych w nowo
paści sowieckiej Rosji na Polskę, obchodzony
utworzonym oddziale przygotowania wojskowego. W imieniu jednostki
jest Światowy Dzień Sybiraka. W tegorocznych
patronackiej porozumienie podpisał Komendant Centrum Szkolenia
obchodach w Golubiu-Dobrzyniu udział wzięła
Wojsk Obrony Terytorialnej - płk Krzysztof Leszczyński. Porozumie‑
Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Do‑
nie zostało podpisane zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej
brzyński. Uroczystość rozpoczęła się konfe‑
i umożliwi uczniom oddziału przygotowania wojskowego realizację za‑
rencją naukową wygłoszoną przez dr Jana
jęć praktycznych zgodnie z programem nauczania.
Wiśniewskiego oraz prof. dr hab. Mirosława
W ramach uroczystości Dyrektor Szkoły wraz z przedstawicielem Woj‑
Golona. Następnie zaproszeni goście, poczty
skowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy kpt. mar. Jackiem Rybińskim
sztandarowe oraz zebrane delegacje udały się
oraz Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
do Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie odbyła się Msza Święta celebrowana w in‑ - płk Krzysztofem Leszczyńskim dokonali awansu na wyższe stopnie
tencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków. Symbolicznie pod pomni‑ uczniów klas mundurowych. Miłym akcentem było wyróżnienie przez
kiem osób deportowanych do ZSRR znajdującym się przy kościele pw. Centrum Szkolenia WOT dziesięciorga uczniów klas mundurowych.
(AP)
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu delegacje złożyły wiązanki
kwiatów.

(AP)
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Coroczne stypendia Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego przyznane
Wzorem lat ubiegłych władze samorządu Powiatu kolejny raz dokonały
wręczenia stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzą‑
cym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Uroczystość miała miejsce dnia
23 września br. w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Go‑
lubiu-Dobrzyniu. Spośród złożonych wniosków, powołana uchwałą Za‑
rządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Komisja Stypendialna przyznała
łącznie 19 jednorazowych stypendiów dla uzdolnionych uczniów, którzy
w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wysokie osiągnięcia edukacyjne
oraz wyniki sportowe.

Na zdjęciu Jakub Kozerski - uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z najwyższym stypendium, otrzymanym za wyniki sportowe, w obecności władz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz opiekuna Pana Janusza Drywy - Prezesa Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin.

Wyróżnionej młodzieży wręczone zostały okolicznościowe dyplomy, na‑
tomiast listy gratulacyjne odebrali: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu – Pan Piotr Wiśniewski oraz nauczycie‑
le przygotowujący stypendystów: Pani Monika Kwidzyńska, Pani Justyna
Radzimińska, Pani Beata Kowalska, Pan Marek Beyger, Pan Sławomir
Żochowski oraz Pan Piotr Kurkowski. W roku bieżącym list gratulacyjny

Uroczyste wręczenie nagród
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2020 r. w Sta‑
rostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste spo‑
tkanie z wyróżnionymi nauczycielami oraz dyrektorami szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golub‑
sko-Dobrzyński.
Podczas spotkania Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gu‑
towski wraz z Wicestarostą Panią Danutą Malecką oraz Kierownikiem
Wydziału Oświaty i Zdrowia Panią Agnieszką Malon wręczyli przyby‑
łym na uroczystość nauczycielom i dyrektorom nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Przy tej okazji dyrektorzy szkół przyjęli serdeczne
podziękowania skierowane dla wszystkich Nauczycieli, Pedagogów
i Wychowawców oraz Pracowników szkół i placówek oświatowych za
codzienną pracę wkładaną w wykształcenie młodego pokolenia.
W tym szczególnym dniu Starosta Golubsko-Dobrzyński życzył nagro‑
dzonym dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz osiągania zamie‑
rzonych celów edukacyjnych i wychowawczych.

W ramach powyższego wyróżnieni zostali uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu:
• Jakub Kozerski – zdobywca I miejsca
w ogólnopolskich zawodach sportowych,
• Sandra Podczaska – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Michał Lenartowicz - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Mikołaj Kot - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Michał Wolski -laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Kacper Lewicki - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Zofia Gołębiewska - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Szymon Krzykowski-laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego
oraz wojewódzkiego,
• Janusz Przychodny - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Agata Badźmirowska - laureat konkursu szczebla wojewódzkie‑
go,
• Emilia Krzykowska - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Szymon Donarski - laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Julia Skonieczna – finalista olimpiady szczebla ogólnopolskiego,
• Aleksandra Stryjewska - finalista olimpiady szczebla ogólnopol‑
skiego,
• Paulina Płocharska – uczestnik konkursu szczebla ogólnopol‑
skiego,
• Weronika Iwańska – laureat konkursu szczebla ogólnopolskiego,
• Beniamin Gralak – finalista olimpiady szczebla ogólnopolskiego,
• Jonasz Iglewski - finalista olimpiady szczebla ogólnopolskiego,
• Michał Okruciński - finalista olimpiady szczebla ogólnopolskiego.
z rąk Starosty odebrał również Prezes Stowarzyszenia Golubsko-Do‑
brzyńskiego Klubu Karate Kyokushin – Pan Janusz Drywa.
Wszystkim Stypendystom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzy‑
my dalszych sukcesów.
(AM)

Nagrody Starosty otrzymali:
• Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Do‑
brzyniu,
• Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim,
• Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol‑
no-Wychowawczego w Wielgiem,
• Pani Mariola Waszewska – Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
• Pan Rafał Gumiela - Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stop‑
nia w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pani Agata Maciołek - Nauczyciel w Publicznej Szkole Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
• Pani Monika Gumiela - Nauczyciel w Publicznej Szkole Muzycz‑
nej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pani Małgorzata Miżwińska – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem,
• Pani Agnieszka Szymańska – Nauczyciel w Zespole Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim,
• Pani Katarzyna Boniecka – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 2
w Golubiu-Dobrzyniu,
• Pan Mariusz Rzepkowski – Nauczyciel w Zespole Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności i
szczęścia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
(AM)
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Pokonajmy razem koronawirusa!
Wszystko w Twoich rękach – pobierz, zainstaluj i korzystaj
z aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe!

O aplikacji
STOP COVID - ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże
nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych
z pandemią. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym
szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprze‑
strzeniania się koronawirusa. To także profesjonalna pomoc
zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób. Nasza aplika‑
cja korzysta z API opracowanego przez Apple i Google.
Aplikacja jest w pełni bezpieczna,
bezpłatna i dobrowolna.
Jak pokazują badania skuteczna izolacji zakażonych oraz wy‑
korzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu
aplikacją jest STOP COVID - ProteGO Safe) mogą znacząco
zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jest
jednak jeden warunek - z aplikacji musi korzystać jak najwię‑
cej osób.

Jak to działa?

Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób.
Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania
z aplikacji.
Pokonajmy razem koronawirusa!
Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe pomaga w bezpiecz‑
nym wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych
z pandemią. Informuje o potencjalnym zagrożeniu zakażenia
koronawirusem.

Powiadomienia o możliwym kontakcie z koronawirusem
Wszystko w Twoich rękach – pobierz, zainstaluj i korzy- Aplikacja powiadamiania o możliwym kontakcie z korona‑
wirusem. Gdy użytkownik, z którym miałaś/miałeś kontakt
staj z aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe!
Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe jest dobrowolna, bez‑ zachoruje, otrzymasz odpowiednie powiadomienie.
płatna i bezpieczna.
To realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej bezpiecznie Wykonuj test oceny ryzyka
wrócimy do w pełni normalnego życia. To także realna po‑ Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez leka‑
rzy. Po uzupełnieniu testu, system sprawdza (na podstawie
moc w sytuacji zakażenia koronawirusem.
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego In‑
spektoratu Sanitarnego) do jakiej grupy ryzyka kwalifikują się
Twoje odpowiedzi. Otrzymasz też rekomendację zachowań.
Dzięki temu dowiesz się, co robić dalej i gdzie - w razie po‑
trzeby - szukać pomocy.
Ważne! Wypełniaj test regularnie i zgodnie z prawdą. To dla
Twojego dobra i zdrowia.

Seniorze!

Zadbaj o siebie

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny
dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi.
Seniorze! Zadbaj o siebie!

Pamiętaj!
Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych, w środkach
komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie
zachowanie odpowiedniego dystansu
nie jest możliwe.
Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc
w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie
w leki, załatwienie spraw urzędowych.
Odżywiaj się zdrowo.
Nawadniaj organizm.

Często myj ręce wodą z mydłem – przez
minimum 30 sekund.
Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie
alkoholu min. 60%.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką.
Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości
od innych osób.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem?
Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!
Jeśli masz pytania, wątpliwości,

zadzwoń na infolinię

październik 2020 r.

800 190 590

Sprawdzaj tylko wiarygodne
źródła informacji

www.gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/stopcovid

Regularnie uzupełniaj dziennik zdrowia
STOP COVID - ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie
dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji
o tym, jak się czujesz i w jakiej jesteś kondycji.
Dzięki temu, w razie wystąpienia niepokojących objawów,
możesz zareagować.
Dziennik zdrowia to także - jeśli zajdzie taka potrzeba - narzę‑
dzie pomocne dla lekarzy. Ułatwia przekazanie personelowi
medycznemu informacji o rozwoju objawów, współistnieją‑
cych schorzeniach, czy przyjmowanych lekach. Dzięki temu
zyskasz szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowied‑
niego schematu leczenia.
Prowadzenie dziennika zdrowia jest bardzo proste i nie zaj‑
muje wiele czasu.
Zacznij od dziś – zadbaj o siebie i swoich bliskich.
Ważne informacje o koronawirusie w jednym miejscu
W STOP COVID - ProteGO Safe znajdziesz wiarygodne, ofi‑
cjalne i aktualne informacje na temat aktualnej sytuacji zwią‑
zanej z pandemią koronawirusa. Dowiesz się, jak zachować
środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrze‑
nia infekcji u siebie lub swoich bliskich.
Publikowane informacje to komunikaty potwierdzone przez
Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny. To
także informacje opracowane na podstawie danych Europej‑
skiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Wsparcie techniczne protego@mc.gov.pl.
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,
to ogólnopolska kampania edukacyjno-infor‑
macyjna na temat zagrożeń związanych z moż‑
liwością powstania pożarów w mieszkaniach
lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem
tlenkiem węgla.
Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października
2020 – 31 marca 2021
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kra‑
ju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczę‑
ściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo nie‑
właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych,
elektrycznych i gazowych. W tym samym okre‑
sie odnotowywany jest także wzrost liczby
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabój‑
cą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku,
ani zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeń‑
stwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do se‑
niorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą
inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że
najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się
zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku
obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie
liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w mieszkaniach oraz domach jednorodzin‑
nych. Celami szczegółowymi są: podniesienie
poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związa‑
nych z pożarem w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emi‑
sją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewa‑
kuacji oraz sposobów powiadamiania służb
ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie

odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za
sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja
czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych. Ważne jest przypo‑
mnienie właścicielom i zarządcom budynków
obowiązku okresowego dokonywania prze‑
glądów i czyszczenie przewodów kominowych
oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

• W okresie grzewczym wzrasta ryzyko po‑
wstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w bu‑
dynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku
węgla są urządzenia grzewcze opalane drew‑
nem, węglem, gazem, olejem opałowym.
• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego należy wykonać obowiąz‑
kowe okresowe przeglądy i czyszczenie prze‑
wodów kominowych oraz sprawdzenie insta‑
Główne przekazy tegorocznej kampanii
lacji wentylacyjnej.
• Każdego roku w naszych mieszkaniach i do‑ • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje in‑
mach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów stalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obo‑
emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, wiązku właściwego utrzymania stanu technicz‑
w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. nego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymia‑
Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa nę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi
liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub
ich sprawcy.
wymianie w nich baterii.
• Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na
on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje prze‑
węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE po‑ glądu technicznego przewodów wentylacyj‑
czujesz!
nych i kominowych.
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Skąd się bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje
podczas procesu niecałkowitego spa‑
lania materiałów palnych. Ma silne
własności toksyczne, jest lżejszy od
powietrza dlatego też gromadzi się
głównie pod sufitem. Niebezpieczeń‑
stwo zaczadzenia wynika z faktu, że
tlenek węgla jest:
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do or‑
ganizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w hemoglobinie (czerwonych
krwinkach), powodując przy długo‑
trwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budyn‑
kach mieszkalnych jest niesprawność
przewodów kominowych: wentylacyj‑
nych i dymowych. Ich wadliwe działa‑
nie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego syste‑
mu wentylacji do standardów szczel‑
ności stosowanych okien i drzwi,
w związku z wymianą starych okien
i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakła‑
dów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jedno‑
rodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazo‑
wych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów ko‑
minowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe
okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przy‑
spieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij
porady lekarskiej.
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Komunikat Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie
wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
w okresie zagrożenia epidemicznego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu in‑
formuje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego zmieniły się za‑
sady udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Na mocy art. 73 pkt 68) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695), który wszedł
w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.; w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw‑
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy‑
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano
art. 31zy1 w brzmieniu:
1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogło‑
szonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użyt‑
kowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli
nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak za‑
wiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. W przypadku w/w wniosków o pozwolenie na użytkowanie, termin
do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w ży‑
cie niniejszej ustawy.
Oznacza to, ze tylko wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie
obiektów zrealizowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowla‑
nego (samowolnie lub z istotnymi odstępstwami) nie podlegają w/w
wyłączeniu na podstawie art. 31zy1 w/w ustawy z dnia 2 marca 2020r.
(Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) . Pozostałe wnioski o udzielenie pozwo‑
lenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych legalnie – podlegają
nowym regulacjom, opisanym powyżej.
(SF)

Szanowni Państwo,
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz
z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym
Sp. z o.o. zachęcają przedsiębiorców z Państwa powiatu do składania wniosków w nadchodzącym naborze Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19.
Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców z naszego regionu
w walce ze skutkami trwającej pandemii. Realizujemy go poprzez
udzielanie grantów m.in. na wprowadzanie nowych produktów/
usług lub zmianę metody ich produkcji/świadczenia, a także na
zakup urządzeń filtrujących powietrze (dla mikroprzedsiębiorców).
Nabór wniosków nr 3/FWI/2020 rozpocznie się 21.10.2020 r.
i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na nie‑
go środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r. Biorący w nim przed‑
siębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego
mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:
Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez
wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie
nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie
60 000 zł)
lub
Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń fil‑
trujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mi‑
kroprzedsiębiorców)
Trzeci nabór jest kierowany do przedsiębiorców z powiatów za‑
znaczonych poniżej:

Nabór odbywa się całkowicie online. Po zapoznaniu się z doku‑
mentacją, instrukcją wypełniania wniosku i ogłoszeniem o nabo‑
rze wystarczy przejść do generatora wniosków. Po złożeniu wnio‑
sku elektronicznie należy w terminie do trzech dni przesłać na
adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.
Wszystkie szczegóły, dokumentacja oraz ogłoszenie
o naborze dostępne są na stronie projektu
oraz pod numerem infolinii 52 510 88 70.
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Zupa gulaszowa z kociołka przyniosła im zwycięstwo
W poniedziałek 28 września w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy
uczniowie z sześciu szkół gastronomicznych
województwa kujawsko-pomorskiego walczyli
o Wielką Chochlę Gastronomika. Wśród mło‑
dych adeptów sztuki kulinarnej najlepsze oka‑
zały się uczennice Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim – Agata Janiszewska i Joanna Bar‑
czyńska z klasy czwartej technikum żywienia,
które pod okiem Piotra Lewtaka z restauracji
La Strada w Stargardzie przyrządziły węgier‑
ską zupę gulaszową.
Reprezentantki naszej szkoły zwyciężyły
w konkursie pn.„Smaki potraw i zup kuchni re‑
gionalnej, polskiej i różnych narodów gotowa‑
nych na żywo w żeliwnych kociołkach”.
Chociaż Agata i Asia mają już doświadczenie
w różnych konkursach, to początkowo odczu‑
wały lekką tremę. – Na początku czułyśmy się
trochę niepewnie, ale to szybko minęło. Kiedy
już wylosowałyśmy polecenie, jaką zupę mia‑
łyśmy ugotować oraz naszego „szefa”, pod
którego kierunkiem pracowałyśmy, to było
znacznie łatwiej – mówią zgodnie. – Dobra
współpraca z panem Piotrem Lewtakiem oka‑
zała się niezwykle pomocna. Jego bogate do‑
świadczenie oraz prawdziwa pasja uspokoiły
nas i dodały energii – mówi Asia Barczyńska.
– Choć nasz mentor specjalizuje się przede
wszystkim w tzw. gotowaniu jednoporcjo‑
wym, tj. pod konkretne zamówienie klienta, to
gotowanie wieloporcjowe, jak zupa w kocioł‑
ku, również nie stanowiło dla niego żadnego
problemu. A jego wskazówki to dla nas cenna
praktyczna lekcja – dopowiada.
Agata i Asia podkreślają, że podczas konkursu
przywiązywano dużą wagę nie tylko do sma‑
ku potraw, ale także do dekoracji. – Do zupy
gulaszowej podałyśmy poduszeczki kwaśnej
śmietany – mówi Agata Janiszewska. – To

Jak podkreśla Magdalena Paczkowska, naj‑
smaczniejszą zupę wybrała komisja konkurso‑
śmietana, ale podana w szczególny sposób, w wa, którą zachwycił smak, aromat oraz nowa‑
specjalnym roztworze molekularnym. Nie taki torski sposób podania. - Oprócz zwycięskiej
zwykły śmietanowy „kleks”, lecz troszkę przy‑ gulaszowej, uczestnicy konkursu przygotowali
pominający żelkową poduszeczkę – wyjaśnia. też inne zupy – mówi nauczycielka. - Młodzi
Zwycięska zupa została zaprezentowana w no‑ kucharze przyrządzili zupę śródziemnomorską
wej odsłonie. - Oprócz podstawowych technik (Zespół Szkół Technicznych w Żninie), zupę
i metod sporządzania nasze uczennice wyko‑ wegańską kim ci (ZS Gastronomiczno-Hotelar‑
rzystały także elementy kuchni molekularnej - skich im. M. Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu),
opisuje Magdalena Paczkowska, nauczycielka żurek kujawski z białą kiełbasą (ZS Centrum
zwycięskiego duetu. - Zupę podano w nowo‑ Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego
czesny sposób z poduszeczką sferyczną z kwa‑ w Grubnie), jesienną zupę dyniową (ZS Ponad‑
śnej śmietany w towarzystwie malutkich kopy‑ podstawowych w Świeciu) – informuje Magda‑
tek. Do dekoracji dania wykorzystano między lena Paczkowska.
innymi kwiaty jadalne – dodaje.
(KZ)

Rajd pieszy wokół Jeziora Wielickiego
Gmina Zbójno odznacza się bogatymi walorami krajoznawczymi, przy‑
rodniczymi oraz turystycznymi. Okolicę uatrakcyjniają bardzo piękne je‑
ziora, oczka wodne, stawy. Do największych z nich należą m. in. jeziora:
Działyńskie, Klonowskie, Ruduskie, Sicieńskie, Wielickie, Zbójeńskie.
Najgłębszym jeziorem w Gminie Zbójno, a zarazem w całym wojewódz‑
twie kujawsko-pomorskim jest Jezioro Wielickie. Jego głębokość mak‑
symalna wynosi 47, 00 m. Powierzchnia tego jeziora wynosi 78, 33 ha.
6 października, jak co roku, odbył się rajd pieszy wokół Jeziora Wiel‑
gie. Na terenach wsi Wielgie przeważa płaska morena denna. Bardzo
charakterystycznym elementem tego obszaru są zagłębienia i obniże‑

nia terenu, które są wypełnione wodami jezior, co szczególnie widać
na przykładzie Jeziora Wielickiego. Wychowankowie bardzo chętnie
uczestniczyli w zajęciach umożliwiających aktywność fizyczną, a także
poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.
Podczas spaceru wychowankowie mogli porozmawiać o sposobach
aktywnego i bezpiecznego wypoczynku, podziwiać występującą ro‑
ślinność, tereny wokół jeziora oraz pozostałości parku we Wielgiem.
Niestety do dzisiejszego dnia zachowały się tylko niewielkie skupiska
drzew z pojedynczymi egzemplarzami limby czy też morwy.
(MJ)
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Prezent od leśników
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wielgiem mają wielu przyjaciół, darczyńców, ludzi, którzy o nich pa‑
miętają i dbają o ich różnorodne potrzeby.
Przedstawiciele WKŁ 236 „ŻBIK” w Toruniu - prezes koła Wiesław Kali‑
nowski, członek koła Grzegorz Tułodziecki oraz honorowy członek koła,
przedstawiciel Zarządu PZŁ w Toruniu Jan Baranowski odwiedzili naszych
uczniów i wręczyli im prezent - wielofunkcyjny SMART TV, dzięki któremu
uczniowie realizować będą mogli cele edukacyjne i rekreacyjne.
(HW)

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej
Zgodnie z ustalonym harmonogramem
przez Szkolny Związek Sportowy Wojewódz‑
twa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny
2020/2021, po długiej przerwie ze względu
na panującą sytuację epidemiologiczną w na‑
szym kraju związaną z wirusem SARS-CoV-2,
w czwartek 24 września 2020 r. o godz. 1000
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego w Mini Piłce Nożnej dla chłop‑
ców w dwóch kategoriach wiekowych, tj. 2008
i młodsi oraz 2006-2007. W zawodach brało
udział 6 zespołów z 3 szkół. Miejscem zmagań
były dwa boiska należące do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Zawodnicy
za trud włożony w sportową ,,walkę” zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Na‑
tomiast zwycięzcy otrzymali puchary, a także
możliwość uczestnictwa w rywalizacji na wyż‑
szym szczeblu.
W tym roku w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzy‑
skach Młodzieży Szkolnej na szczeblu powia‑
towym zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół
Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Gratulujemy!

Wyniki wszystkich spotkań
rozegranych tego dnia:
Grupa młodsza:
ZSM w Golubiu-Dobrzyniu – SP im. Ma‑
rii Konopnickiej w Kowalewie Pomor‑
skim-6:0
SP im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim – SP im. Tadeusza Jędryczki
w Ostrowitem-0:3
SP im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowi‑
tem – ZSM w Golubiu-Dobrzyniu-0:9
Grupa starsza:
SP im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowi‑
tem – SP im. Marii Konopnickiej w Ko‑
walewie Pomorskim-0:3
SP im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim – ZSM w Golubiu-Dobrzy‑
niu-1:3
ZSM w Golubiu-Dobrzyniu – SP im. Ta‑
deusza Jędryczki w Ostrowitem-1:2
Wyniki końcowe przedstawiają się
następująco:
Rocznik 2008 i młodsi
I. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
II. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ję‑
dryczki w Ostrowitem
III. Szkoła Podstawowa im. Marii Ko‑
nopnickiej w Kowalewie Pomorskim
Rocznik 2006-2007
I. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
II. Szkoła Podstawowa im. Marii Konop‑
nickiej w Kowalewie Pomorskim
III. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ję‑
dryczki w Ostrowitem

Dziękujemy za udział wszystkim zawodnikom,
zaś Mistrzom Powiatu Golubsko-Dobrzyńskie‑
go życzymy dalszych sukcesów na wyższych
szczeblach rozgrywek. Powodzenia!
(KT)
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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
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
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XXIX sesja Rady Powiatu
XXIX sesja Rady Powiatu Go‑
lubsko-Dobrzyńskiego, odbyła
się 30 września br. W związ‑
ku z wprowadzeniem na tere‑
nie kraju stanu epidemii, sesja
odbyła się bez udziału gości
i osób tradycyjnie zapraszanych.
Uczestnicy posiedzenia zacho‑
wali wszystkie restrykcyjne obo‑
strzenia, wprowadzone w związ‑
ku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
4 uchwały, z których treścią można zapoznać się
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Prezes
Zarządu spółki Szpital Powiatowy w Golubiu-Do‑
brzyniu Michał Kamiński złożył sprawozdanie z
działalności leczniczej i finansowej tej placówki
za rok 2019. Drugim tematem, z którym zapo‑

znali się radni, było sprawozdanie z realizacji
w I półroczu br. budżetu Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego oraz kształtowania się Wielolet‑
niej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko‑
-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034.
Transmisja z obrad XXIX sesji Rady Powiatu
dostępna jest pod adresem: https://retransmi‑
sje.golub-dobrzyn.com.pl/
(KK)

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

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. 50
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

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 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
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.10.2020 r. – 16.11.2020 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

15-10-2020 r.

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

16-10-2020 r.

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

17-10-2020 r.

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

18-10-2020 r.

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

19-10-2020 r.

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

20-10-2020 r.

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

21-10-2020 r.

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

22-10-2020 r.

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

23-10-2020 r.

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

24-10-2020 r.

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

25-10-2020 r.

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

26-10-2020 r.

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

27-10-2020 r.

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

28-10-2020 r.

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

29-10-2020 r.

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

30-10-2020 r.

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

31-10-2020 r.

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

01-11-2020 r.

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

02-11-2020 r.

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

03-11-2020 r.

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

04-11-2020 r.

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

05-11-2020 r.

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

06-11-2020 r.

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

07-11-2020 r.

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

08-11-2020 r.

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

09-11-2020 r.

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

10-11-2020 r.

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

11-11-2020 r.

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

12-11-2020 r.

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

13-11-2020 r.

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

14-11-2020 r.

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

15-11-2020 r.

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

16-11-2020 r.

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

