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Umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego podpisana!
W dniu 12 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutow‑
ski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew
Szyjkowski podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji polega‑
jącej na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Do‑
brzyniu. Powiat na realizację inwestycji uzyskał wsparcie w wysokości
2 779 855,13 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opie‑

kuńczo-mieszkalne”. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy
obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.
Złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie budowy Centrum jest
pierwszym wnioskiem w województwie kujawsko-pomorskim, który
uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
a co za tym idzie uzyskał wsparcie finansowe. Całkowita wartość pro‑
jektu wyniesie ponad 3,5 mln zł.
Nowa placówka powstanie przy ul. Dr J. G. Koppa 1 na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i będzie za‑
pewniała usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców
powiatu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Obiekt zostanie wyposażony zgodnie z potrzebami osób z niepełno‑
sprawnością w oparciu o standardy i wytyczne określone w ogłoszo‑
nym programie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych wraz z wyposaże‑
niem obiektu to lipiec/sierpień 2022 r., natomiast uruchomienia Cen‑
trum wrzesień 2022 r.
RŻ

Podsumowanie działań Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w 2020 r.

Wspólne działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na drogach

Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresie ochrony
interesów konsumentów. Ta forma pomocy odbywa się przede
wszystkim bezpośrednio przez spotkanie w biurze Rzecznika
w urzędzie oraz telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komend
Powiatowych Policji z Golubia-Dobrzynia, Rypina i Wąbrzeźna wspólnymi siłami przeprowadzili na drogach W 534 i W 560 działania pn.
„Prędkość”.
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Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europej‑
skich pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Beneficjenci projektu:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope‑
racyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Dzia‑
łanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł
Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł
Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprze‑
strzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Grupa docelowa projektu:
• Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19:
- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębior‑
ców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- komenda wojewódzka policji,
- komenda wojewódzka straży pożarnej,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących
wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
• Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
• Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej - wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz prze‑
prowadzenie testów na obecność koronawirusa.
Powiat Golubsko-Dobrzyński, jako jeden z partnerów, realizuje projekt na rzecz:
1) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
2) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
3) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Golubiu-Dobrzyniu.
Łączna kwota dofinansowania projektu dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wyniesie 116.560,00 zł, przy zabezpieczonym
wkładzie własnym w kwocie 16.047,96 zł.

(AM)

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

Kolejne dofinansowanie
dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach pierw‑
szego etapu programu „Ochrona zabytków” przyznało spośród 2259 zło‑
żonych wniosków wsparcie finansowe dla 444 projektów.

Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał dofinansowanie na remont daw‑
nego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim (budynek z roku 1914)
z przeznaczeniem na roboty budowlane i prace konserwatorsko-restau‑
ratorskie fundamentów i wnętrza budynku. Dofinansowanie zostało przy‑
znane w kwocie 470.000,00 zł.
Obiekt po zakończonej renowacji zostanie przeznaczony na nową siedzi‑
bę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.
(KS)

Powiat uruchomił
Portal Geodety
Z początkiem 2021 roku Powiat
uruchomił nową usługę elektro‑
niczną w ramach wirtualnego
urzędu i cyfryzacji powiatowego
zasobu geodezyjnego i karto‑
graficznego. Portal Geodety jest
oprogramowaniem interneto‑
wym realizującym tzw. e-usługę
obsługi zgłoszeń prac geodezyj‑
nych wraz z zamawianiem, opła‑
caniem i pobieraniem materia‑
łów geodezyjnych potrzebnych
geodetom do tych prac.
Geodeta ma dostęp do wszyst‑
kich zgłoszonych przez siebie
prac geodezyjnych, dla których
można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument
obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych.
Portal geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID pod
adresem: https://golubsko-dobrzynski.webewid.pl/, dzięki czemu w tle
mamy cały czas dostęp do mapy powiatu. Okno portalu geodety prezen‑
tuje wszystkie prace geodezyjne zalogowanego geodety i daje możliwość
dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych.
Geodeci zainteresowani założeniem konta w portalu powinni złożyć
stosowny wniosek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj‑
nej i Kartograficznej, Pl. 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mail:
podgik@golub-dobrzyn.com.pl.
(MN)

Przypomnienie o zasadach
obsługi interesantów
w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg
Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu
Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komu‑
nikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością za‑
pewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników
Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następu‑
jących zasadach funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczą‑
cych wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych
dokumentów komunikacyjnych:
1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać
i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują
się na stronie internetowej –bip.golub-dobrzyn.com..pl – Wydział
Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobi‑
ście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dal‑
szym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy
e-Puap oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej
w korytarzu Wydziału.
3. UWAGA – dla usprawnienia pracy i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi klienta, w sprawach związanych
z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, odbiorem dowodów
rejestracyjnych stałych oraz innych sprawach związanych z pojazdami, wydawanie praw jazdy, profili kandydata na kierowcę, sprawy związane z transportem drogowym – zezwolenia
i licencję, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu wprowadzamy telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji
Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę pod numerami
telefonów: rejestracja pojazdu - 56 682 16 88 lub 730 819 936,
prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon:
56 683 53 80 lub 56 682 16 88. Umawiamy petentów na bieżąco na dany dzień na konkretną godzinę lub z wyprzedzeniem
tygodniowym. Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na
wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut
przed wyznaczoną godziną.
4. Zostaje również możliwość składa wniosków za pośrednic‑
twem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do
której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawia‑
domienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi orygina‑
łami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontakto‑
wego. Skrzynka podawcza jest każdego dnia po godzinie 15.00
opróżniana. Po weryfikacji dokumenty są przygotowywane a pra‑
cownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie z klientami i ustala‑
ją dzień oraz godzinę odbioru.
5. Ponadto w pomieszczeniu może przebywać jednocześnie
jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie
maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z reje‑
stracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy,
transportu drogowego czy organizacji ruchu oraz 1 osoba składa‑
jąca dokumenty do skrzynki podawczej.
Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego i od‑
powiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy
także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwraca‑
my uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy
stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejścio‑
wych. W przypadku większej liczby osób przebywających w kory‑
tarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać
na zewnątrz budynku.
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Podsumowanie działań Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w 2020 r.
Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest udziela‑
nie bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresie ochrony
interesów konsumentów. Ta forma pomocy odbywa się przede
wszystkim bezpośrednio przez spotkanie w biurze Rzecznika
w urzędzie oraz telefonicznie i pocztą elektroniczną. Działania
Rzecznika skupiają się głównie na ochro‑
nie konsumentów przed negatywnymi
zjawiskami na rynku oraz zapewnieniu
im efektywnego dochodzenia roszczeń.
Wszelkie formy pomocy Rzecznika po‑
cząwszy od porad, negocjacji z przed‑
siębiorcą, interwencji mają charakter
nieodpłatny, co sprawia że mieszkańcy
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego chęt‑
nie korzystają z tej pomocy. Udzielenie
porad to nie tylko przedstawienie kon‑
sumentowi możliwości prawnych roz‑
wiązania zgłoszonego problemu, ale
także bardzo często napisanie pisma lub
skierowanie do odpowiedniej instytu‑
cji. Podsumowując w 2020 r. udzielono
ogółem 323 porad w zakresie sprzedaży
i usług. W 59 sprawach Rzecznik pisemnie wystąpił z interwen‑
cją do przedsiębiorców w imieniu i na rzecz konsumenta przez
przedstawienie stanowiska na podstawie obowiązującego pra‑
wa, w oparciu o złożone przez konsumenta okoliczności i doku‑
menty. Najwięcej spraw dotyczyło umów sprzedaży towarów
wynikających z niezgodności towaru z umową (w tym obuwia,
odzieży, sprzętu RTV i AGD, mebli i telefonów komórkowych).
Należy zaznaczyć, iż dominującą kategorią jest jednak obu‑
wie i jego niska jakość. W zakresie usług dominowały sprawy
sprzedaż usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz
sektora turystyki i rekreacji. Reklamowane usługi telekomuni‑
kacyjne i energetyczne dotyczące zawieranych umów wywoły‑
wały wśród konsumentów przekonanie, że zostali wprowadzeni
w błąd lub wręcz oszukani. Dzieje się tak, że przedstawiciele
firm nie zawsze udzielali wyczerpujących informacji o ofero‑
wanej usłudze i nie zawsze wręczali załączniki stanowiące
integralną część umowy, co utrudniało zapoznanie się w pełni
z treścią umowy. Konsumenci skarżą się, że są nękani telefo‑
nami alternatywnych operatorów jeszcze przed rozwiązaniem
wcześniejszych umów. Często operatorzy wykorzystują pode‑
szły wiek abonenta i nie informują, że są innym operatorem niż
dotychczasowy, a tym samym podpisanie z nimi umowy wiąże
się z rozwiązaniem obecnie trwającej umowy co w konsekwen‑
cji prowadzi do naliczenia wysokich kar pieniężnych za rozwią‑
zanie umowy. W ubiegłych latach nie odnotowano tak licznej
ilości problemów związanych z usługami turystyki i rekreacji jak
w 2020 roku. Zaistniała sytuacja ma duży związek z pandemią
wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami. Kon‑
sumenci najczęściej mieli problem z odwołanymi wyjazdami
bądź lotami. Przedsiębiorcy zajmujący się tymi usługami byli
przyjaźnie nastawieni do Klientów w związku z czym sprawy zo‑
stawały załatwiane na poziomie mediacji.
Do częstych porad zaliczyć można kwestie zawierania umów
poza lokalem. Akwizytorzy często zapraszają konsumentów
telefonicznie na spotkania, podczas których będą rozdawane
prezenty. Często okazuję się, że jest to tylko podstęp, aby za‑
chęcić osoby do uczestnictwa w spotkaniach, podczas których
konsumenci podpisują bardzo często umowy nie zapoznając się
wcześniej z ich treścią. Wówczas konsumenci nie mają możliwo‑
ści zastanowienia się co do potrzeby zakupu, porównania ceny,

czy też najzwyczajniej brak im stanowczości, aby odmówić zaku‑
pu. Przedsiębiorcy walcząc o klienta nie zawsze stosują uczciwe
metody, zwłaszcza w zakresie kosztów kredytu zaciągniętego
na pokrycie ceny zakupu towaru lub usługi, a także w prawie do
odstąpienia od umowy. Konsumenci oczekiwali pomocy w za‑
kresie możliwości odstąpienia od zawar‑
tej umowy. Według relacji konsumentów
przedstawiciele firm oferujących towary
w ramach sprzedaży udzielali błędnych
informacji co do możliwości odstąpie‑
nia od zawartej umowy, często zastra‑
szając klientów w trakcie rozmowy te‑
lefonicznej lub nie odbierając kolejnych
telefonów. Kolejnym rodzajem zawie‑
ranych umów są umowy zawierane na
odległość, z którymi mamy do czynienia
przede wszystkim przy sprzedaży wysył‑
kowej, sprzedaży towarów za pośrednic‑
twem Internetu oraz usługami świadczo‑
nymi drogą elektroniczną. W 2020 roku
był to jeden z najczęściej wybieranych
sposobów zawierania umów przez kon‑
sumentów. Argumentem przemawiającym przez konsumentów
w podejmowaniu takiej decyzji było wprowadzenie obostrzeń
w postaci zamknięcia na określony czas wybranych placówek
handlowych, ograniczenia w postaci liczby osób przebywają‑
cych w obiektach handlowych oraz większy wybór artykułów w
sklepach Internetowych. Ponadto konsumenci starali się unikać
kontaktu z osobami na jaki byli narażeni w obiektach handlo‑
wych. Problemy z jakimi borykali się konsumenci w tej dziedzinie
dotyczyły niedostarczenia zamówionego towaru lub trudności z
odzyskaniem wpłaconych pieniędzy po odstąpieniu od umowy
lub wymiany uszkodzonej rzeczy na pełnowartościową. W ta‑
kich przypadkach Rzecznik występował w imieniu konsumenta
do przedsiębiorcy o polubowne załatwienie sporu. Większość
wystąpień kończyło się pozytywnie Rzecznik Praw Konsumenta
współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Inspekcją Handlową w zakresie ochrony praw konsumen‑
tów i wieloma innymi urzędami oraz stowarzyszeniami. Wnio‑
ski płynące z codziennej praktyki konsumenckiej wskazują na
potrzebę dalszej edukacji konsumenckiej w celu wzmocnienia
pozycji konsumenta, która niestety jest słabszą stroną rynku.
Zachęcamy do korzystania z porad oraz pomocy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów pod adresem podanym poniżej.
(KP)

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,powiato‑
wy-rzecznik-konsumentow
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Stop pożarom traw
Przełom zimy i wiosny to czas, w którym na‑
stępuje znaczny wzrost liczby pożarów na nie‑
użytkach rolnych oraz łąkach. Spowodowane
jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości
roślinnych. Wysuszona roślinność jest bardzo
dobrym materiałem palnym, co w połączeniu
z nieodpowiedzialnością społeczeństwa skut‑
kuje gwałtownym wzrostem pożarów. Są one

niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagra‑
żają lasom, domom i zabudowaniom gospo‑
darczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.
Gaszenie pożarów traw bardzo często angażu‑
je dużą liczbę ratowników, którzy w tym czasie
mogą być potrzebni w zdarzeniach, gdzie bez‑
pośrednio zagrożone jest życie ludzkie.
Przypominamy, że wypalanie traw jest zabro‑

Wspólne działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
na drogach

Organizowanie działań na rzecz poprawy bez‑
pieczeństwa na drogach i ograniczanie liczby
zdarzeń to jedno z priorytetowych zadań poli‑
cji. Dlatego funkcjonariusze ruchu drogowego
z komend powiatowych w Golubiu-Dobrzy‑
niu, Rypinie i Wąbrzeźnie na drogach W 534
i W 560, przebiegających przez trzy powiaty,
przeprowadzili wspólne działania pn. ,,Pręd‑
kość”.
W dniu 22 lutego br. w godzinach 6.00-22.00
na drogach W 534 i W 560 funkcjonariusze ru‑
chu drogowego z Golubia-Dobrzynia, Rypina
i Wąbrzeźna wspólnymi siłami przeprowadzili
działania pn. ,,Prędkość”. Celem przedsięwzię‑
cia było egzekwowanie od kierowców prze‑

strzegania ograniczeń prędkości. Akcja pole‑
gała na tym, że policyjne kontrole prowadzone
były na tej samej drodze, w tym samym czasie
i najczęściej na krótkim odcinku. Miejsca, gdzie
można było spotkać patrole, zostały wytypo‑
wane na podstawie analizy wcześniejszych
zdarzeń drogowych. Efektem tych działań były
104 kontrole drogowe, gdzie w 67 przypad‑
kach kierowcy popełnili wykroczenia związane
z nadmierną prędkością i wobec nich zastoso‑
wane zostały środki prawne.
Tego rodzaju wspólne działania funkcjonariu‑
szy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na dro‑
gach będą kontynuowane.
(KPP Golub-Dobrzyń)

nione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to
karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł.
W sytuacji, gdy wypalanie traw spowoduje
pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub
zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzie‑
nia na okres od roku do 10 lat.
Opracowanie:
KP PSP W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Działania NURD
na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego
W piątek (26.02.21) golubsko-dobrzyń‑
scy policjanci włączyli się w ogólnopol‑
skie działania na rzecz bezpieczeństwa
niechronionych użytkowników ruchu
drogowego. Tego dnia funkcjonariusze
,,drogówki” zwracali szczególną uwagę
na relację między kierującymi, a pieszymi.
Podczas działań „NURD – Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego” na dro‑
gach powiatu golubsko-dobrzyńskiego
policjanci zwracali szczególną uwagę
na relację między kierującymi, a pie‑
szymi. Funkcjonariusze kontrolowali
przede wszystkim miejsca, które są
niebezpieczne dla pieszych. Mundu‑
rowi zwracali uwagę na przejścia dla
pieszych oraz rejony skrzyżowań, gdzie
piesi przechodzą przez jezdnię. Spraw‑
dzali zachowanie pieszych, czy prze‑
chodzą w miejscach do tego wyznaczo‑
nych i czy swoim postępowaniem nie
powodują zagrożenia bezpieczeństwa.
W trakcie działań policjanci ujawnili
14 wykroczeń popełnionych przez kie‑
rowców wobec pieszych i zastosowali
środki prawne.
Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej uwagi w rejonach
skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego często bywają bez
szans w zderzeniu z pojazdem.
(KPP Golub-Dobrzyń)
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Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje
„Nowe perspektywy kształcenia zawodowe‑
go” to nazwa projektu, realizowanego w trzech
szkołach ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Golubsko
– Dobrzyński: w Zespole Szkół w Kowalewie
Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu‑
-Dobrzyniu oraz w Szkole Przysposabiającej do
Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzy‑
niu. Jego całkowita wartość to niemal 2,5 mln
złotych. Realizacje projektu rozpoczęła się
1 października 2019 i potrwa do 30 września
2021. W szkoleniach uczestniczą uczniowie
oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
- „Nowe perspektywy kształcenia zawodowe‑
go” to projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra‑
mach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna
Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawo‑
dowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawo‑
dowe – informuje Joanna Karwaszewska, do‑
radca zawodowy i nauczycielka przedmiotów
z zakresu logistyki w Zespole Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim. – Wśród głównych celów
projektu można wskazać zwiększenie szans
na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, przede wszystkim po‑
przez podniesienie efektywności kształcenia
zawodowego, jak również poprzez rozwijanie
u uczniów kompetencji kluczowych i umiejęt‑
ności uniwersalnych niezbędnych na rynku
prac – informuje Joanna Karwaszewska.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się
kursy, umożliwiające zdobycie nowych kwalifi‑

możliwość bezpłatnego zdobycia poszukiwa‑
nych na rynku pracy kwalifikacji jest kusząca.
Dlatego do rekrutacji zawsze przystępuje wię‑
cej chętnych niż jest miejsc.
Projekt, złożony w kwietniu 2019 r., przeszedł
pozytywnie etap formalny i etap negocjacji.
kacji, stanowiących dopełnienie lub poszerze‑ Beneficjentem i realizatorem projektu jest Po‑
nie umiejętności, które mogą być wymagane wiat Golubsko-Dobrzyński. W jego realizację
w wykonywanym w przyszłości zawodzie. zostały zaangażowane szkoły ponadpodsta‑
- Chodzi głównie o takie kursy, których w zwy‑ wowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyń‑
kłym trybie kształcenia nie może zapewnić skiego.
szkoła, a także sami uczniowie nie mają moż‑ Całkowita wartość projektu wynosi 2 mln 472
liwości ich sfinansowania – wyjaśnia Bogdan tys. 301,51 zł, w tym dofinansowanie UE w wyso‑
Oskwarek, dyrektor Zespołu Szkół w Kowale‑ kości 85% to 2 mln 101 tys. 456,28 zł, dofinanso‑
wie Pomorskim. – O te umiejętności bardzo wanie z budżetu państwa 5% - 123 tys. 615,07 zł,
często pytają pracodawcy na etapie rekrutacji, a także wkład własny 10%, tj. 247 tys. 230,16 zł
więc ich posiadanie zwiększa szanse na znale‑ (w tym również pozafinansowy).
zienie zatrudnienia – dodaje.
Realizacja celu głównego odbywała się po‑
Przeprowadzone ostatnio szkolenia skiero‑ przez cele szczegółowe, m.in. zapewnienie
wane były do uczniów kształcących się w za‑ doradztwa zawodowego, ułatwienie dostępu
wodach technik mechatronik oraz mechanik do wysokiej jakości staży/praktyk dla uczniów,
pojazdów samochodowych. Pierwszy z kursów sfinansowanie szkoleń i kursów dla uczniów,
pozwalał uzyskać uprawnienia operatora ma‑ doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i wy‑
szyn sterowanych numerycznie CNC, kolejny – posażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych
dawał kwalifikacje do spawanie metodą MAG w sprzęt i urządzenia umożliwiające stworzenie
(obejmował 25 godzin teorii oraz 120 godzin naturalnych warunków pracy.
(MC)
praktyki). Uczniowie zgodnie wskazują, że

Słodka pomoc dla Laury
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim zaangażowali się w po‑
moc charytatywną dla kilkumiesięczne Lau‑
ry Humięckiej. Dziewczynka dzielnie walczy
z wieloma schorzeniami i wymaga lekarskich
konsultacji, leczenia oraz codziennej rehabili‑
tacji. Jej rodziców nie stać na pokrycie wszyst‑
kich wydatków, dlatego zainicjowali zbiórkę
na portalu siepomaga.pl . Tata Laury – Prze‑
mysław Humięcki - jest absolwentem kowa‑
lewskiej szkoły, dlatego obecni uczniowie bez
wahania przyłączyli się do akcji pomocy. Na
Tłusty Czwartek upiekli niemal czterysta pącz‑
ków. Całkowity dochód z ich sprzedaży – około
dwa tysiące złotych – zasili konto wpierające
leczenie Laury.
Do akcji włączyli się także pracownicy Urzędu
Miasta Kowalewo Pomorskie razem z burmi‑

strzem Jackiem Żurawskim, pracownicy Miej‑
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim (kupując pączki) oraz
firma Gra-Mar (ofiarowując pieniądze na zakup
produktów do upieczenia pączków).
Pierwsza tura pysznych pączków dotarła do
odbiorców już w środę 10 lutego. W czwartek
od rana kolejni odbiorcy pojawiali się w szkol‑
nej pracowni gastronomicznej po kartoniki wy‑
pełnione słodkościami. Pączki pojechały prze‑
syłką kurierska nawet do Olsztyna.
- Nasi uczniowie solidnie się napracowali, aby
przygotować tyle smakowitych słodkości –
mówi Ewa Szewczyk, pedagog szkolna oraz
koordynatorka akcji. - Nad całym procesem
produkcji i przygotowania pączków dla od‑
biorców czuwały nauczycielki przedmiotów
gastronomicznych: Longina Borkowicz, Marta
Malinowska i Magdalena Paczkowska. Wszyst‑

kim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i cu‑
kierniczy kunszt – podkreśla Ewa Szewczyk.
- Z całego serca mała Laura oraz ja wraz z mę‑
żem dziękujemy bardzo za cudowny gest z Wa‑
szej strony. Jesteśmy bardzo wzruszeni – na‑
pisała do organizatorów mama dziewczynki
Ewelina Humięcka.
Warto podkreślić jeszcze raz, że słodka akcja
miała charakter charytatywny i całkowity do‑
chód zasili konto na pomoc w leczeniu małej
Laury Humięckiej https://www.siepomaga.pl/
laura-humiecka Zbiórka na portalu nadal trwa,
każda wpłata może pomóc w powrocie dziec‑
ka do zdrowia.
(KZ)
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Szkolenie z planowania w zakresie obronności
25 lutego 2021 r. przeprowadzone zostało
szkolenie w systemie zdalnym przez Kujaw‑
sko- Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na‑
szego województwa.
Szkolenie dotyczyło planowania w zakresie
obronności, tworzenia planów operacyjnych,
aktualizacji Punktów Kontaktowych, bazy HNS
(Host Nation Support).
Wg. Rozporządzenia Ministra Spraw We‑
wnętrznych i Administracji oraz Ministra Obro‑
ny Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w spra‑
wie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2021 r. (Dz.U. poz. 47). Proponowany czas
trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na
okres od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 li‑
stopada. 2021 r.
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu go‑
lubsko-dobrzyńskiego jest zaplanowana na
przełomie września i października.

b) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
Dokładne terminy zostaną przedstawione służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakoń‑
w obwieszczeniach.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej czeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
wzywa się:
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze‑
1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997–2001, czypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kate‑
którzy nie posiadają jeszcze określonej kate‑ gorii zdolności do czynnej służby wojskowej
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej; przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
3) osoby urodzone w latach 2000–2001, które: Ponadto obowiązkowej kwalifikacji wojskowej
a) zostały uznane przez powiatowe komisje podlegają:
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 1) Kobiety urodzone w latach 1997–2002, posia‑
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, dające kwalifikacje przydatne do czynnej służ‑
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za‑ by wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
kończeniem kwalifikacji wojskowej,

szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho‑
logicznych albo będące studentkami lub ab‑
solwentkami szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaza‑
nia grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
poz. 944);
2) Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosi‑
ły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej ka‑
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
(KS)

Komunikat w sprawie Międzynarodowego
Dnia Bezpieczeństwa Żywności
7 czerwca 2021 roku będziemy po raz trzeci obchodzić Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony w 2018 roku, na
podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.
18 lutego 2021 roku rozpoczęła się światowa kampania związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021,
podczas której zostało ogłoszone również oficjalne hasło: „Safe food now for a healthy tomorrow” - promujące tak ważny w kalendarzu
Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień.
Na stronie Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safetyday/en/) oraz twitterze Kodeksu Żywnościowego został zamieszczony film (https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM&featu‑
re=youtu.be) promujący obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021, który zawiera odniesienia do najnowszych
informacji, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO), Światowej Orga‑
nizacji Zdrowia (WHO) oraz sekretariatów Komisji Kodeksu Żywnościowego i Międzynarodowej Sieci Organów do spraw Bezpieczeństwa
Żywności. Do udziału w wydarzeniu otwierającym kampanię zostali również zaproszeni goście z całego świata, którzy przedstawili argu‑
menty za tym, dlaczego bezpieczeństwo żywności jest sprawą nas wszystkich.
Zachęcamy do śledzenia ww. strony Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, na której FAO zamieszcza wiele ciekawych infor‑
macji dotyczących bezpieczeństwa żywności a także samej kampanii oraz materiały promocyjne. Będą również pojawiały się informacje na
temat eventów, które będą towarzyszyć obchodom Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021.
(GIS)
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PROGRAM STYPENDIALNY KLASA
FUNDACJI BNP PARIBAS

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym
absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych
liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Do tej pory z programu skorzystało blisko 800 uczniów z 350 miejscowości. Program istnieje od
2003 r. Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie 24 miliony złotych.
Kr yteria przyjęcia do programu:







średnia powyżej 4,5 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty
olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia naukowe, artystyczne,
społeczne,
pochodzenie z miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie,
rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły,
ponadprzeciętna motywacja i zaangażowanie społeczne.

Co oferujemy:







pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum (m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe,
podręczniki, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalne, stała opieka wychowawcy i pedagogów),
stypendium finansowe na I roku studiów,
udział w integracyjnym obozie językowym oraz obozie wakacyjnym,
wsparcie działań wolontariackich,
dostęp do nagród stypendialnych,
dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa.

Re krutacja na r ok szkolny 2021/2022 r ozpoczęła się 15 lutego i potrwa d o 15 kwietnia.
Na najzdolniejszych 8-klasistów czeka 50 miejsc. Do programu można aplikować poprzez formularz
on-line dostępny na stronie fundacji.
Film promujący >> https://youtu.be/ezrWYkjDCsg
Kontakt >> klasa@bnpparibas.pl
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Szanowni Rodzice!
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WIELGIEM
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELAKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W WIEKU OD 7 DO 24 ROKU ŻYCIA
Ogłasza nabór uczniów do szkół wchodzących w skład ośrodka
na rok szkolny 2021/2022
W skład Ośrodka wchodzi:
8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
3-letnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy
(do w/w szkół przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawno‑
ściami sprzężonymi),
• internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.
Ośrodek zapewnia:
1) całodobową opiekę (od niedzieli od godz. 18:00 do piątku do godz. 18:00),
2) realizację obowiązku szkolnego i nauki,
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dzięki utworzonemu ośrodkowi koordynacyjo-rehabilitacyjno-opiekuńczemu, realizowane
w ramach programu „Za życiem”,
4) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, wyjazdy na basen, biwak, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
5) przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania,
6) opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły,
7) udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, uspraw‑
niających ruchowo, logopedycznych, biofeedback, socjoterapii, hipoterapii.
Rekrutacja:
Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:
• podanie do Starosty Golubsko–Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wielgiem,
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.
Posiadamy wolne miejsca w ośrodku. Więcej informacji pod numerem telefonu 54 280 19 08
e-mail: sosw@golub-dobrzyn.com.pl lub na naszej stronie www.sosw-wielgie.pl i profilu Facebook’owym:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wielgiem
Zapraszamy do odwiedzin naszego ośrodka!
Wielgie 80 a, 87-645 Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko – pomorskie
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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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XXXV sesja Rady Powiatu
Kolejna, XXXV sesja Rady Powiatu Golubsko‑
-Dobrzyńskiego, odbyła się 24 lutego br. i była
zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
na wniosek Zarządu Powiatu.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
7 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,
wyrazili zgodę na likwidację kierunków kształ‑
cenia w placówkach oświatowych, na które nie
ma chętnych uczniów, dokonali podziału środ‑
ków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przyjęli sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz wyrazili zgodę na ustawienie przy‑
stanków autobusowych przy drodze powiatowej
we wsi Szafarna (gmina Radomin).
Transmisja z obrad sesji dostępna jest pod ad‑
resem: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.
com.pl/index.php/pl/
Z podjęte na XXXV sesji uchwałami można zapo‑
znać się pod adresem: http://powiatgolubsko‑
-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
(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 15.03.2021 r. – 16.04.2021 r.
W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne na
terenie miasta Golubia-Dobrzynia będą pełnić dyżury od godz. 21.00 do godz. 24.00, a w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godz.
8.00 do godz. 24.00.

Termin dyżuru

Nazwa i adres apteki

15-03-2021 r.

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

16-03-2021 r.

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

17-03-2021 r.

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

18-03-2021 r.

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

19-03-2021 r.

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

20-03-2021 r.

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

21-03-2021 r.

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

22-03-2021 r.

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

23-03-2021 r.

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

24-03-2021 r.

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

25-03-2021 r.

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

26-03-2021 r.

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

27-03-2021 r.

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

28-03-2021 r.

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

29-03-2021 r.

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

30-03-2021 r.

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

31-03-2021 r.

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

01-04-2021 r.

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

02-04-2021 r.

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

03-04-2021 r.

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

04-04-2021 r.

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

05-04-2021 r.

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

06-04-2021 r.

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

07-04-2021 r.

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

08-04-2021 r.

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

09-04-2021 r.

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

10-04-2021 r.

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

11-04-2021 r.

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

12-04-2021 r.

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

13-04-2018 r.

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

14-04-2021 r.

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

15-04-2021 r.

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

16-04-2021 r.

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

