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Z okazji obchodzonego w dniu 7 kwietnia 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia przedsta‑
wiciele Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
w  osobach Starosty Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go ‑ Franciszka Gutowskiego, Wicestarosty 
Golubsko‑Dobrzyńskiego ‑ Danuty Maleckiej, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko

Światowy Dzień Zdrowia
‑Dobrzyńskiego ‑ Andrzeja Grabowskiego oraz 
Sekretarz Powiatu ‑ Katarzyny Orłowskiej złożyli 
na ręce przedstawicieli Szpitala Powiatowego 
Sp. z o.o. w Golubiu‑Dobrzyniu wyrazy uznania 
i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na 
rzecz mieszkańców. Chcąc w sposób szczegól‑
ny docenić pracę, zaangażowanie i poświęcenie 

lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych 
oraz wszystkich pracowników związanych 
z  ochroną zdrowia, zorganizowano spotkanie 
z delegacją pracowników szpitala. Składając 
życzenia zdrowia i wytrwałości, w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie, wręczono kwiaty 
oraz słodki upominek dla każdego pracownika.

(AP)
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Przygotowanie wojskowe w praktyce

W liceum Ogólnokształcącym im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzy-
niu można uczyć się w klasach mundurowych. Od bieżącego roku 
szkolnego program tych klas został poszerzony o przedmiot przy-
gotowanie wojskowe. Część zajęć realizowana jest praktycznie przez 
Przygotowanie wojskowe w praktyce Centrum Szkolenia Wojsk Obro-
ny Terytorialnej w Toruniu.

Nowe kwalifikacje
na start zawodowy

W ramach projektu „Nowe perspektywy
kształcenia zawodowego” uczniowie Ze-
społu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu re-
alizują kolejne kursy, które pozwolą im na 
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
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Zarząd Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 18 marca 2021 roku pod‑
jął uchwałę dotyczącą współpracy Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
z gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Toru‑
nia. Przedmiotem współpracy jest integracja społeczno‑gospodarcza 
regionu, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin 
i powiatów.
Miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone zostały w Strategii rozwo‑
ju województwa kujawsko‑pomorskiego do 2030 roku p.n. „Strategia 
Przyspieszenia 2030+”. W naszym województwie wyznaczono 5 takich 
obszarów położonych blisko największych miast: Bydgoszcz, Toruń, 
Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. 
W ramach perspektywy finansowej 2021‑2027 Komisja Europejska 
stworzyła szansę dla wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych 
umożliwiając realizację zintegrowanych projektów odpowiadających 
w sposób kompleksowy na potrzeby i rozwiązujących problemy wszyst‑
kich partnerów objętych granicami przedmiotowego obszaru. 
Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia zakłada współpracę miasta oraz 
otaczających go gmin w zakresie realizacji wspólnie wypracowanych 
celów, na które środki pochodzić będą z funduszy europejskich. Współ‑
praca w ramach MOF Torunia ma prowadzić do:
• budowania silniejszych relacji wewnętrznych

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
• podnoszenia potencjału rozwojowego obszaru na bazie miasta rdze‑
nia i otaczających go gmin,
• zwiększenia efektywności podejmowanych działań,
• realizacji zintegrowanych projektów, odpowiadających na potrzeby 
i  problemy rozwojowe ośrodka stołecznego i obszarów powiązanych 
z nim funkcjonalnie,
• realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do lepszego 
wykorzystania możliwości poszczególnych jednostek samorządu tery‑
torialnego,
• prowadzenia zintegrowanego zarządzania terytorialnego,
• wzmocnienia konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski.
W Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia wchodzą następujące jednost‑
ki samorządu terytorialnego: Powiat Aleksandrowski, Chełmiński, Go‑
lubsko‑Dobrzyński, Toruński, Gminy: Miejska Aleksandrów Kujawski, 
Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Miasta Chełmna, Chełmno, Miasta 
Chełmża, Chełmża, Ciechocin, Miejska Ciechocinek, Czernikowo, Miasta 
Golub‑Dobrzyń, Golub‑Dobrzyń, Kijewo Królewskie, Koneck, Kowalewo
‑Pomorskie, Lisewo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasta Nieszawa, Obro‑
wo, Papowo Biskupie, Raciążek, Radomin, Stolno, Miasto Toruń, Unisław, 
Waganiec, Wielka Nieszawka, Zakrzewo, Zbójno, Zławieś Wielka.

(AP)
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,,A jeśli komu droga otwarta
do nieba, tym, co służą Ojczyźnie.”
-Jan Kochanowski

10 kwietnia 2021 r. minęło 11 lat od katastrofy 
prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem 
oraz 81 lat od zbrodni katyńskiej. Tego dnia 
o godzinie 8:41 Wicestarosta Golubsko‑Do‑
brzyński Danuta Malecka, Sekretarz Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego Katarzyna Orłow‑
ska, Burmistrz Miasta Golubia‑Dobrzynia Ma‑
riusz Piątkowski, Wiceburmistrz Miasta Golu‑
bia‑Dobrzynia Róża Kopaczewska, Sekretarz 
Gminy Golub‑Dobrzyń Krzysztof Pieczka, Prze‑
wodniczący Rady Gminy Golub‑Dobrzyń Artur 
Kaszyński, Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Pamięci ,,Smoleńsk” Piotr Kokoszka i Zbigniew 
Warnel, Przedstawiciele Stowarzyszenia 
,,Przywrócić pamięć” Ewa i Jacek Kaźmierkie‑
wicz oddali hołd poległym rodakom. 
Odmówiono modlitwę w intencji ofiar tragedii 
oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów 
pod tablicą w hołdzie ofiarom tragedii nad 

11. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
I 81. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Smoleńskiem w drodze do Katynia oraz pod 
dębem pamięci w hołdzie ofiarom zbrodni ka‑
tyńskiej w Golubiu‑Dobrzyniu.
Lokalni patrioci zainicjowali powstanie tabli‑
cy upamiętniającej tragiczne wydarzenie z 10 
kwietnia 2010 roku, które na stałe zapisało się na 
kartach historii naszego kraju. Niech zacytowany 
poniżej wiersz śp. Jana Jagodzińskiego lokalne‑

go poety, przypomni zadumę, refleksję i uczucia, 
jakie towarzyszyły nam w tamtych dniach. 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
O, Polsko moja, Ojczyzno droga,
Ciągłe tragedie są Twym udziałem.
Twój Naród krocząc z imieniem Boga,
Dzieli Twe bóle, troski niemałe …
Twa święta flaga, biało‑czerwona,
W tych dniach żałoby kirem spowita;
Zginął Prezydent i Jego Żona,
Oraz Sztab Ludzi – Rządowa Świta …
W ów dramatyczny, kwietniowy ranek,
Ojczyzna nasza w bólu zastygła,
Bo zgasł polskiego żaru kaganek;
Runęły biało‑czerwone skrzydła …
Tuż pod Katyniem to się zdarzyło,
W siedemdziesiątą rocznicę zbrodni …
O tej tragedii nam się nie śniło …
Zginęli ludzie wielcy i godni.
Nieśli nadzieję swoją postawą
Na suwerenność i sprawiedliwość – 
W obronie prawdy stawali ławą,
By zło przemogło: dobro i miłość! –
Chcieli budować Polskę na skale
Wiary, tradycji, naszej kultury,
By rozwijała się nam wspaniale
Od fal Bałtyku po same góry! – 
Rozdarte serce a dusza płacze …
Więc zadajemy sobie pytania:‑ 
Jak to się stało? ‑ Kto wytłumaczy? ‑
Dramat domysły pozwala skłaniać …
Nieludzka ziemia miejscem dramatu
Po latach wielu wtórnie się stała,
A głosząc wieść tę całemu światu,
Katyń na wieki przypieczętowała! –
Chwała niewinnie zamordowanym,
W tysiąc dziewięćset czterdziestym roku, 
Najlepszym Synom, nie zapomnianym,
Prawda o zbrodni wyszła już z mroku! …
Tym także chwała, którzy spieszyli
Złożyć hołd Braciom zbrodni przed laty
I pod Katyniem, z siebie złożyli,
Ofiarę owej pamiętnej daty …
Dramat w historię został wpisany,
Nikt go wymazać się nie ośmieli.
Jątrzą się Polski rozległe rany …
Kto nam łzy otrze, wesprze w niedoli? …
Wieczny spoczynek racz dać im Panie, 
Ich imię na wiek niechaj się świeci …
Wiernie służyli Polsce oddani, 
Módlmy się za Nich … Cześć Ich pamięci! …

(AP)

Punkt Szczepień Powszechnych także
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
W związku z deklarowanym przez Rząd 
zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw 
COVID‑19, Powiat Golubsko‑Dobrzyński z koń‑
cem marca 2021 roku zgłosił Wojewodzie Ku‑
jawsko‑Pomorskiemu gotowość do utworze‑
nia dwóch punktów szczepień powszechnych.  
Dzięki podjętej współpracy z samorządami, 
Powiat wystąpił z propozycją utworzenia punk‑
tu szczepień w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Kowa‑
lewie Pomorskim. 
Spośród 49 propozycji przedłożonych przez 
samorządy powiatowe z województwa kujaw‑
sko‑pomorskiego do akceptacji Narodowe‑
go Funduszu Zdrowia, zgodę na utworzenie 
uzyskało 27 punktów, wśród których znalazł 
się Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu
‑Dobrzyniu, który zlokalizowany został w Hali 
Widowiskowo‑Sportowej przy ul. Sosnowej 
2A. W Punkcie Szczepień Powszechnych będą 
mogli się w nim zaszczepić wszyscy chętni 
mieszkańcy naszego Powiatu po wcześniejszej 
rejestracji.  
Pomimo dużego zaangażowania Burmistrza 
Miasta Kowalewa Pomorskiego Jacka Żuraw‑
skiego oraz lek. med. Katarzyny Kurkowskiej 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zaakceptował 
punktu szczepień w Kowalewie Pomorskim. 
Utworzenie punktu szczepień w Golubiu‑Do‑
brzyniu było możliwe dzięki deklaracji obsługi 
szczepień przez „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. 
w Golubiu‑Dobrzyniu. Dlatego też pragniemy 
podziękować Prezesowi Szpitala Michałowi 
Kamińskiemu, koordynatorowi medycznemu 
szczepień lek. med. Zbigniewowi Mężykow‑
skiemu, a także personelowi medycznemu za 
podjęcie tak odpowiedzialnego wyzwania. 

Należy podkreślić również bardzo dobrą 
współpracę z Burmistrzem Miasta Golubia
‑Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim i Wice‑
burmistrz Różą Kopaczewską przy organizacji 
i  udostępnieniu miejsca na punkt szczepień 
oraz pomoc w technicznym zabezpieczeniu 
tego działania. Podziękowania kierujemy także 
do Wójta Gminy Golub‑Dobrzyń Marka Ryło‑
wicza w związku z deklaracją podjęcia współ‑
pracy w zakresie skompletowania personelu 
administracyjnego oraz  technicznego. 
Za koordynację zadania w Powiecie Golubsko
‑Dobrzyńskim odpowiedzialna jest Agnieszka 
Malon – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu.
Niebawem rozpoczną się prace nad adaptacją 
obiektu hali na rzecz utworzenia punktu szcze‑
pień. Niezbędne będzie odpowiednie zaaran‑
żowanie miejsca, jego wyposażenie w  odpo‑
wiedni sprzęt, a także zapewnienie personelu 
medycznego i administracyjnego do pracy. 
Start Punktów Szczepień Powszechnych w ca‑
łym kraju planuje się na początek maja br. 
O szczegółach dotyczących szczepień będzie‑
my informowali Państwa na bieżąco. 

(AM)
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XXXVI sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, odbyła się 31 mar‑
ca br. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obo‑
strzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W związ‑
ku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się 
bez pełnego udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. 
Oprócz radnych w sesji uczestniczyli jedynie przedstawiciele Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu, czyli emerytowany 
(od 01.02.2021 r.) komendant Paweł Warlikowski oraz powołany na to 
stanowisko komendant Witold Juszczak. Przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Grabowski, Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski, 
Wicestarosta Danuta Malecka oraz wszyscy radni odchodzącemu komen‑
dantowi życzyli zasłużonego wypoczynku, zaś jego następcy sukcesów 
w życiu zawodowym i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Podkreślali 
bardzo dobrą, wieloletnią współpracę ze strażakami i zapewniali o chęci 
jej kontynuacji. Do życzeń i gratulacji dołączono kwiaty, a emerytowany 
komendant otrzymał dodatkowo wymarzony rower. 
Z racji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy nie zabrakło również wspól‑
nych życzeń zdrowia, rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole 
oraz spokoju i bezpiecznego świętowania. 
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 8 uchwał, z których treścią 
można zapoznać się tutaj:    http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal

Projekt unijny pn. „Nowe perspektywy kształ‑
cenia zawodowego”, realizowany przez Powiat 
Golubsko – Dobrzyński,  umożliwia uczniom 
zdobywanie wielu cennych doświadczeń 
i  umiejętności. Jednym z działań, będących 
częścią projektu, są warsztaty dla młodych ku‑
charzy, uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie 
Pomorskim. 
W marcu kilka grup adeptów sztuki kulinar‑
nej szkoliło się w restauracji Kuźnia Smaków 
w  Małym Pułkowie. Pod okiem doświadczo‑
nych szefów kuchni młodzież doskonaliła się 
w przygotowywaniu sushi oraz poznawała taj‑
niki kuchni włoskiej. W szkoleniu  uczestniczyli 
zarówno uczniowie technikum żywienia i usług 
gastronomicznych, jak też uczniowie szko‑
ły branżowej.  – Dzięki udziałowi w projekcie 
„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” 
nasi uczniowie realizują wyjazdy studyjne, pod‑
czas których mają możliwość odbywania zajęć 
praktycznych w warunkach właściwych dla 
prawdziwych restauracji – wyjaśnia Joanna Kar‑
waszewska, doradca zawodowy i nauczycielka 
w  kowalewskim Zespole Szkół. ‑ Takie zajęcia 
są bardzo efektywne. Zgodnie z planem, warsz‑
taty kulinarne odbędę się jeszcze w Restauracji 
Pałac Romantyczny w Turznie oraz w Osadzie 
Karbówko. Zależy nam, aby wszyscy uczniowie 

Młodzi kucharze poznawali tajniki egzotycznej kuchni

klas gastronomicznych mogli zdobyć ciekawe 
doświadczenie. Oczywiście, kolejne warsztaty 
zostaną przeprowadzone, jak tylko pozwolą na 
to warunki związane z  ograniczeniami epide‑
miologicznymi – dodaje.
Wraz z młodzieżą w warsztatach uczestniczą 
nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, 
między innymi Marta Malinowska. ‑ Nasi 
uczniowie poznali tajniki sporządzania sushi 
– mówi Marta Malinowska. ‑ Razem z przed‑

stawicielką Restauracji Kuźnia Smaków panią 
Michaliną Miszczak przygotowali nigiri, futo‑
maki, hosomaki, kappa maki, california maki, 
gunkan maki. Natomiast szef kuchni pan Jaro‑
sław Grębski przyrządził z młodzieżą potrawy 
kuchni włoskiej ‑ sycylijską zupę pomidorową, 
bruschettę z pesto, bakłażana, oliwek i pomi‑
dora z łososiem oraz tradycyjną lasagne – opi‑
suje Marta Malinowska. ‑ Nad całością czuwała 
pani Anna Miszczak, właścicielka hotelu i  re‑
stauracji ‑ dodaje.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim cenią możliwość doskonalenia 
umiejętności zawodowych młodzieży pod okiem 
doświadczonych kucharzy. ‑ Bardzo dziękujemy 
wszystkim za możliwość udziału w warsztatach, 
profesjonalizm, cenne wskazówki oraz sympa‑
tyczną atmosferę – ocenia Marta Malinowska. 
‑ Dodatkowo dla mnie osobiście był to niezwy‑
kle miły dzień, ponieważ podczas warsztatów 
w  Kuźni Smaków spotkałam Paulinę, Monikę 
i Olę, moje uczennice ‑ absolwentki naszej szko‑
ły. Obecnie pracują w restauracji, w której szkolą 
się ich młodsi koledzy. Jestem z nich bardzo dum‑
na! Dziewczyny świetnie odnalazły się na rynku 
pracy w gastronomii i są cenionymi pracownika‑
mi – podsumowuje.

(BO)

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w budżecie na rok 2021, w Wie‑
loletniej Prognozie Finansowej do roku 2040 oraz w poddziale środ‑
ków jakimi dysponuje Powiat z PFRON‑u. Ponadto przyjęto sprawozda‑
nie z działalności w minionym roku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, 
Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu i wyrażono zgodę na 
zmianę lokalizacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz na sprze‑
daż nieruchomości należących do Powiatu. Uchwałą przyjęto do reali‑
zacji na rok 2021 Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy.  
Retransmisja z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu pod adresem:  http://
powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu
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W ramach projektu  „Nowe perspektywy 
kształcenia zawodowego” uczniowie Zespo‑
łu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu realizują 
kolejne kursy, które pozwolą im na uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji. Ogromnym zain‑
teresowaniem cieszą się, szczególnie wśród 
dziewcząt, kursy stylizacji rzęs oraz paznokci 
metodą żelową, akrylową i hybrydową. Mo‑
gły wziąć w nich udział uczennice kształcące 
się w  zawodach fryzjer oraz technik reklamy. 
„Kursy są intensywne, ale bardzo ciekawe. 
Najbardziej podoba mi się to, że zdecydowa‑
na większość zajęć ma charakter praktyczny. 
Dzięki temu czuję się dobrze przygotowana do 
pracy” – opowiada jedna z uczestniczek zajęć. 
Z kolei uczniowie technikum i branżowej szkoły 
I stopnia biorą udział w kursie obsługi wózków 
widłowych. Po zajęciach teoretycznych przy‑
szedł czas na praktykę i intensywną naukę na 
placu manewrowym. „Myślę, że dzięki ukoń‑
czeniu tego kursu łatwiej będzie mi znaleźć 
pracę. Obecnie operatorzy wózków widłowych 
mogą liczyć na zatrudnienie w wielu branżach, 
co wiąże się z  atrakcyjnym wynagrodzeniem” 
– relacjonuje uczestnik kursu. 
Uczniowie naszej szkoły biorą także udział 
w  kursach prawa jazdy kategorii B. Z uwagi 
na pandemię wszystkie zajęcia odbywają się 
w niewielkich, kilkuosobowych grupach z  za‑
chowaniem ostrego reżimu sanitarnego. 

Nowe kwalifikacje na start zawodowy

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia reali‑
zowane w ramach projektu „Nowe perspek‑
tywy kształcenia zawodowego”  są bezpłatne, 
a  uczniowie zyskują niepowtarzalną szansę 
na zdobycie kwalifikacji i umiejętności, które 
z pewnością zwiększą ich szanse na znalezie‑
nie atrakcyjnej pracy” – podsumowuje dyrek‑
tor szkoły, Agnieszka Brzostowska. Projekt 

realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ku‑
jawsko‑Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działa‑
nie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Pod‑
działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

(KB)
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Wypalanie traw szkodzi ‑ od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, 
a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych poża‑
rach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk, które zostały świadomie 
wywołane przez ludzi. W 2017 r. odnotowano ponad 38 tysięcy takich 
wypadków, a od początku tego roku ‑ już kilkanaście tysięcy. Mimo licz‑
nych ostrzeżeń osoby wypalające trawy wydają się nieświadome szkód, 
które wyrządzają przyrodzie i zagrożenia jakie sprowadzają na ludzi.
Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia nie‑
zebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bo‑
wiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność 
gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej 
mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy 
gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kil‑
ka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości 
roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka 
temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi 
poważne zagrożenie dla zwierząt.

Szanowni Państwo,w związku z tym, że Or‑
ganizacje Pożytku Publicznego są ważnym 
interesariuszem działań w ramach usługi 
Twój e‑PIT chcemy zapewnić, że Krajowa 
Administracja Skarbowa dołożyła wszelkich 
starań, aby jak najbardziej ułatwić podatnikom przekazanie 1 % podat‑
ku wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Informacja 
dotycząca OPP jest dostępna od razu na głównym ekranie po wejściu 
do usługi Twój e‑PIT za pośrednictwem e‑Urząd Skarbowy na portalu 
https://www.podatki.gov.pl.
Podatnik przekazujący 1 % dla OPP po raz pierwszy, może w prosty spo‑
sób wybrać z listy nr KRS organizacji, którą chce wspomóc.
Co warte podkreślenia, każda osoba, która w zeznaniu za 2019 r. zdecy‑
dowała się przekazać 1 % podatku konkretnej organizacji, ma tę orga‑
nizację wpisaną automatycznie w zeznaniu za 2020 r. Dlatego też, jeśli 
podatnik nie podejmie żadnych działań, to 1 % jego podatku trafi do 
organizacji wybranej w zeszłym roku.
Oczywiście, każdy może bez problemu zmienić OPP oraz cel szczegó‑
łowy.
Krajowa Administracja Skarbowa zachęca podatników do składania 
deklaracji drogą elektroniczną, co gwarantuje szybszy termin zwrotu 
nadpłaty niż dla deklaracji papierowych.
Jak przekazać 1 % podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e‑PIT
1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz e‑Urząd Skarbowy, a potem Twój 
e‑PIT.
2.  Uwierzytelnij się
a. Zaloguj się przez login.gov.pl ‑ to jest profil zaufany,e‑dowód lub ban‑
kowość elektroniczną
b. lub wpisz swoje dane:
• PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
• kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019
• kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT‑11) za 
2020 rok i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji 
za 2019 r.
Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT‑40A) i w 2019 r. 
nie rozliczyłeś się samodzielnie – podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty 
z PIT‑40A
c. lub użyj aplikacji mObywatel
3.  Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
4.  Jeśli robisz to po raz pierwszy:
a. wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1 % po‑
datku
b. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
c. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1 % po‑
datku
5.  Jeśli chcesz zmienić OPP:
a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
b. wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przeka‑
zać 1 %
c. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
d. zatwierdź tę zmianę
6.  Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
b. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
c. zatwierdź tę zmianę
7. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
Usługa Twój e‑PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym 
roku otrzymała od Ciebie 1 % podatku. Wskazuje też cel szczegółowy 
i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informa‑
cji o 1 %, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.
Twój e‑PIT wylicza kwotę 1 % podatku na podstawie aktualnych danych.
Osoby, które chcą przekazać 1 % zaznaczają to w zeznaniu. Jeżeli 
nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać 
z oświadczenia PIT‑OP.
Dzięki oświadczeniu PIT‑OP podatnik może przekazać 1 % swojego 
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskaza‑
niem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e‑PIT, 
aplikację e‑Deklaracje lub papierowo. 

Stop wypalaniu traw Jak przekazać 1 % podatku na 
rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT

Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, 
żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość 
z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondy‑
cję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle 
efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają 
całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują popula‑
cje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są 
sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.
Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w kon‑
sekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć 
wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz ma‑
łych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gry‑
zonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią 
szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżą‑
cych się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwie‑
rzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także wiatr. Osoby, 
które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że 
w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Nieste‑
ty mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej 
zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kon‑
troli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w ta‑
kich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach 
wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypad‑
kowe osoby oraz strażacy.
Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również praw‑
nie zakazane. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wpro‑
wadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy‑
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie 
tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.
Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultu‑
ry rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach 
systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej 
zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy 
korzystający z tych dopłat. Za wypalanie traw Agencja Restrukturyza‑
cji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową 
w postaci zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skrajnych przypadkach na‑
wet odebrania wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Źródło: GDOŚ, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
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Uczniowie “Wazówny” biorą udział w projekcie Instytutu Pamięci Naro‑
dowej “Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Pod kierunkiem Moniki Kwi‑
dzyńskiej przygotowali film konkursowy nt. działalności IPN.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i VIII 
klas szkół podstawowych. Cele projektu to wspieranie wychowania pa‑
triotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw 
empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia 
ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie 
warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.
Dotychczas odbyły się trzy edycje projektu. Były to  comiesięczne spo‑
tkania, podczas których uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjali‑
stami biorącymi udział w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku. 
“Wazówna” dwukrotnie znalazła się wśród najlepszych szkół w Polsce, 
biorących udział w projekcie.
Edycja 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią wy‑
gląda inaczej. To dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie. Pierwsza pole‑
gała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Grupa otrzymywała od 

W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Anny 
Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu zdobyło tytuł  
“Złotej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu 
Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządno‑
ści RP. To efekt sukcesów uczniów liceum, któ‑
rzy często sięgają po olimpijskie laury, a także  
kolejny ranking, w którym szkoła zdobyła waż‑
ny i cenny tytuł.
Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich 
Szkół Praworządności RP to drugi, po rankingu 
“Perspektyw”, w którym regularnie “Wazów‑
na” sięga po tytuły. W tym roku znalazła się na 
wysokim miejscu. Była 4 w województwie i 41 
w kraju.

Złota tarcza dla “Wazówny”

Ranking to zestawienie wyników szkół po‑
nadpodstawowych w olimpiadach społeczno
‑prawnych, organizowanych w Polsce przez 
różne podmioty. Za uczestnika etapu central‑
nego szkoła uzyskuje 1 pkt., za finalistę – 2 pkt., 
za laureata – 3 pkt., te pomnożone są przez 
odpowiedni współczynnik, w zależności od ka‑
tegorii olimpiady. O miejscu szkoły w rankingu 
decyduje liczba punktów za wszystkich olimpij‑
czyków wszystkich olimpiad. 
Ranking ujmuje Olimpiady: Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Społeczeń‑
stwie, Wiedzy Historycznej, Wiedzy o Rodzinie, 
Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Unii Europejskiej 
„Gwiezdny Krąg”, Wiedzy o Unii Europejskiej, 
Wiedzy o III RP, Wiedzy o Prawach Człowieka 
w  Świecie Współczesnym, Solidarności, Wie‑
dzy o Mediach, Wiedzy o Bezpieczeństwie 

i Obronności, Wiedzy o Prawie i Wymiarze 
Sprawiedliwości. 
‑ Z uczniami biorącymi udział w olimpiadach 
społeczno‑prawnych pracowali w tym roku 
Marek Beyger, Justyna Radzimińska, Piotr Kur‑
kowski i Sławomir Żochowski ‑ wylicza dyrek‑
tor “Wazówny” Piotr Wiśniewski. ‑ To dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli i pracy uczniów 
zdobyliśmy ten tytuł. 

(IU)

Film na konkurs IPN-u

listopada 2020 do marca 2021 pakiet złożony z materiału edukacyjnego, 
wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wy‑
konania w ciągu miesiąca. Kolejny pakiet otrzymywały te zespoły, które 
zapoznały się z otrzymanym materiałem i przesłały wykonane zadanie. 
Druga ścieżka to zajęcia odbywające się w trybie zdalnym na żywo. 
‑ Wykonaliśmy wszystkie zadania projektowe, a zadaniem wieńczącym 
działo było przygotowanie filmu na temat działalności IPN i żołnierzy 
wyklętych ‑ mówi Monika Kwidzyńska, nauczycielka historii, realizująca 
projekt w “Wazównie”. ‑ Tematem filmu jest praca specjalistów z insty‑
tutu przy identyfikacji odnalezionych szczątków żołnierzy.

(IU)
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Kadeci klasy I D mundurowej podczas pobytu na poligonie złożyli uro‑
czyste ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał komendant Centrum 
Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński, uroczystość przygotował 
i poprowadził kpt. rez.  Sławomir Żochowski.
Uczniowie klasy mundurowej odbywali na toruńskim poligonie zajęcia 
praktyczne w ramach realizacji przedmiotu przygotowanie wojskowe. 
Tego dnia, oprócz części ćwiczeniowej, zaplanowano dla nich uroczy‑
stość. To ślubowanie kadetów klas pierwszych.
Ślubowanie każdego roku odbywało się w listopadzie, gdyż w “Wazów‑
nie” związane jest z tradycją Dnia Podchorążego, czyli święta słuchaczy 
wyższych szkół i akademii wojskowych. Aby nadać wydarzaniu właści‑
wą oprawę, organizowano je w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu. Gośćmi uroczystości byli przed‑
stawiciele straży, policji, władz samorządów powiatowego i miejskiego 
oraz nauczyciele i rodzice kadetów. W tym roku z przyczyn związanych 
z ograniczeniami epidemicznymi ślubowanie zostało przeniesione na 
kwiecień i odbyło się na poligonie. 
W uroczystości uczestniczyli komendant płk Krzysztof Leszczyński i in‑
struktorzy z Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Jak zawsze, w ważnych 
wydarzeniach związanych z działaniami klas mundurowych, obecny był 
wicedyrektor “Wazówny” Dariusz Guzowski. Na sztandar ślubowali wy‑
różnieni za wyniki w nauce i zaangażowanie uczniowie, to Aleksandro 
Molek, Szymon Zawieracz, Małgorzata Romanowska i Julia Tylicka.
‑ Tym samym moich 18 wychowanków dołączyło do korpusu kadetów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu 
‑ mówi kpt. rez. Sławomir Żochowski. ‑ Rodzinka “Militarni‑Wazówna” 
powiększyła się o kolejnych członków. Pierwszoklasiści, którzy do cza‑
su ślubowania byli rekrutami, zostali awansowani do stopnia młodszy 
kadet.

(IU)

Ślubowanie na poligonie

W liceum Ogólnokształcącym im. Anny Wa‑
zówny w Golubiu‑Dobrzyniu  można uczyć się 
w klasach mundurowych. Od bieżącego roku 
szkolnego program tych klas został posze‑
rzony o przedmiot przygotowanie wojskowe. 
Część zajęć realizowana jest praktycznie przez 

Przygotowanie wojskowe w praktyce
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorial‑
nej w Toruniu. 8 kwietnia kadeci z „Wazówny” 
ćwiczyli na poligonie. 
Od września 2020 roku szkoła realizuje pro‑
gram przygotowania wojskowego.  Po zakwa‑
lifikowaniu się, została włączona do projektu 
przez Biuro Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Naro‑
dowej. 
Klasa pierwsza mundurowa działa jako oddział 
przygotowania wojskowego (jednak, podobnie 
jak poprzednie roczniki, realizuje też przedmio‑
ty edukacja policyjna oraz edukacja pożarnicza 
i ratownictwo). 
W oddziałach realizowane jest szkolenie w for‑
mie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego 
program określa rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej. W części teoretycznej pro‑
gram realizowany jest przez szkołę, a w części 

praktycznej przez patronacką jednostkę woj‑
skową. Dla „Wazówny” patronacką jednostką 
jest Centrum Szkolenia WOT. Instruktorzy  cen‑
trum prowadzili  zajęcia na toruńskim poligo‑
nie. Realizowali tematy związane z przygoto‑
waniem żołnierza do działania na polu walki, 
technikami pokonywania terenu i  przeszkód 
terenowych oraz terenoznawstwem i topogra‑
fią wojskową.

(IU)
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Dnia 8 marca br. w Publicznej Szkole Muzycz‑
nej I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu odbył się 
koncert z okazji Dnia Kobiet. Jest on corocznym 
wydarzeniem organizowanym przez szkołę, 
jednak w tym roku, ze względu na pandemię, 
nie było możliwości by odbył się on stacjo‑
narnie jak w ubiegłych latach. Nagrywany był 
w tutejszym Domu Kultury dzięki uprzejmości 
Pana Dyrektora Artura Niklewicza, który udo‑
stępnił salę. Uczniowie mogli nagrać koncert  

Koncert uczniów Szkoły muzycznej 
z okazji Dnia Kobiet

w klimatycznej scenerii, która wprowadziła 
magiczną atmosferę. Młodzi artyści  prezento‑
wali swoje utwory wraz z akompaniamentem 
dr. Tomasza Gumieli. Na początku nauczyciel 
złożył serdeczne życzenia wszystkim Paniom 
i uczennicom szkoły.
Wśród wykonawców znaleźli się Mikołaj Szu‑
mała, Aleksandra Śliwińska, Antoni Charchuła, 
Wiktoria Rumianowska, Karina Radzikowska, 
Filip Piątkowski, Natasza Wojtczak, Jakub Gar‑

kowski oraz nauczyciele mgr Paweł Dąbrow‑
ski, mgr Łukasz Ignac, dr Tomasz Gumiela. Za 
organizację i przygotowanie koncertu odpo‑
wiedzialni byli Pani Katarzyna Ignac i Pan Pa‑
weł Dąbrowski. 

(RG)

Świąteczne podarunki i życzenia dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Dom Pomocy Społecznej w Golubiu‑Dobrzyniu istnieje od 1996 roku. 
Jest placówką stacjonarną pobytu stałego dla 12 dorosłych ‑ niepełno‑
sprawnych intelektualnie mężczyzn. Do podstawowych zadań Domu 
należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokoje‑
nie im niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomaga‑
jących na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 
wynikających z indywidualnych potrzeb.
Od roku, w związku z sytuacją epidemiczną, mieszkańcy Domu nie 
opuszczają placówki oraz nie przyjmują gości. Mimo to w okresie Świąt
Wielkanocnych skierowano do nich wiele ciepłych słów. Przyjaciele 
Domu, jakich mamy wielu, obdarowali mieszkańców podarunkami i ży‑
czeniami i dzięki takim osobom okres Świąt przeżyli radośnie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Firmy P.H.U. Gra‑Mar w Kowa‑
lewie Pomorskim, Hetman Sp. z o.o. Olszówka oraz do Koła Wolon‑
tariatu przy Zespole Szkół w Zbójnie. Mieszkańcy Domu kierują także 
podziękowania do Gospodarstwa Ogrodniczego we Wrockach za 
otrzymane wiosenne kwiaty.

(MK)
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W dniach 3‑5 marca punktualnie o godzinie 
9.00 odbył się  próbny egzamin maturalny dla 
uczniów z technikum: ekonomicznego, infor‑
matycznego, rolniczego i reklamy.
Choć przeprowadzany w surowym reżimie sa‑
nitarnym, to nie różnił się od tego, który już 
wkrótce będą pisać nasi maturzyści. Były ga‑
lowe stroje, były procedury i były... emocje! Ta 
próba jest doskonałą okazją, aby sprawdzić 
swoje umiejętności przed „prawdziwymi” eg‑
zaminami i oswoić przedmaturalny stres. Na‑
szym maturzystom życzymy wspaniałych wyni‑
ków: teraz i w maju! Powodzenia!

(AB)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzeka‑
nia o Niepełnosprawności   w Golubiu
‑Dobrzyniu uprzejmie informuje, że na 
podstawie art. 15h. ust. 1 pkt 2   ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega‑
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID‑l9, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso‑
wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), 
z przyczyn związanych z przeciwdziała‑
niem COVID‑19, orzeczenie o niepełno‑
sprawności albo orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, wydane na czas 
określony na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo‑
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, którego ważność 
upływa po 8 marca 2020 r. zachowuje 
ważność do upływu 60. dnia od dnia od‑
wołania stanu zagrożenia epidemiczne‑
go lub stanu epidemii, jednak nie dłużej 
niż do dnia wydania nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności albo orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

(MS)

Informacja dot.
ważności orzeczeń

o niepełnosprawności

Próbna matura w Zespole Szkół
Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
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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. 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

Trwa konkurs fotograficzny
pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

Szanowni Państwo,
Wojewoda Kujawsko‑Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału

w kolejnej edycji konkursu fotograficznego
pn. „Przyroda województwa kujawsko‑pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na adres
e‑mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r.

Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac,
które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody

i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.  
Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie 

zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach
Wojewody Kujawsko‑Pomorskiego, m.in. w albumie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej
Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

https://www.gov.pl/web/uw‑kujawsko‑pomorski/konkursy‑wojewody .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:
Kujawsko ‑ Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

tel. 523497587 lub 604060204
e‑mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

 
link do strony internetowej Konkursu:

https://www.gov.pl/web/uw‑kujawsko‑pomorski/konkursy‑wojewody
 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.04.2021 r. – 16.05.2021 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

15‑04‑2021 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

17‑04‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

18‑04‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

19‑04‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

20‑04‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

21‑04‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

22‑04‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

23‑04‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

24‑04‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

25‑04‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

26‑04‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

27‑04‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

28‑04‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

29‑04‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

30‑04‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

01‑05‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

02‑05‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

03‑05‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

04‑05‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

05‑05‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

06‑05‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

07‑05‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

08‑05‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

09‑05‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

10‑05‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

11‑05‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

12‑05‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

13‑05‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

14‑05‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

15‑05‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16‑05‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27


