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Środki te pochodzą z  Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna 
Edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020.
Jest to największe dofinansowanie w województwie kujawsko-
pomorskim w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski   w Toruniu 
konkursie.
W piątek 18 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Franci‑
szek Gutowski Starosta Golubsko‑Dobrzyński, Danuta Malecka Wice‑
starosta oraz Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu podpisali umowę 
na realizację projektu.
Środki  unijne, trafią do naszego powiatu z przeznaczeniem na wsparcie 
szkolnictwa branżowego do trzech szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu‑
Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół 
w Kowalewie Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie jest kontynuacją 
realizowanych od 2017 r. dwóch projektów „Kształcenie zawodowe 
w  Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim” oraz „Nowe perspektywy 
kształcenia zawodowego w Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim”.
Trzecia edycja pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnic‑
twa branżowego w Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim” pozwoli na reali‑
zacje działań skierowanych do ok. 500 uczniów i 30 nauczycieli. Celem 

Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał kwotę 
4.000.000,00 złotych na oświatę

projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowa‑
dzących kształcenie zawodowe, podniesienie efektywności kształcenia 
zawodowego, jak również rozwijanie u uczniów kompetencji kluczo‑
wych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

c.d. na str. 2
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Konwent Powiatów Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 15 czerwca 2021 r. Starosta 
Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gu-
towski wziął udział w Konwencie 
Związku Powiatów Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego, którego miej-
scem spotkania był Grudziądz.

Do wygarnia zdrowie i... miliony złotych!
Ruszają konkursy dla gmin

Szczepienia przeciw Covid-19 to najlepszy teraz sposób na zakończenie 
pandemii. Tylko zbiorowa odporność pozwoli nam na powrót do normal-
ności. W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd angażuje gminy w całej 
Polsce, uruchamiając konkurs z licznymi nagrodami finansowymi. Gmina 
z najwyższym odsetkiem zaszczepionych otrzyma aż 2 mln zł.
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Trwają prace końcowe przy realizacji wspólnej inwestycji drogowej Po‑
wiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego i  Gminy Ciechocin dotyczącej budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C Dobrzejewice – Święto‑
sław – Mazowsze.
W ramach zadania zostanie wybudowany prawie 160 metrowy odcinek 
chodnika w centrum miejscowości Świętosław. Jego szerokość będzie 
wynosiła 1,5 metra. Ponadto zostaną wykonane również zjazdy na 
działki przyległe do chodnika wraz z wykonaniem remontu istniejącego 
przepustu znajdującego się pod jednym z wjazdów.
Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy samorządami Wykonaw‑
cą zadania w imieniu Powiatu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Golu‑
biu‑Dobrzyniu, który zapewnił pracowników oraz sprzęt niezbędny do 
wykonania zadania. Ze strony Gminy Ciechocin został zakupiony i prze‑
kazany wymagany do budowy chodnika materiał.
Już za kilka dni prace drogowe dobiegną końca i mieszkańcy będą mo‑
gli swobodnie korzystać z nowego chodnika.

(AP)

Nowy chodnik w Świętosławiu!

Szkolnictwo branżowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi 
i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przed-
siębiorców do współpracy – ocenia Starosta Franciszek Gutowski ‑ Mamy 
ogromny potencjał, dobrze wykształconych nauczycieli i prężnie rozwijających 
się przedsiębiorców, którzy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto 
zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój naszego regionu.
Projekt warty ponad 4 mln zł zacznie być realizowany już od nowego 
roku szkolnego i potrwa do września 2023 r. Wśród wielu działań ofe‑
rowanych do uczniów największym zainteresowaniem cieszą się: spe‑
cjalistyczne kursy, w tym kursy prawa jazdy kat B i T, szkolenia zawodo‑
we, płatne staże oraz zajęcia praktyczno‑studyjne. Ponadto realizacja 

projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji zawo‑
dowych nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych, 
stażach i kursach doskonalących. W ramach projektu przewiduje się 
również doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Nowoczesny 
sprzęt pozwoli na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy 
wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności prak‑
tyczne nabyte podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpowia‑
dający wymogom rynku pracy.
Całkowita wartość projektu złożonego do konkursu wynosi 4.004.432,37 zł 
wydatków  kwalifikowanych, w tym 90% to kwota dofinansowania ze środ‑
ków unijnych i budżetu państwa tj.  3.603.989,12 zł.

(MC)

c.d. ze str. 1
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W dniach od 18 do 19 czerwca w Golubiu‑Do‑
brzyniu, odbył się rajd POLAND TROPHY 
EXTREME 2021. Impreza skupiła miłośników 
sportów samochodowych o charakterze off
‑roadowym. Rajd przeprawowy podzielony był 
na dwa etapy nocny i dzienny.
W piątek (18.06) o godzinie 16:00 rozpoczęła 

POLAND TROPHY 
EXTREME 2021

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W dniu 15 czerwca 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński  Franciszek 
Gutowski wziął udział  w Konwencie Związku Powiatów Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego, zorganizowanym w Grudziądzu.
Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad Wojewoda Ku‑
jawsko‑Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zaprezentował sytuację woje‑
wództwa po roku pandemii. Marszałek Województwa Kujawsko‑Po‑
morskiego Piotr Całbecki przedstawił temat funduszy europejskich 

W dniu 18 czerwca 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestaro‑
sta Danuta Malecka zostali zaproszeni na uroczyste podpisanie porozumienia, do Centrum 
Kulturalno  – Kongresowego Jordanki w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyło 36 samorządów 
powiatowych i gminnych. Każdy z samorządów uczestniczący w spotkaniu podjął wcześniej 
uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy przy tworzeniu Miejskiego Obszaru Funkcjo‑
nalnego Torunia (MOF). Jest to kontynuacja wynikająca z zapisów Strategii Rozwoju Woje‑
wództwa Kujawsko‑Pomorskiego do 2030  roku (Strategia Przyśpieszenia 2030+). Jednym 
z założeń Strategii jest wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych, będących podsta‑
wą do kształtowania współpracy, realizowanej w ramach partnerstwa Zintegrowanych In‑
westycji Terytorialnych (ZIT). Współpraca samorządów w ramach tej struktury zmierza do 
integracji społeczno‑gospodarczej i zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów.

(AP)

„Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz
integracji społeczno-gospodarczeji zrównoważonego 
rozwoju gmin i powiatów w ramach MOF Torunia”

dla województwa na lata 2021‑2027. Funkcjonowanie szkół i placówek 
w  województwie w czasie pandemii wirusa SARS CoV19 omówił Ku‑
jawsko‑Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Natomiast Dowódca 
8.  Kujawsko‑Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof 
Stańczyk przedstawił zakres działania żołnierzy Wojsk Obrony Teryto‑
rialnej w czasie pandemii oraz ich współpracę z samorządami.

(AP)

się odprawa zawodników na Rynku Golubskim 
z udziałem Wicestarosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego Danuty Maleckiej, przedstawicieli Mia‑
sta Golubia‑Dobrzynia i Gminy Radomin, któ‑
rzy powitali gości oraz uczestników rajdu.
Oficjalny start odbył się o godzinie 19:00 z Ryn‑
ku w Golubiu‑Dobrzyniu, natomiast oficjalny 

wynik ogłoszono w sobotę (19.06) o godzinie 
21:00.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Staro‑
sty Golubsko‑Dobrzyńskiego.
Całej załodze POLAND TROPHY gratulujemy 
organizacji wydarzenia.

(AP)
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W dniu 13 czerwca 2021 r. Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek 
Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Radny Powiatu Tomasz 
Zwoliński obserwowali zmagania wędkarskie, nad rzeką Drwęcą w Go‑
lubiu. Zawody spławikowe odbyły się pod patronatem Starosty Golub‑
sko‑Dobrzyńskiego. 
W przyjaznej atmosferze 15 zawodników rywalizowało o puchar staro‑
sty. Komisja po zważeniu złowionych ryb wskazała zwycięzców, a zo‑
stali nimi: 
I miejsce (1.605 kg) Zenon Wilk 
II miejsce (0.690 kg) Jarosław Lebowski 
III miejsce (0.630 kg) Artur Alechniewicz
Starosta Golubsko‑Dobrzyński i Wicestarosta pogratulowali wszystkim 
uczestnikom zawodów spławikowych, a najlepszym zawodnikom wrę‑
czyli ufundowane przez Powiat Golubsko‑Dobrzyński puchary. 
Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Miejskiego Drwęca w Golu‑
biu‑Dobrzyniu.

(AP)

Zawody wędkarskie
o puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
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Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi prze‑
kracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy 
godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi ‑ w południe, zaś największe 
promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12‑13.
Ochrona podczas upałów
• dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to nie‑
zbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;
• należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
• pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowa‑
nym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 
50‑60 °C;
• należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu 
jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra 
poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. 
stosując przy tym kremy ochronne;
• w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ 
gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznio‑
nej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczy‑
wiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;
• należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. 
Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skur‑
czów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrza‑
niem organizmu lub udaru cieplnego;
• należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych ko‑
lorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;
• należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – 
sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
• osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić 
jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno‑elektrolitową;
• jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnie‑
nie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwo‑
niąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne 
miejsce;
• należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzo‑
wanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje 
upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo 
młodych ludzi;
• będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do 
niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać 

Jak przygotować się na upał

ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się 
w niej zanurzyć;
• będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać 
w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wy‑
sokich temperatur na koncentrację;
• w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące 
na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi nie‑
zbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, 
smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo ob‑
ciążają i tak zmęczony upałem organizm;
• należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to od‑
wodnieniu organizmu.
• Aktualne ostrzeżenia pogodowe przekazywane przez IMGW 
znajdziesz na stronie https://meteo.imgw.pl/
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W dniu 19 czerwca 2021 r. miało miejsce przekazanie 
średniego samochodu ratowniczo‑gaśniczego mar‑
ki IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroc‑
kach (Powiat Golubsko‑Dobrzyński). W uroczystości 
uczestniczyła Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński 
Danuta Malecka.
Zakupu dokonano w ramach programu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ‑
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu pn. 
,,Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap 
IV” współfinansowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego na lata 2014‑2020.
Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 763 ty‑
sięcy złotych, z czego 75% tej kwoty pokryło dofi‑
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
a  pozostałą kwotę w wysokości niespełna 200 ty‑
sięcy złotych zabezpieczyła Gmina Golub‑Dobrzyń.

(AP)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Kowalewie Pomorskim od 1 czerwca 2021 r. wznowił porady 

prawne w trybie stacjonarnym. Przypominamy, że zgłoszeń na poradę można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 
784 637 815, bezpośrednio przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/kujawsko‑pomorskie/golubsko‑dobrzynski

lub klikając w ,,Załatw sprawę – Nieodpłatna pomoc prawna” na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
https://serwis.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/. 

Godziny pracy Punktów pozostają bez zmian. 

Golub-Dobrzyń
od poniedziałku do piątku od 11.30 do 15.30

Kowalewo Pomorskie
Poniedziałek -  8.00 ‑ 12.00

Wtorek – 8.00 ‑ 12.00
Środa – 15.00 - 19.00

Czwartek – 8.00 – 12.00
Piątek –  15.00 – 19.00

Jednocześnie informujemy, że w Punkcie nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. 
Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Uroczystość przekazania samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrocki
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W dniu 22 czerwca 2021 roku w Toruniu odbyło się X jubileuszowe Kujawsko‑Pomorskie Fo‑
rum Samorządowe, którego przewodnim tematem były aktualne problemy dotyczące rozwoju 
społeczno‑gospodarczego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego z uwzględnieniem skutków 

X Jubileuszowe Kujawsko-Pomorskie
Forum Samorządowe

pandemii COVID‑19 i jej wpływ na rozwój spo‑
łeczno‑kulturalny. Podczas Forum przedsta‑
wione zostały kierunki i  możliwości wykorzy‑
stania środków europejskich jako instrumentu 
wsparcia rozwoju regionu. Powiat Golubsko
‑Dobrzyński reprezentowała Wicestarosta 
Golubsko‑Dobrzyński Danuta Malecka oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyńskiego Andrzej Grabowski.

(APa)

XIII Zlot i wystawa starych ciągników i maszyn 
rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W dniach 19‑20 czerwca 2021 r. na terenie Zamku Golubskiego odbyła się XIII edycja Zlotu Sta‑
rych Ciągników i Maszyn Rolniczych Województwa Kujawsko‑Pomorskiego. Organizatorem im‑
prezy był Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych ,,RETRO‑TRAKTOR” w Golu‑
biu‑Dobrzyniu.
Wystawę odwiedziła Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński, która w swoim 
przemówieniu powitała organizatorów zlotu, wszystkich uczestników, a także zwiedzających wy‑
stawę mieszkańców i turystów. Życząc wielu wrażeń z oglądania pięknie odrestaurowanych, za 
sprawą członków stowarzyszenia, starych maszyn rolniczych.
W ramach podziękowań podczas zakończenia wystawy, uczestnicy otrzymali dyplomy oraz me‑
dale z rąk Marszałka Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, Wicestarosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, Wiceprezesa Zamku Golubskiego oraz organizatorów wydarzenia.
Gratulujemy członkom stowarzyszenia organizacji imprezy plenerowej oraz życzymy dalszych 
sukcesów.

(AP)
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Na ostatniej prostej gramy do jednej bramki. Stawka jest bardzo wyso‑
ka – nasze wspólne bezpieczeństwo. Zachęcamy do szczepień! Warto, 
przede wszystkim dla własnego zdrowia. Chcemy zaprosić także gminy 
do mobilizacji mieszkańców. Uruchamiamy konkursy, w których do wy‑
grania są miliony złotych. Zwycięskie gminy będą mogły przeznaczyć 
nagrody na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania pandemii.

Konkurs nr 1:
Gmina na Medal #SzczepimySię
– 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin

W pierwszym konkursie zwyciężyć może aż 500 gmin, które osiągną 
poziom zaszczepiania na poziomie minimum 67 proc. mieszkańców. 
Nagroda to 100 tys. zł. Pieniądze z pewnością przydadzą się na wszelkie 
działania związane z przeciwdziałaniem COVID‑19. Najważniejsza jest 
mobilizacja! Zachęć sąsiadów, pomóż rodzicom i dziadkom w rejestracji 
na szczepienie przeciw COVID‑19. Zadbajcie o swoje zdrowie i pomóż‑
cie Waszej gminie wygrać dodatkowe pieniądze!
Konkurs Gmina na Medal #SzczepimySię kończy się w momencie uzy‑
skania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców 
lub 31 grudnia 2021 r. Osoba zaszczepiona to mieszkaniec danej gminy, 
który otrzymał pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii 
Europejskiej.

Konkurs nr 2:
Najbardziej odporna gmina
– kilka kategorii i nawet 2 mln zł do wygrania

Konkurs „Najbardziej Odporna Gmina” składa się z dwóch elementów 
i kilku kategorii.
Pierwszy element konkursu  został podzielony na  trzy kategorie ze 
względu na liczbę mieszkańców w gminach.
Kategoria: Małe Gminy: skierowana do gmin do 30 tys. mieszkańców. 
Do wygrania jest aż 1 mln zł – dla gminy z najwyższym odsetkiem za‑
szczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw.
Kategoria: Średnie Gminy: skierowana do gmin z 30‑100 tys. mieszkań‑
ców. Do wygrania po 1 mln zł dla 3 gmin w Polsce z najwyższym odset‑
kiem zaszczepionych mieszkańców.
Kategoria: Duże Gminy: skierowana do gmin powyżej 100 tys. miesz‑
kańców. Do wygrania 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem za‑
szczepionych mieszkańców w Polsce.
Ważne! Laureatami poszczególnych kategorii mogą być tylko te gmi‑
ny, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 
50 proc.

Drugi element konkursu to jedna kategoria ogólnokrajowa –  Najbar‑
dziej Odporna Gmina w Polsce. Jest o co walczyć! Gmina z najwyższym 
odsetkiem wyszczepionych mieszkańców w Polsce wygra 2 mln zł.
Konkurs Najbardziej Odporna Gmina trwa do 31 października 2021 r. Do 
wyniku danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny 
cykl szczepienia ochronnego przeciw COVID‑19 szczepionką zarejestro‑
waną w Unii Europejskiej do końca października 2021 r.

Do wygarnia zdrowie i... miliony złotych!
Ruszają konkursy dla gmin
Szczepienia przeciw Covid-19 to najlepszy teraz sposób 
na zakończenie pandemii. Tylko zbiorowa odporność po-
zwoli nam na powrót do normalności. W ramach kampa-
nii profrekwencyjnej rząd angażuje gminy w całej Polsce, 
uruchamiając konkurs z licznymi nagrodami finansowymi. 
Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych otrzyma 
aż 2 mln zł. Pierwszych 500 gmin, które zaszczepią 67 
proc. mieszkańców, otrzyma po 100 tys. zł. W puli nagród 
są jeszcze kolejne miliony.

Odsetek zaszczepionych mieszkańców
– metoda liczenia

Metoda liczenia odsetka zaszczepionych mieszkańców jest prosta. 
Liczbę zaczepionych mieszkańców gminy wystarczy podzielić przez 
wszystkich mieszkańców gminy. Następnie wynik ten pomnożyć przez 
współczynnik 100 proc. W ten sposób otrzymamy odsetek zaszczepio‑
nych w naszej gminie.

Liczba mieszkańców gminy pochodzi z danych Głównego Urzędu Staty‑
stycznego (stan na 31 grudnia 2020 r.). W rejonizacji szczepień pomogą 
numery PESEL, które są przyporządkowane do gmin na podstawie pię‑
ciu źródeł zgodnie z kolejnością:
• Centralny Wykaz Ubezpieczonych,
• Internetowe Konto Pacjenta / gabinet.gov.pl,
• karta szczepień,
• adres zameldowania,
• adres punktu szczepień.  

Szczegóły na stronie www.gov.pl/szczepienia‑gmin
(źródło: gov.pl)
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Góra grosza

Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego, w roku szkolnym 
2020/2021, przystąpiły do ogólnopol‑
skiego programu „Zbierajmy baterie 
i telefony”. Celem akcji zbiórki zużytych 
baterii – akumulatorów było wyrobie‑
nie nawyków selektywnej zbiórki zuży‑
tych baterii wśród wychowanków oraz 
propagowanie postawy odpowiedzial‑
ności grupowej za stan środowiska, 
w którym żyjemy.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią 
źródło cennych surowców wtórnych. 
Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko 
unieszkodliwić toksyczne metale cięż‑
kie, a także odzyskać część surowców 
oraz zaoszczędzić energię potrzebną do 
wydobycia pierwiastków, niezbędnych 
między innymi do produkcji nowych ba‑
terii. 
Wychowankowie zostali zapoznani z za‑
grożeniami jakie niosą zużyte baterie dla 
środowiska i zdrowia człowieka. Głów‑
nym celem zbiórki było zachęcanie wy‑
chowanków do działania na rzecz ochro‑
ny środowiska. Mimo dominującego 
nauczania zdalnego ze względu na sytu‑
acje epidemiologiczną udało się zebrać 
15 kg zużytych baterii i telefonów. Wie‑
rzymy, że Nasi wychowankowie już 
zawsze będą cechować się odpowie‑
dzialnością za stan środowiska przy‑
rodniczego poprzez wzrost  świado‑
mości  ekologicznej oraz promowanie 
zasad selektywnego pozbywania się 
odpadów.

(PT)

Zbierajmy
baterie

i telefony

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkol‑
no Wychowawczego w Wielgiem w roku szkol‑
nym 2020/2021 wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”. 
Celem akcji organizowanej przez „Towarzy‑
stwo Nasz Dom”, było zebranie środków na 
pomoc dzieciom wychowującym się poza wła‑
sną rodziną, w tym na tworzenie nowych do‑
mów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, 
pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin 
zastępczych oraz dla najbardziej potrzebują‑
cych domów dziecka.
Uczniowie Placówki pomimo trudnej sytuacji 
pandemicznej na całym świecie nie pozostali 
obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich 

Mamy wakacje!

O godzinie 9:00 w Specjalnym Ośrodku Szkol‑
no‑Wychowawczym w Wielgiem rozbrzmiał 
dźwięk ostatniego dzwonka, który zakończył 
rok szkolny 2020/2021, kolejny trudny rok 
szkolny, rok, który minął pod znakiem pande‑
mii i długo trwającej nauki w trybie zdalnym. 
Na szczęście dla wszystkich uczniów udało się 
go szczęśliwie zakończyć z nadzieją na to, że 
kolejny będzie mniej kłopotliwy i spokojniejszy 
dla wszystkich. Wspomniała o tym dyrektor 
Ośrodka, Hanna Wiśniewska, która podzięko‑
wała wszystkim uczniom, ich rodzicom i opie‑
kunom oraz całej kadrze pedagogicznej i pozo‑
stałym pracownikom ośrodka, za trud włożony 
w pracę na rzecz uczniów. i placówki.

Radosnym momentem była możliwość nagro‑
dzenia  uczniów za ich zaangażowanie w naukę 
i osiągnięte wyniki, wzruszająca dla wszystkich 
zebranych była chwila pożegnania uczniów, 
którzy po wielu latach zakończyli edukację 
w murach Ośrodka.
 Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa oraz 
dyplomy, po czym z radością i zainteresowa‑
niem oglądali krótki występ taneczny zapre‑
zentowany przez swoich rówieśników. Pokaz 
taneczny, nagrodzony gromkimi brawami, 
wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój 
i  sprawił, że łatwiej było się pożegnać przed 
rozpoczynającymi się wakacjami.

(HW)

rówieśników i chętnie przynosili drobne mone‑
ty groszowe podczas nauczania stacjonarnego. 
Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem 
wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić 
uczniom, że oddając choćby jeden grosz można 
przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów 
na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
Po zakończeniu akcji dokonano podlicze‑
nia wszystkich zebranych monet. Uczniowie 
Ośrodka zebrali sumę ponad 100 złotych, po‑
mimo dominującego w tym roku szkolnym 
nauczania zdalnego. Pieniądze uzbierane w ra‑
mach akcji „Góra Grosza” zostały przesłane na 
adres organizatora.
Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, że w następnej 
edycji akcji z Waszą pomocą uda nam się zbie‑
rać jeszcze więcej. 

(PT)
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W okresie od 15 do 23  czerwca 2021 r. Funkcjonariusze z KP PSP 
w Golubiu‑Dobrzyniu spotykali się z uczniami ZS nr 3, ZS w Radominie, 
ZSM w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Szkoły Podstawowej w Lisewie.
Strażacy realizując założenia prewencji społecznej, w ramach kampanii 
Bezpieczne Wakacje, przypomnieli o tym, jak należy się zachowywać 
wypoczywając w górach oraz w lesie, mówili o tym jak ważnym czyn‑
nikiem wpływającym na wypoczynek jest pogoda, i jak niebezpieczne 
mogą być upały oraz burze.
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, które sprzyja‑
ją kąpielom w akwenach wodnych, przypomnieli zasady bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą.
Dodatkowo podczas spotkań zaprezentowali dzieciom sprzęt wyko‑
rzystywany podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego. Poruszyli 
także jakże aktualną i ważną kwestię wzmożonej aktywności owadów 
błonkoskrzydłych w okresie letnim.

(KP PSP Golub-Dobrzyń)
Zdjęcia: KP PSP Golub-Dobrzyń

Strażacy z KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu edukują
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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
Koordynator dostępności –  (56) 563 53 80 w. 121
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest 
w godz. od 8:00 do 14.30

Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla grup nieformalnych
 i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem działalności 

odpłatnej lub gospodarczej z terenu subregionu 3 tj. powiatu
brodnickiego, golubsko‑dobrzyńskiego, grudziądzkiego, M. Grudziądz, 

rypińskiego, świeckiego i wąbrzeskiego 
Nabór trwa od 21.06.2021 r. do 12.07.2021 r.

Grupy nieformalne zainteresowane założeniem stowarzyszenia
lub fundacji w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 

działalności gospodarczej mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł. 
Edukatorzy OWES TŁOK pracują zdalnie konsultując

wnioski elektronicznie i telefonicznie 
Email: biuro@owies.eu 

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty 

(KT)

Mikrogranty OWES TŁOK 2021 
– edycja VI/2021
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.07.2021 r. – 16.08.2021 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

15‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

17‑07‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

18‑07‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

19‑07‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

20‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

21‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

22‑07‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

23‑07‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24‑07‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

25‑07‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

26‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

27‑07‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

28‑07‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29‑07‑2021 r. Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

30‑07‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

31‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑08‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

02‑08‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

03‑08‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

04‑08‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

05‑08‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑08‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

07‑08‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

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

09‑08‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

10‑08‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

11‑08‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑08‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

13‑08‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

14‑08‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

15‑08‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑08‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71


