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Publicznej Szkoły Muzycznej
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Dzięki ogromnej hojności i zaangażowaniu 
mieszkańców Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go powiatowy punkt magazynowy opuściło 
28 palet z pomocą humanitarną dla obywateli 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy
Ukrainy. Wśród zebranych darów nie brakuje 
odzieży, artykułów spożywczych, środków hi‑
gieny osobistej, a także leków i środków opa‑
trunkowych.
W organizację zbiórki dla potrzebujących zaan‑
gażowały się wszystkie gminy z terenu Powia‑
tu, wsparte zbiórkami organizowanymi przez 
szkoły, przedszkola, parafie oraz lokalne sto‑
warzyszenia oraz osoby fizyczne.
W dniu 7 marca 2022 r. zebrane dary trafiły 
z  gminnych punktów zbiórkowych do ma‑
gazynu powiatowego, który dzięki podjętej 
współpracy zorganizowany został w siedzi‑
bie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu. W tym dniu 
przy ogromnym wsparciu uczniów oddziału 
przygotowania wojskowego Zespołu Szkół 
nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu 
pomoc humanitarna została przygotowana do 
dalszego transportu.
Zebrane dary za pośrednictwem transportu 
bezpłatnie udostępnionego przez właściciela 
firmy Wegtrans z siedzibą we Wrockach Pana 
Pawła Węglerskiego trafią teraz do magazy‑
nu wojewódzkiego, następnie do magazynu 
rezerw państwowych, celem przekazania po‑
trzebującym pomocy mieszkańcom Ukrainy. 
Bezinteresowną pomoc okazały również fir‑

my z terenu Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go, które dostarczyły materiały niezbędne do 
zabezpieczenia darów na potrzeby ich prze‑
wozu.   Serdeczne podziękowania kierujemy 
do Zarządu firmy Plastica Sp. z o.o. z siedzibą 
we Frydrychowie oraz Zarządu firmy Conkret 
sp. j. Z. R. Trejderowscy z siedzibą w Wielkim 
Rychnowie, a także właściciela Lecznicy Wete‑
rynaryjnej w Golubiu‑Dobrzyniu Pana Janusza 
Radeckiego.
Wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek spo‑
sób wsparli tę szlachetną inicjatywę, w imie‑
niu wszystkich samorządów z terenu Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego jeszcze raz serdecz‑
nie dziękujemy. Państwa hojność, dobroć i soli‑
darność z ludźmi, którzy w wyniku działań wo‑
jennych znajdują się w dramatycznej sytuacji, 
zasługują na ogromne słowa uznania.
Dziękujemy!

(AP)
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Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 
400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki 
i  wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w  ję‑
zyku ukraińskim zajęcia w Kujawsko‑Pomorskiej Szkole Internetowej. 
W dzisiejszej (8 marca) inauguracji wziął udział marszałek Piotr Całbec‑
ki. Zajęcia dostępne na platformie Youtube. Zdjęcia i audio dostęp-
ne w podpisanym folderze: 
- Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wcielić nasz plan w czyn. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w ten projekt, którzy z entuzjazmem włączyli się w jego 
realizację. Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej od-
powiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. To także wsparcie dla ośrod-
ków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji 
prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów ‑ mówił marszałek Piotr 
Całbecki. 

Od 8 marca lekcje w e-szkole
dostępne są dla uczniów z Ukrainy

Otwierającą ukraińską część e‑Szkoły lekcję matematyki poprowadzi‑
ła Tatiana Kovalska, wykładowczyni uniwersytecka z 10‑letnim stażem 
pracy i 6‑letnim stażem zawodowym w kształceniu dzieci klas 1‑6. Na‑
uczycielka języków obcych i toruńska przewodniczka turystyczna Na‑
dzieja Hajduczenia zaprasza na zajęcia języka polskiego i historii regio‑
nu kujawsko‑pomorskiego. Psycholog kliniczny, nauczycielka w szkole 
podstawowej Oksana Koriahina zaoferuje wsparcie psychologiczne.
W planie naszej e‑Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskie‑
go, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, 

kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych ‑ nauczanie wczesnoszkol‑
ne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicz‑
nego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy 
dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. Plan zajęć dostępny będzie na 
stronie edupolis.pl. 
Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny 
od poniedziałku do piątku. 
Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Ku‑
jawsko‑Pomorska e‑Szkoła, można do nich wracać także poza godzi‑
nami emisji.  Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada mar‑
szałkowska spółka celowa Kujawsko‑Pomorskie Centrum Kompetencji 
Cyfrowych Conectio. 
Kujawsko‑Pomorska Szkoła Internetowa była odpowiedzią samorządu 
województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknię‑
cie placówek oświatowych w 2020 roku. Zainteresowanie, z jakim się 
spotkała sprawiło, że projekt kontynuowaliśmy w wakacje ‑ transmi‑
towaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainte‑
resowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Proponowaliśmy 
także lekcje popołudniowe. Wszystkie zostały zarchiwizowane i słu‑
żą uczniom m.in. do powtórek bieżących materiałów. Uruchomienie 
e‑Szkoły dla uczniów z Ukrainy zapowiedział gospodarz województwa 
podczas czwartkowej (4 marca) konferencji.

 (UM WK-P)
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Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyńskiego Andrzej Grabowski, wspólnie 
z  samorządowcami wszystkich szczebli z ca‑
łego regionu, uczestniczył w dniu 7 marca br. 
w  nadzwyczajnym posiedzeniu Forum Samo‑
rządowego Województwa Kujawsko‑Pomor‑
skiego. Spotkanie poświęcone było sytuacji 
w objętej wojną Ukrainie oraz organizowane‑
mu w województwie wsparciu dla uchodźców.
Gospodarz Marszałek Piotr Całbecki przybliżył 
podjęte już przez Urząd Marszałkowski i sztab 
kryzysowy działania i zachęcił do wymiany 
się doświadczeniami, które pozwolą na wy‑
pracowanie zintegrowanego wsparcia celem 
trafienia z kompleksową pomocą do potrzebu‑
jących.

Samorządowcy z regionu w debacie
na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Podczas debaty, w której wystąpili m.in. liderzy 
konwentów samorządowych naszego regionu, 
skupiających prezydentów miast, starostów 
powiatów, burmistrzów i wójtów, podkreślano 
ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy 
lokalnej społeczności. Zwracano także uwagę 
na konieczność koordynacji działań samorzą‑
dów na wszystkich szczeblach. Marszałek Piotr 
Całbecki, w imieniu sztabu kryzysowego, za‑
proponował ustanowienie tzw. wolontariatu 
opiekuńczego. Chodzi o zaangażowanie osób, 
które nawiążą relację ze wskazaną rodziną, 
zorientują się w jej potrzebach oraz udzielą jej 
niezbędnych do codziennego funkcjonowania 
informacji na temat, np. funkcjonowania ko‑
munikacji publicznej, pomocy społecznej, zdro‑

W odpowiedzi na apel Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
Jednostka Ratowniczo‑Gaśnicza w Golu‑
biu‑Dobrzyniu jednostki OSP z terenu po‑
wiatu golubsko‑dobrzyńskiego włączyły 
się w akcję przekazania sprzętu gaśniczego 
oraz środków ochrony indywidualnej dla 
strażaków z Ukrainy.
Sprzęt został przekazany do Komendy Wo‑
jewódzkiej PSP w Toruniu, aby jak najszyb‑
ciej mógł trafić na Ukrainę.
Serdecznie dziękujemy za Wasze otwarte 
serca i zaangażowanie w pomoc drugiemu 
człowiekowi! Kolejny raz pokazaliście, że 
zawsze można na Was liczyć !

Opracowanie: KP PSP G-D
Zdjęcia: KP PSP G-D

Zbiórka sprzętu 
pożarniczego
dla strażaków
z Ukrainy

wotnej czy administracyjnej.
Na zakończenie uczestnicy Forum podjęli 
wspólne stanowisko, z treścią którego moż‑
na zapoznać pod adresem https://serwis.bip.
golub‑dobrzyn.com.pl/plik,13432,stanowisko
‑dot‑ukrainy‑z‑07‑03‑2022‑pdf.pdf 
Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorzą‑
dowe Województwa Kujawsko‑Pomorskiego 
jest platformą debaty i współpracy oraz arty‑
kułowania interesów wszystkich samorządów 
terytorialnych regionu.

(UM WK-P)

25 lutego br. odbyła się wideokonferencja Wo‑
jewody Kujawsko‑Pomorskiego–Pana Mikołaja 
Bogdanowicza w sprawie utworzenia punktów 
zbiórek darów dla Ukrainy. W związku z tym, 
na prośbę Starosty Golubsko‑Dobrzyńskiego 
zwołano miejskie i gminne sztaby kryzysowe. 
Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Za‑
rządzania Kryzysowego w  Golubiu‑Dobrzyniu 
oraz miast i gmin powiatu golubsko‑dobrzyń‑
skiego zorganizowano w/w zbiórki.

Punkty zbiórek darów
dla Ukrainy

W chwili obecnej działa 18 punktów zbió‑
rek na terenie całego powiatu, dostęp‑
nych pod adresem https://www.facebook.
com/kryzysgd/   Dostarczeniem wszyst‑
kich zebranych darów do magazynu cen‑
tralnego w Bydgoskim Centrum Targowo
‑Wystawienniczym w Bydgoszczy zajmie 
się Powiatowe Centrum Zarządzania Kry‑
zysowego w Golubiu‑Dobrzyniu, skąd 
posegregowane towary będą przetrans‑
portowane do magazynu centralnego 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

W dniu 1 marca br. w Starostwie Powiatowym 
w Golubiu‑Dobrzyniu Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – Pan Franciszek 
Gutowski zwołał wspólne posiedzenie Powia‑
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spo‑
tkanie dotyczyło organizacji pomocy uchodź‑
com z terenu objętego konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie. W posiedzeniu uczestniczyli przed‑
stawiciele miast i gmin, instytucji szczebla po‑

wiatowego odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo oraz dyrek‑
torzy jednostek powiatu golub‑
sko‑dobrzyńskiego.
Starosta Powiatu przedstawił 
sprawy związane z przygoto‑
waniem powiatowego miejsca 
zbiórki, którym jest Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Do straży będą transportowane 
dary ze zbiórek, które były i są 
nadal organizowane na terenie 
miast i gmin powiatu. 

między Warszawą a Lublinem, a następnie 
przewożone bezpiecznymi kanałami w po‑
trzebne miejsca na Ukrainie. Następnie 
Starosta Golubsko‑Dobrzyński przedstawił 
sprawy związane z przyjmowaniem uchodź‑
ców. Włodarze miast i gmin wyrazili pomoc 
w szczególnych sytuacjach w organizacji 
tworzenia miejsc noclegowych dla Ukraiń‑
ców. Są to w głównej mierze świetlice wiej‑
skie oraz prywatne domy Polaków.

(KS)
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Aktualna sytuacja na granicy polsko‑ukraiń‑
skiej daje możliwość uaktywnienia się różne‑
go rodzaju grupom przestępczym dążącym do 
osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzy‑
stanie dramatycznego położenia osób ucie‑
kających przed agresją militarną i katastrofą 
humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszcza‑
nie się dużych grup uchodźców wymaga szcze‑
gólnego zwrócenia uwagi na problematykę 
przestępstw oraz przeciwdziałania postawom 
patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu 
ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń 
należy skupić się przede wszystkim na grupie 
dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo 
stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.
W związku z powyższym Biuro Prezydialne 
Komendy Głównej Straży Granicznej i Depar‑
tament Spraw Międzynarodowych i Migracji 
MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie 
i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli 
Ukrainy przekraczających granice polsko‑ukra‑
ińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrze‑
nia handlu ludźmi ‑ obywatele Ukrainy, jak 
również wszystkich innych państw mogą pro‑
sić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno
‑Konsultacyjne.
Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie 
wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej oby‑
watelom, należy podjąć również działania 
polegające na rozpowszechnianiu materia‑
łów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi 
i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy 
Państwa do zapoznania się z przygotowaną 
treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

(MSWiA)

Komunikat
związany z sytuacją na Ukrainie
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. 
I. W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno‑rentowych:
Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub ren‑
tę na rachunek w ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski 
i nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, 
może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej 
placówki ZUS. Prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Pol‑
sce można też przesłać za pośrednictwem poczty ‑ do Oddziału ZUS 
w Rzeszowie, na adres:
Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35‑075 Rzeszów
Podajemy adresy terenowych jednostek organizacyjnych  Oddziału ZUS 
w Toruniu:
‑ Oddział ZUS w Toruniu
87‑100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39,
‑ Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim
87‑700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6 a,
‑ Inspektorat w Brodnicy,
87‑300 Brodnica, ul. Mały Rynek 5,
‑ Inspektorat w Grudziądzu
86‑300 Grudziądz, ul. Wybickiego 39,

INFORMACJA ZUS
O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

‑ Inspektorat w Lipnie
87‑600 Lipno, ul. Mickiewicza 43,
‑ Inspektorat we Włocławku
87‑800 Włocławek, ul. Płocka 167,
‑ Biuro Terenowe w Golubiu‑Dobryniu
87‑400 Golub‑Dobrzyń, ul. 1000‑lecia 25,
‑ Biuro Terenowe w Rypinie
87‑500 Rypin, ul. Mławska 12,
II. W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku 
ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń 
rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych 
i rentowych. 
III. W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodź‑
com z Ukrainy w zakresie:
‑ objęcia ubezpieczeniami w związku z podjęciem zatrudnienia/innej 
działalności zarobkowej na terytorium Polski,
‑ ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń wynikających z usta‑
wodawstwa polskiego,
‑ rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS profilu w ję‑
zyku ukraińskim.
IV. Wykaz wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za‑
mieszczony jest na stronie https://www.zus.pl/o‑zus/kontakt/oddzialy
‑inspektoraty‑biura‑terenowe.
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Wdzięczni szczodrością, pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowanie Pani Beacie Lo‑
tarskiej, właścicielce sklepu odzieżowego 
w Golubiu‑Dobrzyniu za bezinteresowne 
przekazanie nowych ubrań i hulajnogi dla 
naszych wychowanków. 
Serdecznie dziękujemy za Pani życzliwość 
i WIELKIE serce!

Z wyrazami uznania i wdzięczności 
P. Trojanowska wraz z wychowankami SOSW 

Wielgie 

Dzieci nie żyją na innej planecie i docierają 
do nich informacje o wojnie na Ukrainie. Roz‑
mawiajmy z nimi na ten temat, nie popadając 
w skrajności.
1 marca 2022 roku grupa wychowanków Spe‑
cjalnego Ośrodka Szklono‑ Wychowawczego 
w Wielgiem wraz z wychowawcą wspólnie 
rozmawiała o emocjach i rożnych sposobach 
jak można sobie z nimi radzić. Wychowanko‑
wie podczas zajęć również podzielili się swo‑
imi obawami i emocjami, które im towarzyszą. 
Wspólnie poruszyliśmy temat jak można sobie 
radzić ze strachem, co jest niezwykle istotne 
nie tylko w tych okolicznościach, a także w ży‑
ciu codziennym. 
Na koniec zajęć grupa wychowanków wyko‑
nując niezwykły plakat pragnęła okazać ser‑
ce Ukrainie w tym trudnym dla nich czasie. 
Wspieramy Was z całego serca!

(PT)

Tegoroczna studniówka maturzystów „Wa-
zówny” za nami.  78 uczniów klas trzecich 
kończy w tym roku naukę w liceum ogólno-
kształcącym.  W piątek 25 lutego bawili się 
na swoim Balu Studniówkowym, którym od-
był się w sali bankietowej „Wenecja”.
W tym roku liceum kończą uczniowie czterech 
klas. Na studniówkę przybyli z wychowawca‑
mi: klasa politechniczna z Joanną Wróbel, bio‑
logiczno‑chemiczna z Grażyną Modrzyńską, 
humanistyczno‑medialna z Jarosławem Kaliń‑
skim i mundurowa z Dorotą Sęk. 
Studniówkę przygotował komitet studniówko‑
wy rodziców, którzy zapewnili wszystkim zna‑
komitą zabawę. W jego skład weszły Karolina 
Gójska, Marzena Socha‑Stankiewicz, Edyta Ko‑
sińska i Emilia Szulc. 
Zabawę rozpoczął dyrektor Piotr Wiśniewski 
oraz reprezentujący uczniów Kornel Kanigow‑

Podziękowanie!

Wspierają Ukrainę

Studniówka w „Wenecji”

ski. Maturzyści zaprosili osoby towarzyszące. 
Wśród nich znaleźli się także absolwenci „Wa‑
zówny”. Dla ubiegłorocznych była to okazja do 
świętowania studniówki, gdyż ich rocznik ze 
względu na pandemię nie miał swojego balu. 
Pozostali z nostalgią wrócili do swoich liceal‑
nych czasów.
Tegoroczni absolwenci wykorzystali swój czas 
i bawili się świetnie. Studniówka była dla nich 
też okazją, aby podziękować nauczycielom 
i  wychowawcom za wspólny czas spędzony 
w liceum, a rodzicom za codzienne wsparcie 
i przygotowanie tak wspaniałej zabawy.

IU
fotografie - Józef Krępeć
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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. PTTK 28
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.: 56 475 60 50
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 83
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
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego
– (56) 683 53 80, 81 wew. 82
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

XLVIII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, odbyła się  23 lutego br. W związku 
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epide‑
mii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tra‑

XLVIII sesja Rady Powiatu
dycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia 
zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, 
wprowadzone w związku z pandemią korona‑
wirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 
2 uchwały. Jedna wprowadzająca zmiany w bie‑
żącym budżecie Powiatu, a druga wyrażająca 
zgodę na udział Powiatu w programie wspar‑
cia dla rodziny „Za życiem”. Z treścią uchwał 
można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolub‑
sko‑dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
Transmisja z obrad XLVIII sesji Rady Powia‑
tu tutaj:   http://www.retransmisje.golub‑do‑
brzyn.com.pl

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.03.2022 r. – 16.04.2022 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


