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Zmiany w ustawie
Prawo o ruchu drogowym!

Wieczór
z noblistką

O sytuacji w szpitalu
na Sesji Rady Powiatu

STR. 3

STR. 4

STR. 8

Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie
kształcenia zawodowego. W szkołach nie sposób nie zauważyć efektów tego wsparcia.
Mowa o projekcie pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” w ramach działania 10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt złożony w kwietniu br. przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji.
W dniu 22 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w Toruniu Pan Franciszek Gutowski starosta go‑
lubsko‑dobrzyński wraz z Panią Danutą Malecką wicestarostą oraz Panem Zbigniewem Szyjkowskim skarbnikiem powiatu złożyli podpisy na dłu‑
go oczekiwanej umowie.
cd. str. 2

KOLEJNA WIZYTA RADNYCH
W PLACÓWCE POWIATOWEJ

W dniu 20 listopada br., członkowie
Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki odbyli
posiedzenie w Powiatowej Placówce
Opiekuńczo‑Wychowawczej Typu
Specjalistyczno‑Terapeutycznego
w Golubiu‑Dobrzyniu.
str. 3

ROZMAWIALI O SŁUŻBIE ZDROWIA

XVIII SESJA RADY POWIATU

Konferencja poświęcona problemom służby
zdrowia zgromadziła około stu uczestników:
parlamentarzystów – na czele z Marszałkiem
Senatu RP Panem Tomaszem Grodzkim,
przedstawicieli samorządów oraz dyrektorów
placówek medycznych.

Na sesji radni m.in. szczegółowo zapoznali
się z bieżącą działalnością Powiatowej
Placówki Opiekuńczo‑Wychowawczej
Typu Specjalistyczno‑Terapeutycznego
w Golubiu‑Dobrzyniu, po pierwszym roku
funkcjonowania.
str. 4

str. 11
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Beneficjentem i realizatorem projektu będzie Powiat Golubsko‑Dobrzyński.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
W realizację projektu zaangażowane zostaną szkoły ponadpodstawowe, dla których organem
prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński: Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu, Zespół
Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Nr 3
w Golubiu‑Dobrzyniu.
Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
Całkowita projektu:

2 472 301,51 zł

dofinansowanie UE w wysokości 85%

2 101 456,28 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%

123 615,07 zł

wkład własny 10%

247 230,16 zł w tym również pozafinansowy

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodo‑
wego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwer‑
salnych niezbędnych na rynku pracy.
Realizacja celu głównego odbywała się poprzez cele szczegółowe:
1. zapewnienie doradztwa zawodowego 4. stypendia w wysokości 1750 zł/os dla 160
dla 150 uczniów oraz utworzenie 3 Punktów
uczniów,
Informacji i Kariery,
5. liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty
2. ułatwienie dostępu do wysokiej jakości sta‑
studyjne,
ży/praktyk dla 160 uczniów,
6. kompetencje kluczowe i umiejętności uni‑
3. sfinansowanie szkoleń i kursów dla 470
wersalne dla 162 uczniów w formie dodat‑
uczniów,
kowych zajęć i kursów,

7. doskonalenie zawodowe dla 12 nauczycieli,
8. wyposażenie pracowni i warsztatów szkol‑
nych umożliwiających stworzenie natural‑
nych warunków pracy.
W ramach zadań ujętych w projekcie duży
wkład finansowy przeznaczono na zakup wy‑
posażenia warsztatów i pracowni kształcenia
praktycznego w celu stworzenia w nich warun‑
ków odzwierciedlających warunki pracy wła‑
ściwe dla nauczanych zawodów.
To już kolejny projekt w okresie ostatnich 4 lat
adresowany do uczniów i nauczycieli szkół
średnich, w ramach którego Powiat Golubsko‑
‑Dobrzyński realizuje założenia związane z roz‑
wojem kształcenia zawodowego i ogólnego.
Projekt współfinansowany ze środków Eu‑
ropejskiego Funduszu Społecznego w ra‑
mach Regionalnego Programu Operacyjne‑
go Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 10 Inno‑
wacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskona‑
lenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształ‑
cenie zawodowe.
(MC)

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów
W dniu 3 grudnia 2019 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toru‑
niu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
Miło nam poinformować, że wśród wyróżnio‑ W uroczystości udział wzięli również: Pani
nych znaleźli się również uczniowie szkół Po‑ Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespo‑
wiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
łu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Pani Jo‑
– Szymon Donarski – Uczeń klasy III Liceum
Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu,
– Patrycja Toczek – Uczennica klasy IV Tech‑
nikum Architektury Krajobrazu Zespołu
Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
– Anna Radomska – Uczennica klasy II Tech‑
nikum Logistycznego Zespołu Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim.
Uczniowie naszych szkół dyplomy potwierdza‑
jące przyznane stypendium Prezesa Rady Mi‑
nistrów otrzymali z rąk Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika.

anna Karwaszewska – Nauczyciel Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Pan Piotr
Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje.
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cymi ze środowisk bez wsparcia najbliższych,
jest bardzo trudna i obciążająca. Jest to raczej
go w Golubiu‑Dobrzyniu funkcjonuje dopiero powołanie niż zawód. Gratuluję Pani Dyrektor
rok. Jest to najmłodsza instytucja działająca Iwonie Lewandowskiej i jej pracownikom pa‑
na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastęp‑ sji i zaangażowania w zmagania z codzienny‑
czej w powiecie. Zapewnia ona dzieciom cało‑ mi trudnościami – podkreślał w czasie obrad
dobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Tu‑
niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, rystyki Wiesław Młodziankiewicz.
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Wy‑ Przypomnijmy, że jest to kolejna wizytacja rad‑
chowankowie Golubskiej placówki (13 dzieci) nych. Zwiedzili już Szpital Powiatowy, wszyst‑
mają zapewnione kształcenie dostosowane kie szkoły, dla których organem prowadzącym
do wieku oraz objęci są działaniami terapeu jest Powiat oraz objechali drogi powiatowe.
tycznymi. Dzieci w wieku 9–16 lat i pochodzą Wizytą w dniu 20 listopada radni rozpoczęli
z 8 powiatów m.in. z golubsko‑dobrzyńskiego, zwiedzanie placówek opiekuńczo‑wychowaw‑
czych, których pod nadzorem Powiatu Golub‑
toruńskiego, rypińskiego, pilskiego i innych.
W trakcie zwiedzania Placówki goście mie‑ sko‑Dobrzyńskiego jest 6. Podsumowaniem
li możliwość rozmowy z wychowankami i wy‑ objazdu będzie sesja Rady Powiatu szczegóło‑
wo omawiająca zasoby społeczne Powiatu Go‑
chowawcami.
Praca, i to praktycznie całodobowa, z dziećmi lubsko‑Dobrzyńskiego (kwiecień 2020r.)
(KK)
mającymi zaburzenia emocjonalne i pochodzą‑

Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej
Radni Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego po raz
kolejny wyruszyli w teren, aby poznać placów‑
ki podległe Powiatowi. W dniu 20 listopada br.,
członkowie Komisji Zdrowia, Sportu i Turysty‑
ki odbyli posiedzenie w Powiatowej Placówce
Opiekuńczo‑Wychowawczej Typu Specjalistycz‑
no‑Terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu. Wi‑
zytacja w ww. placówce wynika z planu pracy
tej Komisji na rok 2019. Oprócz członków Komi‑
sji w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Grabowski oraz Sekre‑
tarz Powiatu Katarzyna Orłowska.
Ze specyfiką Placówki radnych zapoznała jej dy‑
rektor, Iwona Lewandowska, która omówiła za‑
sady funkcjonowania, bazę lokalową oraz wa‑
chlarz ofert jakie świadczone są na rzecz dzieci.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑Wycho‑
wawcza Typu Specjalistyczno‑Terapeutyczne‑

Debatowali o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Policjanci z Golubia‑Dobrzynia wspólnie
ze Starostwem Powiatowym w Golubiu‑Do‑
brzyniu przeprowadzili debatę społeczną
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi – możli‑
wości wspólnego oddziaływania na pozio‑
mie lokalnym”. W trakcie spotkania omó‑
wiono problem alkoholizmu na terenie
powiatu golubsko‑dobrzyńskiego i wspól‑
ne przedsięwzięcia w celu przeciwdziałania
temu zjawisku.
W dniu 20 listopada w sali obrad Rady Powia‑
tu, golubsko‑dobrzyńscy policjanci wspólnie
ze Starostą Golubsko‑Dobrzyńskim Panem
Franciszkiem Gutowskim zorganizowali deba‑
tę społeczną „Przeciwdziałanie alkoholizmo‑
wi – możliwości wspólnego oddziaływania
na poziomie lokalnym”. Na początku spotka‑
nia przybyłych gości przywitała Wicestarosta
Golubsko‑Dobrzyński Pani Danuta Malecka.
Następnie głos zajął Komendant Powiatowy
Policji w Golubiu‑Dobrzyniu insp. Dariusz Bo‑
rowiec, który po przedstawieniu i przywitaniu
zaproszonych gości, wprowadził w temat de‑

baty. W dalszej części debaty Przewodnicząca
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro‑
blemów Alkoholowych w Golubiu‑Dobrzyniu
Pani Bożena Stogowska omówiła procedurę
skierowania osoby uzależnionej na leczenie
odwykowe. Po wystąpieniu prelegenta, Na‑
czelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowe‑
go podinsp. Zbigniew Blonkowski w formie
prezentacji omówił problematykę alkoholi‑
zmu na terenie powiatu golubsko‑dobrzyń‑
skiego, w tym w oparciu o dane zawarte
w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W drugiej części debaty rozpoczęła się dys‑
kusja dotycząca przedmiotowego problemu
na terenie powiatu golubsko‑dobrzyńskiego.
Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swo‑
imi spostrzeżeniami i troskami. Debata po‑
zwoliła na poznanie oczekiwań społeczeństwa
oraz wymianę informacji.
Przedsięwzięcie takie mają na celu zdiagno‑
zowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa
w zakresie poprawy bezpieczeństwa i będą
kontynuowane.
(ML)

Od 1 stycznia 2020 r. kary pieniężne
za brak zgłoszenia zbycia lub nabycia
pojazdu!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie zmia‑
na ustawy Prawo o ruchu drogowym, która okre‑
śla nowe zadania dla starostów w postaci nakła‑
dania kar pieniężnych na właścicieli pojazdów,
którzy nie zgłoszą zbycia lub nabycia pojazdu
w ciągu 30 dni od daty zawarcia transakcji.
Karze pieniężnej podlegać mają również wła‑
ściciele pojazdów sprowadzonych z terytorium
państwa członkowskiego UE, którzy nie dokona‑
ją ich rejestracji na terytorium RP w ciągu 30 dni
od dnia sprowadzenia pojazdu. W w/w ustawie
dodano bowiem art. 140mb w brzmieniu:
„Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzone‑
go z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71
ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowa‑
nego na terytorium Rzeczypospolitej Pol‑
skiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zby‑
ciu pojazdu – podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 do 1000 zł”.
Przedmiotowe kary będą nakładane w drodze
decyzji administracyjnej.
Na dzień dzisiejszy brak jest przepisów wy‑
konawczych do ustawy Prawo o ruchu drogo‑
wym, stanowiących instrukcję w jaki sposób
i w jakiej wysokości kary winny być nakłada‑
ne. Organy rejestrujące w całej Polsce czekają
na przepisy wykonawcze oraz na wytyczne Mi‑
nisterstwa Infrastruktury w tym zakresie. Nie‑
mniej jednak już teraz informujemy, iż z dniem
1 stycznia 2020 r. wyżej wymienione przepisy
ustawy zaczną obowiązywać.
(AL)
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Rozmawiali o służbie
zdrowia
W dniu 20 listopada 2019 r. Starosta Golub‑
sko‑Dobrzyński – Franciszek Gutowski wraz
z Prezesem Szpitala Powiatowego w Golu‑
biu‑Dobrzyniu Panem Michałem Kamińskim
oraz Kierownikiem Wydziału Oświaty i Zdro‑
wia Panią Małgorzatą Piaskowską uczestniczył
w ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służ‑
bą zdrowia?” zorganizowanej w Grudzią‑
dzu przez Prezydenta Macieja Glamowskiego
oraz Związek Powiatów Polskich.
Konferencja poświęcona problemom służ‑
by zdrowia zgromadziła około stu uczestni‑
ków: parlamentarzystów – na czele z Marszał‑
kiem Senatu RP Panem Tomaszem Grodzkim,
przedstawicieli samorządów oraz dyrektorów
placówek medycznych.
Program konferencji prócz sesji tematycznych,
zakładał również debatę publiczną oraz, co naj‑
ważniejsze, panel dyskusyjny w ramach które‑
go wypracowane zostało wspólne stanowisko
w sprawie służby zdrowia w następującej treści:
„Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Co da‑
lej ze służbą zdrowia” zorganizowanej w Gru‑
dziądzu, jednomyślnie przyjmują, że dla ra‑
towania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej
szpitali oraz niezależnych od organizatorów
lecznictwa problemów, należy doprowadzić do:
1. Skokowego zwiększenia nakładów na opie‑
kę zdrowotną w perspektywie najbliższych
miesięcy.
2. Wypracowania racjonalnych zmian w orga‑
nizacji opieki zdrowotnej oraz menadżerów
ochrony zdrowia a także organów tworzą‑
cych szpitali.
3. Wypracowania racjonalnych zmian w sys‑
temie kształcenia personelu medycznego
z efektywnym wykorzystaniem istniejącego
potencjału.
Bez szybkich działań system opieki zdrowot‑
nej, zdaniem uczestników konferencji, czeka
stan zapaści.”
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy spo‑
tkania zadeklarowali dalszą współpracę. (AP)

Konkurs Poezji Religijnej
„Chmury przeminą, Niebo
zostanie”
Dnia 6 listopada 2019 r. po raz piętnasty
uczniowie szkół z Województwa Kujawsko‑
‑Pomorskiego wzięli udział w Konkursie Po‑
ezji Religijnej „Chmury przeminą, Niebo zo‑
stanie”. Konkurs corocznie organizowany

jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu‑
bliczną w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Parafię pw.
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu
n/Drwęcą.
Wśród uczestników, znaleźli się uczniowie Ze‑
społu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Ze‑
społu Szkół Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu, którzy
godnie reprezentowali swoje szkoły.
Młodzież recytowała utwory m.in.: Jana Paw‑
ła II, Księdza Twardowskiego, Juliana Tuwima
oraz Juliusza Słowackiego.
(WP)

bezpieczeństwa podczas wykonywania prac
w gospodarstwie rolnym oraz postepowania
w nagłych wypadkach, którą prowadzili pra‑
cownicy KRUS wraz z Mariuszem Jasienieckim
z ODR.
Mistrzem tegorocznych eliminacji powiato‑
Uczestników, w dniu 7 listopada br. powitała
wych został Paweł Celmer z Bocheńca (gm.
i zmotywowała do rywalizacji Dorota Weber
Radomin), który będzie reprezentował po‑
– kierownik ODR w Golubiu‑Dobrzyniu, wspól‑
wiat golubsko‑dobrzyński na szczeblu Woje‑
nie ze Starostą Golubsko‑Dobrzyńskim, Wójta‑
wódzkim Finału Olimpiady w Przysieku. Paweł
mi, przedstawicielami Samorządów oraz kie‑
na co dzień jest młodym rolnikiem, który pro‑
rownikiem KRUS. Organizatorem Olimpiady
wadzi gospodarstwo rolne nastawione na pro‑
był Kujawsko‑Pomorski Ośrodek Doradztwa
dukcję opasów.
Rolniczego w Minikowie.
Drugie miejsce zajął Jakub Pietrkiewicz z Ruda‑
W olimpiadzie startowały 22 osoby z powia‑
wia (gm. Ciechocin), trzecie Robert Chyliński
tu golubsko‑dobrzyńskiego w wieku od 18
z Klonowa (gm. Zbójno).
do 40 lat, którzy na co dzień prowadzą własne
Organizatorzy kierują serdeczne podziękowa‑
gospodarstwa rolne lub prowadzą je wspólnie
nia dla sponsorów, którzy ufundowali nagro‑
z rodzicami. Organizatorów cieszy fakt rosną‑
dy dla laureatów i upominki dla wszystkich
cego zainteresowania konkursem wśród pań,
uczestników konkursu. Szczególne podzięko‑
w tym roku startowało 6 kobiet.
wania dla samorządowców, którzy uświetnili
Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie testu
swoją obecnością imprezę.
zawierającego 38 pytań z zakresu produkcji ro‑
(MJ)
ślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, organizacji pro‑
dukcji, ekologii, wiedzy o funduszach PROW
i BHP. Pytania dotyczyły szerokiego zakresu
wiedzy, jednakże nie przysporzyły naszym rol‑
nikom większych trudności. Komisja w ramach
konkursu wyłoniła trzy czołowe miejsca.
W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu
młodzi rolnicy mogli przy serwisie kawowym
napisać test odnośnie BHP w pracy w gospo‑
darstwie rolnym i otrzymać dodatkowe nagro‑
dy. Część dydaktyczna w tym roku dotyczyła

Olimpiada Wiedzy
Rolniczej wyłoniła
zwycięzców
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Liczna reprezentacja „Wazówny” podczas uro‑
czystości z okazji 11 listopada

Patrioci z mundurówki
11 listopada uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im.
Any Wazówny wzięli udział w obchodach Świę‑
ta Niepodległości. Byli to kadeci klas mundu‑
rowych, którzy uczestniczyli w obchodach nie‑
obowiązkowo. Mimo tego wzięli w nich udział
bardzo licznie.
W tym roku uczniowie „Wazówny” do oficjalnych
obchodów przygotowywali się niezwykle staran‑
nie. Jak w latach ubiegłych wystawili poczet sztan‑
darowy szkoły. Ceremoniał szkolny jest bardzo
ważnym elementem kształtującym w środowi‑
sku szkoły i powiatu postawy patriotyczne. Uczy
szacunku do tradycji narodu polskiego i symbo‑
li narodowych. Sztandar szkoły eksponowany był
wraz ze sztandarami instytucji i innych szkół w ko‑
ściele i przy pomnikach pamięci narodowej.

Jednak nowością było przygotowanie również
pocztu flagowego. Ten wystąpił podczas części
uroczystości, rozpoczynając obchody pod po‑
mnikami na Placu Tysiąclecia. To uczniom „Wa‑
zówny” przypadł zaszczyt poniesienia flagi pań‑
stwowej. Jej biało‑czerwone barwy są symbolem
wartości, jednoczących Polaków i łączących tra‑
dycje ze współczesnością. Był to pierwszy występ
pocztu flagowego „Wazówny” na uroczystości
związanej z 11 listopada. Wzbogacił ją o kolejny
element, który wpisuje się w obchody święta.
Kolejnym elementem obchodów był udział plu‑
tonu reprezentacyjnego szkoły, który składał się
z uczniów klas pierwszych mundurowych Zespo‑
łu Szkól nr 1 im. Anny Wazówny. Uczniowie – tyl‑
ko ci, którzy sami zdecydowali o swoim udziale
w obchodach – przygotowani zostali przez na‑
uczycieli „Wazówny”. Nauczyciele ci na co dzień
prowadzą klasy mundurowe. To kpt. rez Sła‑
womir Żochowski (instruktor i wychowawca)
i Piotr Kurkowski, który jest opiekunem szkolne‑
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go pocztu sztandarowego i wychowawcą jednej
z klas mundurowych.
Troje kadetów asystowało również dyrekcji szko‑
ły – Piotrowi Wiśniewskiemu i Dariuszowi Gu‑
zowskiemu – podczas składania wiązanki kwia‑
tów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Udział uczniów w uroczystości był żywą lekcją
patriotyzmu i historii. Duża liczba uczniów i obec‑
ność nauczycieli pokazały „Wazównę” jako szko‑
łę, która stara się kształtować swoich uczniów
w duchu wartości, jakie powinny być wspólne
wszystkim Polakom. (DG)

Olga Tokarczuk to laureatka Ngrody Nobla, której twórczość zaprezentowano w „Wazównie”

Wieczór z noblistką
7 listopada, w czwartkowy wieczór
w szkolnej auli odbyło się spotkanie po‑
święcone Oldze Tokarczuk. Pod opie‑
ką Justyny Pietrzak, Małgorzaty Chojnac‑
kiej i Elżbiety Wałaszewskiej młodzież ze
Szkolnego Koła Teatralnego czytała swoje
recenzje oraz wybrane fragmenty książek
noblistki.
Spotkanie przygotowała nauczycielka bibliote‑
ki i polonistki, które zachęciły uczniów do po‑

dzielenia się wiedzą nt. twórczości Olgi To‑
karczuk ze swoimi kolegami. Szkolną aulę
młodzież zamieniła w kawiarenkę. Obecni
na spotkaniu przy herbatce i ciastku słuchali
recenzji książek polskiej noblistki.
Olga Tokarczuk to polska pisarka, o któ‑
rej obecnie mówi i pisze się najwięcej. Otrzy‑
mała Nobla „za wyobraźnię narracyjną, która związane z twórczością pisarki chcieli pokazać
z encyklopedyczną pasją prezentuje przekra‑ uczniowie zebrani na spotkaniu. Był to czas re‑
czanie granic jako formę życia”. Te i inne tezy fleksji nad współczesną prozą polską.
(DG)

Międzynarodowy projekt uczniów „Wazówny”
U źródeł wiedzy o Leonardo
Od września ubiegłego roku w Zespole Szkół
nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu
realizowany jest projekt Erasmus+ „STEAM like
Leonardo” (skrót od ang. Science, Technology,
Engineering, Art, Maths), który jest połącze‑
niem wiedzy z różnych obszarów – nauki, tech‑
nologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Projekt
realizowany jest we współpracy ze szkołami
z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Rumunii.
W dniach 13–19 października uczniowie wraz
z opiekunami polecieli do ojczyzny mistrza Le‑
onardo. Gospodarzami spotkania było Liceo
Scientifico Galileo Galilei w Perugii – stolicy
Umbrii. Podczas tygodniowego pobytu podsu‑
mowano część projektu „Leonardo – wizjoner”.
Przed wyjazdem uczniowie, pracując w gru‑
pach międzynarodowych, próbowali odpowie‑
dzieć m.in. na pytanie, co Leonardo da Vinci
wiedział o świetle i kolorach, dlaczego niebo
jest niebieskie, w jaki sposób widzi oko i dla‑
czego widzimy kolory? Uczniowie przeprowa‑
dzali doświadczenia z optyki i eksperymenty
z laserem, a następnie wspólnie przygotowy‑
wali prezentacje, które zostały przedstawione
podczas wizyty w Perugii.
W ramach oficjalnych spotkań delegacje
szkół zostały powitane przez dyrekcję szkoły
oraz wzięły udział w spotkaniu z władzami mia‑
sta w pięknym gmachu Palazzo dei Priori. Zaję‑

cia i warsztaty w międzynarodowych grupach
odbywały się w szkole oraz w Centrum Nauki
i Technologii. Dotyczyły m.in. z fizyki lotu, pro‑
gramowania dronów, robotyki, rozwiązywania
zagadek z escaperoomu o Leonardzie czy przy‑
gotowania pamiętnika z pobytu, po raz kolej‑
ny pozwoliły zgłębić wiedzę, nawiązać nowe
przyjaźnie i rozwijać kompetencje kluczowe
– naukowo‑techniczne, informatyczne czy
porozumiewanie się w języku obcym.
Była to okazja do poznania ciekawej historii
i głównych zabytków Perugii. Odbyły się wy‑
cieczki do Florencji i Asyżu, które wprowadzi‑
ły w fascynujący świat historii, sztuki, nauki
i techniki. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję od‑
wiedzić zielone serce Umbrii – jezioro Trazy‑
meńskie, gdzie obserwowali ptaki. Dowiedzie‑
li, jakie ptaki można tam spotkać i dlaczego są
obrączkowane. Podczas wizyty w Muzeum Le‑

onarda da Vinci we Florencji mogli podziwiać
modele projektów Leonarda. Wystawa zawie‑
rała reprodukcje projektów i obrazów Leonar‑
do da Vinci. Każdy mógł zapoznać się z najważ‑
niejszymi notatkami Leonarda i odkryć wiele
tajemnic tego piętnastowiecznego geniusza.
W Galerii Uffizi jednym z najstarszych muzeów
w Europie mogli podziwiać wczesne dzieła Le‑
onarda, takie jak „Zwiastowanie” i niedokoń‑
czony przez mistrza „Pokłon Trzech Króli”.
Geniusz Leonarda wykraczał daleko poza jego
epokę. Nikt w jego czasach nie rysował planów
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maszyn latających. Obserwacja ptaków i pró‑
ba zrozumienia dynamiki latania doprowadzi‑

ły Włocha do prób pierwszych ludzkich lotów.
Niestety, ówczesna technika nie wspomagała
Leonarda. Nie wzniósł się w przestworza, cho‑
ciaż był tak blisko. Wizyta młodzieży na pry‑
watnym lotnisku paralotni i spadochronów
oraz obserwacja kształtu ich skrzydeł prze‑
konała wszystkich, że projekty Leonarda sta‑
ły się fundamentalnym pomysłem współcze‑
snej awiacji.
Nauczyciele dokonali bilansu dotychczaso‑
wych działań i omówili, w jaki sposób realizo‑
wane będą kolejne działania. Poza pracą był

również czas na przyjemności. To m.in. udział
w warsztatach w ramach odbywającego się
w tym czasie corocznego Festiwalu Czekola‑
dy. Po zajęciach w szkole uczniowie integro‑
wali się w domach swoich kolegów, u których
mieszkali. Poznawali kulturę dnia codzienne‑
go, zwyczaje, tradycje oraz styl życia. Wszy‑
scy wrócili do Polski pełni miłych wspomnień
i chęci realizacji kolejnych zadań, dotyczących
Leonarda da Vinci jako wynalazcy. Te zostaną
podsumowane w szkole w Belgii już na począt‑
ku marca 2020 roku.
(DG)

dziękował wszystkim uczniom za wspólne ce‑
lebrowanie kolejnej rocznicy wolnej Polski. Po‑
nadto razem z nauczycielem historii Mariuszem
Głowackim wręczył nagrody laureatom szkol‑
nego konkursu historycznego.

Podczas okolicznościowego apelu uczniowie
klasy 1F zaprezentowali montaż słowno‑mu‑
zyczny, przypominając społeczności szkolnej
najważniejsze fakty z historii naszej Ojczyzny.
(ZS K‑wo)

Uczcili 101. rocznicę
odzyskania przez Polskę
Niepodległości
8 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim uczcili 101. rocznicę odzyska‑
nia przez Polskę Niepodległości. O godzinie
11.11, podobnie jak w setkach szkół w całym kra‑
ju, wszyscy uczestnicy apelu zaśpiewali hymn
państwowy. Dali tym samym wyraz przystąpie‑
nia do akcji #SzkolaDoHymnu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Po‑
morskim Bogdan Oskwarek podkreślił wagę
najważniejszego państwowego święta i po‑

Zespół Szkół nr 2 w „The Voice Senior”
13 listopada 2019 r. odbyła się jednodniowa wy‑
cieczka do Warszawy, w której uczestniczyli
przede wszystkim uczniowie technikum rekla‑
my z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili najcie‑
kawsze miejsca stolicy, które najbardziej przyku‑

wają uwagę turystów, m.in. Zamek Królewski,
Grób Nieznanego Żołnierza oraz Stare Miasto.
Głównym punktem wycieczki był jednak udział
w nagraniu programu „The Voice Senior” jako
publiczność. Młodzież była bardzo podekscy‑
towana i zaciekawiona tym co dzieje się pod‑
czas nagrania. Jurorzy programu: Alicja Majew‑
ska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Andrzej
Piaseczny oraz uczestnicy przekazali pozytyw‑
ne emocje publiczności. Występ gościa specjal‑
nego Izabeli Trojanowskiej bardzo ożywił mło‑
dzież, a prowadzący program: Marta Manowska
oraz Tomasz Kammel bardzo dziękowali pu‑
bliczności za pomoc w nagraniu programu.

Konkurs kulinarny „Z wieprzowiną na ty”
W Zespole Szkół Gastronomiczno‑Hotelarskich
w Toruniu, w dniu 29 października zorganizowa‑
no konkurs kulinarny pod nazwą „Z wieprzowiną
na ty”. Konkurs miał charakter ogólnopolski. Ze‑
spół Szkół w Kowalewie Pomorskim reprezento‑
wała Dominika Bera z klasy 3 Technikum Żywie‑
nia i Usług Gastronomicznych, która za swoje
konkursowe danie otrzymała wyróżnienie.

Zadaniem uczestników było przygoto‑
wanie dwóch porcji dania z wieprzowi‑
ny według wybranej przez siebie receptury
w czasie nie dłuższym niż dwie godziny. Or‑
ganizatorami konkursu był Zespół Szkół Ga‑
stronomiczno‑Hotelarskich w Toruniu wraz
z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rol‑
niczego w Kowalu. Celem konkursu było roz‑
wijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejęt‑
ności uczniów kształcących się w zawodach
kucharz oraz technik żywienia i usług gastro‑
nomicznych, a także nawiązywanie współpra‑
cy i wymiana doświadczeń między uczniami
z wybranych regionów Polski. Konkursowi to‑
warzyszyły także inne atrakcje: pokaz kulinar‑
ny, baristyczny, wystawa stołów krajów Unii
Europejskiej poznanych przez uczniów pod‑
czas projektów „Erasmus +” oraz prelekcja
promująca kształcenie zawodowe „Gastrono‑
mia dookoła świata”.
(ZS K‑wo)

Młodzież podczas nagrania była bardzo zaanga‑
żowana w stworzeniu bardzo pozytywnej atmos‑
fery na widowni. Pomimo zmęczenia wszyscy
uczniowie biorący udział w nagraniu programu
byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni.
(AB)
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Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – trzeci czwartek listopada
21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień
Rzucania Palenia Tytoniu. Według danych Świa‑
towej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie,
każdego roku ponad 8 milionów ludzi umiera
z powodu palenia papierosów. Używanie tyto‑
niu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci,
wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edu‑
kacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć. Ideą
tego Dnia jest zwrócenie uwagi nie tylko na szko‑
dliwość palenia tytoniu, ale także zaapelowanie
do palaczy o podjęcie decyzji mających na celu
wyzwolenie się z uzależnienia, jakim jest nikoty‑
nizm.

Dym tytoniowy zawiera 7 tysięcy szkodliwych
substancji, z których ponad 70 to substancje ra‑
kotwórcze. Liczne badania naukowe potwierdza‑
ją, że substancje te trafiają do krwiobiegu pala‑
czy i są rozprowadzane po całym organizmie
wywierając szkodliwy wpływ na wszystkie jego
funkcje. Ponadto, nikotyna znajdująca się w dy‑
mie tytoniowym ma silne działanie uzależniające.
Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów
oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, ukła‑
du oddechowego i innych narządów. Około 90%
chorych na raka płuc to palacze. Przewlekłe cho‑
roby niezakaźne w tym, te spowodowane pale‑
niem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tyto‑
niowego, stanowią od lat najważniejszy problem
zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce.
Jak wynika z najnowszych badań Kantar Polska
dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie palenia
tytoniu w Polsce, przeprowadzonych dla Głów‑
nego Inspektoratu Sanitarnego, jednoznacznie
odnotowano tendencję spadkową odsetka re‑
gularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21%
w 2019 roku oraz zaobserwowano wzrost odsetka
osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku
zauważono spadek odsetka osób, które próbowa‑
ły rzucić palenie – różnica 7 punktów procento‑
wych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16%
wobec 23%).
Zadziwiającym jest fakt, że większość społeczeń‑
stwa doskonale wie, iż palenie jest szkodliwe,
a mimo to według badań Kantar Polska 2019:
– w dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa na‑
łogowo pali papierosy;
– tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większo‑
ści palaczy zdarza się palić w obecności osób
niepalących: 8% palących Polaków przyznaje,
że czasem pali w obecności dzieci, natomiast

w obecności kobiet ciężarnych zdarza się za‑
palić 1% palaczy;
– 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się
tytoń;
– mimo zakazu reklamy aż 15% palących zetknę‑
ło się z jakąś formą reklamy i marketingu pa‑
pierosów.
Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie roz‑
poczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego
tak ważne jest przekazanie jej informacji na temat
szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie po‑
staw asertywnych wobec tego zjawiska. Z tej oka‑
zji, w dniu 13 listopada 2019 roku w Szkole Pod‑
stawowej w Klonowie (gmina Zbójno) odbyło się
spotkanie edukacyjne w ramach Światowego
Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Podczas spotka‑
nia z uczniami, pracownicy Powiatowej Stacji Sa‑
nitarno‑Epidemiologicznej w Golubiu‑Dobrzyniu
przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat ne‑
gatywnych skutków zdrowotnych palenia tyto‑
niu. Kolejnym etapem spotkania była przygotowa‑
na przez uczniów część artystyczna, w tym scenki
profilaktyczne przedstawiające zagrożenia zdro‑
wotne związane z uzależnieniem od tytoniu.
Jak zaznacza Państwowy Powiatowy Inspektor Sa‑
nitarny w Golubiu‑Dobrzyniu: – Rzucanie palenia
to skomplikowany proces, który składa się z wie‑
lu etapów, czasami wymagających powtórzeń. Nie‑
którzy przestają palić pod wpływem chwili, inni
potrzebują głębokiego namysłu, długich przygo‑
towań, specjalnych okoliczności, czy pomocy leka‑
rza. Jednak z racji tego szczególnego dnia zachę‑
cam wszystkie osoby palące do zastanowienia się
nad najważniejszą wartością, jaką jest zdrowie wła‑
sne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia pale‑
nia na całe życie – apeluje Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Golubiu‑Dobrzyniu.
(IM)

Współpraca PSP z „Wazówną” podnosi bez‑
pieczeństwo młodzieży

‑Dobrzyniu przeprowadzono w „Wazównie”
ćwiczenie związane z bezpieczną ewakuacją
z budynku szkoły podczas pożaru. Straża‑
kom należą się podziękowania za wsparcie
w realizacji ćwiczenia!
Jak każdego roku jesienią w szkole przepro‑
wadzono próbny alarm pożarowy. Wbrew
pozorom nie jest to tylko kilkunastominu‑

towe przerwanie lekcji i spacer na zewnątrz
budynku. Prowadzenie tego ćwiczenia przy‑
pomina uczniom i nauczycielom, jak należy
zachować się w czasie zagrożenia pożarem.
Jest okazją, aby sprawdzić, czy wszyscy znają
wyjścia ewakuacyjne z budynku i czy potrafią
do nich prawidłowo dotrzeć.
Jak rok wcześniej ewakuację obserwował st.
kpt. Witold Juszczak, zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Golubiu‑Dobrzyniu. Jego
uwagi i zalecenia z poprzednich prób pomo‑
gły w tym roku poprawić sposób ewakuowa‑
nia uczniów z płonącego budynku.
Strażacy z golubsko‑dobrzyńskiej jednost‑
ki pomogli ćwiczyć ewakuację, ich obecność
uczyniła ćwiczenie bardzej realistycznym. Dla
nich była to okazja to przypomnienia sobie
układu budynku i sprawdzenia stanu jego przy‑
gotowania do działań ratowniczych.
(DG)

Alarm na próbę
Za nami próbny alarm pożarowy. We współ‑
pracy ze strażakami z Komendy Powiato‑
wej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu‑
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O sytuacji w szpitalu na Sesji Rady Powiatu
Sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu poświęcona była XVII sesja
Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, któ‑
ra miała miejsce 30 października 2019 r. Tema‑
tyka sesji ustalona została na początku roku,
kiedy to radni wybierali temat przewodni roku
2019 wybierając pomiędzy sytuacją w oświa‑
cie, a sytuacją w służbie zdrowia.
Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Po‑
wiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali sa‑
morządowcy, kierownicy jednostek organiza‑
cyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji
i służb mundurowych. W związku z tematyką
sesji na posiedzenie zaproszeni zostali również
m.in.: starosta Krzysztof Maćkiewicz – Prze‑
wodniczący Powiatów Województwa Kujaw‑
sko‑Pomorskiego, Sylwia Chmara – Zastęp‑
ca Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia
oddz. w Bydgoszczy oraz członkowie Rady
Nadzorczej golubskiego Szpitala.
W czasie dwugodzinnej dyskusji poświęconej
sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Go‑
lubiu‑Dobrzyniu, mówiono nie tylko o proble‑
mach z jakimi na co dzień zmaga się placówka,
ale również wymieniono zagadnienia, które
funkcjonują dobrze, a nawet z których szpital
może być dumny.
Rozpoczynając debatę Przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Grabowski podkreślił, że
radni od początku obecnej kadencji intere‑
sowali się sytuacją w. placówce, gdyż służba
zdrowia dotyczy każdego mieszkańca. Radni
wizytowali kilkakrotnie szpital, zapraszali Pre‑
zesa szpitala na posiedzenia branżowych ko‑
misji oraz wsłuchiwali się w głosy społeczeń‑
stwa i samorządowców.
Dzisiejsza sesja to nie tylko analiza obecnej sytuacji
placówki, ale przede wszystkim ustalenie konkretnych
działań, które spowodują, że sytuacja będzie lepsza.
Sytuacja służby zdrowia w całej Ojczyźnie budzi wiele
emocji. Na koniec kadencji będziemy chcieli sobie od‑
powiedzieć, czy to co leżało po stronie radnych powia‑
tu, Zarządu Powiatu czy Rady Nadzorczej spółki zosta‑
ło wykonane – podkreślał w swoim wystąpieniu
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gra‑
bowski.
Zabierając głos Starosta Golubsko‑Dobrzyński
Franciszek Gutowski powrócił do historii, kiedy
to w 2001 roku Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, decyzją ówczesnego Za‑
rządu Powiatu, został przekształcony w spół‑
kę z o.o.
Trudno sobie wyobrazić Powiat bez szpitala i skaza‑
nie mieszkańców na korzystanie z usług medycznych
świadczonych przez szpitale w sąsiednich powiatach.
Z tego też powodu corocznie podejmowane są decy‑
zje o pokrywaniu ujemnego wyniku finansowego jed‑

nostki, a dla podniesienia jakości usług sukcesywnie
przekazywane są środki na dosprzętowienie i poprawę
infrastruktury. Dzieje się to oczywiście kosztem innych
zadań własnych powiatu, a przyczyną tego stanu rzeczy
jest niedoszacowanie usług medycznych- informował
Starosta Franciszek Gutowski – Konieczne są
gruntowne zmiany systemowe, które pozwolą w spo‑
sób prawidłowy wycenić świadczenia medyczne, a tak‑
że, aby w ślad za wprowadzanymi przez ustawodawcę
przepisami o standaryzacji, zabezpieczane były w budże‑
cie Państwa środki finansowe na ten cel. Zupełnie nie‑
zrozumiałym jest fakt przeniesienia całego ciężaru zwią‑
zanego z remontami i doposażaniem szpitali na barki
samorządów. Rozumiejąc obecną sytuację szpitala po‑
wiatowego samorządy miast i gmin Powiatu Golubsko‑
‑Dobrzyńskiego włączyły się we wsparcie finansowe
zakupu sprzętu do remontowanego Oddziału Chorób
Płuc i Gruźlicy. Dodam, że tylko w latach 2018–2019
Powiat przekazał na spłatę należności kredytowych
i pokrycie ujemnego bilansu finansowego kwotę ponad
6,9 miliona złotych, natomiast od 2001 roku jest to już
łączna kwota ponad 25 milionów złotych.
Kolejno w imieniu Komisji Zdrowia, Spor‑
tu i Turystyki Rady Powiatu głos zabrał Prze‑
wodniczący Wiesław Młodziankiewicz, który
omówił szczegółowo działalność Komisji w te‑
macie ochrony zdrowia oraz przekazał na ręce
Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Grabowskiego podjęte przez członków Komi‑
sji stanowisko, które po uzupełnieniu o wnioski
z debaty zostanie przekazane do instytucji ma‑
jących wpływ na funkcjonowaniu służby zdro‑
wia w Polsce. (ostateczne stanowisko poniżej).
Przewodniczący Konwentu Powiatów Woje‑
wództwa Kujawsko‑Pomorskiego i jednocze‑
śnie Wiceprzewodniczący Związku Powiatów
Polskich Krzysztof Maćkiewicz, który jako Sta‑
rosta Wąbrzeski zna bardzo dobrze problemy
szpitali powiatowych, nie tylko regionalnych,
ale i w całej Polsce.
Od dwudziestu lat, czyli od czasu przekazania samorzą‑
dom szczebla powiatowego nadzoru nad szpitalami,
żaden rząd nie przekazywał wystarczających środków
na ich funkcjonowanie. Były one zaniżane w porówna‑
niu do pieniędzy jakie szpitale otrzymywały w okresie
przed reformą. W wyliczeniach brakuje środków na in‑
westycje i rozwój. Samorządowcy Województwa Ku‑
jawsko‑Pomorskiego podejmowali różne działania,
aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, m.in. tworzo‑
no placówki samorządowe, spółki, konsorcja itp. Nie‑
stety obecnie placówki szpitalne, bez względu na for‑
mę prawną, odczuwają poważne trudności. Powołanie
sieci szpitali również nie sprostało pokładanym w niej
oczekiwaniom. Powiat, jako organ prowadzący szpita‑
le, musi sprostać wyzwaniom, na które nie ma wpły‑
wu, a które powodują luki finansowe np. wzrostowi
minimalnego uposażenia, wzrostowi cen energii czy

cen nowego sprzętu medycznego. Związek Powia‑
tów Polskich prowadził rozmowy z ministrami wszyst‑
kich rządów, co nie przyniosło konkretnych rozwiązań.
W kwietniu tego roku podjęto stanowisko o konieczno‑
ści 15% wzrostu kontraktów zawieranych ze szpitalami.
Sytuacja w szpitalach jest bardzo dramatyczna i bez sys‑
temowych rozwiązań dotyczących zmiany finansowania
nie ulegnie poprawie – podkreślał w swoim wystą‑
pieniu Przewodniczący Krzysztof Maćkiewicz
– Jako Konwent Powiatów nigdy nie mogliśmy narze‑
kać na merytoryczną współpracę z oddziałem Kujaw‑
sko‑Pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia.
O obecnej kondycji finansowej golubskiego
szpitala mówił Prezes spółki Szpital Powia‑
towy Sp. z o.o. w Golubiu‑Dobrzyniu Michał
Kamiński. Podkreślił, że latami system opie‑
ki zdrowotnej ulegał ciągłym przemianom,
a obecnie golubska placówka jest w sieci szpi‑
tali na I stopniu zabezpieczenia, finansowana
w formie ryczałtu.
Założenia funkcjonowania sieci nie sprawdziły się. Błę‑
dem było oparcie wyceny ryczałtów na danych z roku
2015, które nie uwzględniały specyfiki poszczegól‑
nych placówek. Stosowanie tych wyliczeń jako algoryt‑
mu spowodowało, że finansowanie placówek w kolej‑
nych lata bardzo odbiegało od rzeczywistych potrzeb,
zwłaszcza w 2018 roku. We wrześniu 2019 nastąpił
wzrost wartości kontraktów o 4%, jednak nastąpiło
to zbyt późno. Wzrosty kontraktów są nieadekwatne
do rosnących kosztów funkcjonowania, które generują
m.in. roszczenia finansowe poszczególnych grup zawo‑
dowych personelu, którym ustawowo podniesiono wy‑
nagrodzenia. Również podniesienie minimalnego wy‑
nagrodzenia ma wpływ na każdą usługę zewnętrzną
świadczoną na rzecz szpitala np. usługa prania, dostar‑
czenia wody- stwierdził Prezes Michał Kamiń‑
ski – Na sytuację finansową Szpitala Powiatowego
w Golubiu‑Dobrzyniu najpoważniejszy wpływ miała
konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych,
dostosowujących obiekt do ustawowych wymagań.
Obecnie placówka spełnia wszelkie standardy i moż‑
na być z tego dumnym. Są wyremontowane wszyst‑
kie oddziały, powstał nowy blok operacyjny, ale nieste‑
ty, część nakładów pokryto bezpośrednio ze środków
szpitala, zaciągając zobowiązania kredytowe. Obec‑
nie miesięczna rata kredytu to ok. 100 tys. zł, co wpły‑
wa na pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Bieżąca
działalność szpitala nie generuje strat, natomiast ko‑
nieczność spłaty kredytu już tak.
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Prezes Kamiński w swoim wystąpieniu również
podkreślał bardzo pozytywne relacje z Kujaw‑
sko‑Pomorskim oddziałem Narodowego Fun‑
duszu Zdrowia.
Zabierając głos Przewodniczący Rady Nad‑
zorczej spółki Michał Rzekanowski podzięko‑
wał za troskę z jaką radni podeszli do sytuacji
Szpitala Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu.
Podkreślił, że członków Rady Nadzorczej cie‑
szy stan bazy szpitalnej, organizacja procesu
leczenia oraz wysoko wykwalifikowana i sta‑
bilna kadra medyczna. Natomiast niepokoi
sytuacja ekonomiczna placówki, gdyż wskaź‑
niki finansowe wskazują na utratę płynności fi‑
nansowej w zakresie wydatków bieżących. Wg
Przewodniczącego Rady Nadzorczej pogłębia‑
nie się zapaści może spowodować ucieczkę
personelu medycznego, bez którego placówka
nie będzie mogła funkcjonować.
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
zastępca dyrektora bydgoskiego oddziału pani
Sylwia Chmara odnosząc się do poruszonych
przez przedmówców zagadnień poinformowa‑
ła, że NFZ jest jedynie płatnikiem realizacji kon‑
traktów ze środków rządowych jakie otrzymuje.
Szpital w Golubiu‑Dobrzyniu tylko w tym roku miał trzy‑
krotnie zwiększony ryczałt i łącznie wzrósł on o 10,79%.
Wyceną świadczeń realizowanych przez szpitale zaj‑
muje się Agencja Oceny Technologii Medycznej i NFZ
nie ma wpływu na stawki usług. Największe trudności
finansowe mają placówki I stopnia referencyjności, czy‑
li takie jak golubski szpital. Natomiast najpoważniejszą
pozycją w puli dodatkowych środków przekazanych
na wzrost kontraktów są wynagrodzenia – referowa‑
ła Dyrektor Sylwia Chmara.
W dalszej dyskusji radny Rady Miejskiej Kowa‑
lewa Pomorskiego Jerzy Koralewski poinfor‑
mował, że statystyki alarmują, iż średnio każ‑
dy obywatel rocznie wydaje kwotę ok. 1000zł
na tzw. „bezpłatną służbę zdrowia”, czyli porad‑
nie specjalistyczne, natomiast państwo wydaje
4,6% PKB na służbę zdrowia, a powinno 6,8%.
Radny podziękował Zarządowi Powiatu za dą‑
żenie do zapewnienia mieszkańcom opieki pa‑
liatywnej na terenie powiatu i zwrócił się z ape‑
lem o dbanie o środowisko naturalne, gdyż to
czym oddychamy ma wpływ na stan zdrowia.
Natomiast Sekretarz Gminy Golub‑Dobrzyń
Krzysztof Pieczka zadeklarował, że samorząd

Gminy Golub‑Dobrzyń wesprze finansowo bie‑
żącą działalność szpitala.
W dyskusji udział wzięli również radni Rady
Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego, którym
na sercu bardzo leży dobro szpitala. Radna
Danuta Brzoskowska zawnioskowała o prze‑
analizowanie przez NFZ procedury wyceny
świadczeń, gdyż np. koszty operacyjne po‑
szczególnych organów są różne, a wycenione
są identycznie. Radni: Mieczysław Gutmań‑
ski i Wojciech Kwiatkowski zainteresowa‑
ni byli regulowaniem przez szpital należno‑
ści za świadczone na rzecz placówki usługi
oraz zaległościami w wynagrodzeniu najniż‑
szego personelu.
Starosta Franciszek Gutowski zwrócił uwagę,
że sprzęt medyczny po 20 latach zdezaktuali‑
zował się i wymaga wymiany, na którą szpital
nie ma środków. Bez wsparcia ze strony Zarzą‑
du Powiatu na pokrycie rat kredytu moderniza‑
cyjnego w wysokości 1 mln. 200 tys. zł. rocznie
i spłaty zobowiązań bieżących, szpital sobie
nie poradzi.
Ustosunkowując się do zadanych pytań
i kwestii poruszonych w dyskusji, Dyrektor
Sylwia Chmara poinformowała, że temat
zmiany wyceny świadczeń może podjąć je‑
dynie Ministerstwo Zdrowia. Prezes Szpitala
Michał Kwiatkowski odpowiadając na pyta‑
nia dotyczące zaległości wyjaśnił, że na obec‑
ną chwile jest to kwota ok. 1 mln. 900 tys. zł.
Zaległości z zakresu wynagrodzenia za pra‑
cę pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę są regulowane zgodnie z kodeksem
pracy i nie ma tu przesunięć. Wynagrodze‑
nia podmiotów gospodarczych, z którymi za‑
warte są kontrakty cywilno‑prawne, są regu‑
lowane z opóźnieniem i zależą od przepływu
środków jakie placówka otrzymuje od Zarzą‑
du Powiatu, z Narodowego Funduszu Zdrowia
czy od najemców lokali. Prezes stwierdził, że
w miesiącu listopadzie powinny spłynąć
środki, które pozwolą na pokrycie części zo‑
bowiązań wymagalnych, przynajmniej tych
dotyczących należności związanych z wyna‑
grodzeniami.
Zamykając dyskusję Przewodniczący Rady Po‑
wiatu podziękował za dokonanie diagnozy sy‑
tuacji ekonomicznej Szpitala Powiatowego
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w Golubiu‑Dobrzyniu i w imieniu uczestników
sesji życzył placówce, aby jak ten pacjent, wró‑
ciła szybko do zdrowia.
W dalszej części obrad radni jednogłośnie
przyjęli 7 uchwał, na mocy których m.in. wpro‑
wadzili bieżące zmiany w tegorocznym budże‑
cie Powiatu oraz w zasadach udzielania i rozli‑
czania dotacji oświatowych, rozpatrzyli jedną
petycję, ustalili stawkę procentową bonifikaty
za przekształcenie wieczystego użytkowania,
przyjęli Roczny program współpracy z organi‑
zacjami pozarządowymi oraz przyjęli sprawoz‑
dania z działalności na terenie Powiatu Nadzo‑
rów Wodnych.
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski złożył szczegółowe sprawozdanie z wy‑
konania wcześniej podjętych uchwał Rady
Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z po‑
dejmowanych działań między sesjami. Ze swo‑
jej działalności sprawozdania złożyli również
wszyscy przewodniczący komisji oraz Prze‑
wodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski.
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok
2019 na sesji radni również szczegółowo za‑
poznali się z informacją na temat złożonych
oświadczeń majątkowych oraz z informacją
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2018/2019.
(KK)
Stanowisko w sprawie Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Golubiu‑Dobrzyniu wraz z podjęty‑
mi uchwałami dostępne są na stronie interne‑
towej pod adresem: https://serwis.bip.golub‑
‑dobrzyn.com.pl/redir,4886
Retransmisja z obrad sesji dostępna jest
pod adresem: https://retransmisje.golub-do‑
brzyn.com.pl
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Ciekawe zajęcia
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy
Tegoroczna jesień obfituje w wiele ciekawych
zajęć uczestników Powiatowego Środowisko‑

wego Domu Samopomocy. 30 września spo‑
łeczność Domu obchodziła Dzień Chłopaka.
W tym dniu, wszystkim mężczyznom zosta‑
ły złożone życzenia, następnie zorganizowa‑
no konkurs na „Chłopaka Roku”. Po wyłonie‑
niu zwycięzców, chłopcy zostali obdarowani
przez dziewczyny upominkami. Zakończeniem
obchodów Dnia Chłopaka była wspólna zaba‑
wa taneczna.
W związku ze zbliżającym się Dniem Wszyst‑
kich Świętych uczestnicy Powiatowego Śro‑
dowiskowego Domu Samopomocy w Golu‑
biu‑Dobrzyniu wraz z opiekunami udali się
na cmentarz w Dobrzyniu.

„Kochamy Polskę po naszemu”
Dnia 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół
Nr 3 w Golubiu‑Dobrzyniu odbyła się wyjątko‑
wa uroczystość, poświęcona naszej ojczyźnie.
Spotkaliśmy się z okazji 101 rocznicy Odzyska‑
nia Niepodległości przez Polskę. 11 listopada
1918 roku to wielka data w historii – symbol
miłości do ojczyzny, walki o wolność, sym‑
bol wiary i zwycięstwa. Dlatego też w odpo‑
wiedzi na zaproszenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży pod‑
czas apelu o godzinie 11.11 został odśpiewany
czterozwrotkowy hymn narodowy. Przedsię‑
wzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej
inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w którą
włączyło się ponad 5 milionów uczniów i na‑

uczycieli w Polsce i za granicą. Podniosły na‑
strój tego święta został wykorzystany na prze‑
gląd wystąpień uczniów w ramach szkolnego
konkursu recytatorskiego pod hasłem „Ko‑
chamy Polskę – po naszemu”. Uczniowie swo‑
im wystąpieniem dali wyraz patriotyzmu i mi‑
łości do własnej ojczyzny.
Ponadto 13 listopada 2019 roku, z tej okazji zo‑
stał zorganizowany konkurs pt. „Moja mała oj‑
czyzna”.
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia
swojej wiedzy na temat własnego kraju
a także mogli wykazać się zdolnościami pla‑
stycznymi podczas wspólnego wyklejania
naszej narodowej flagi.
(EBD)

Na cmentarzu uprzątnęli opuszczone groby,
zgrabili liście oraz zapalili symboliczne zni‑
cze, a także pozostawili na nagrobku wła‑
snoręcznie przygotowaną wiązankę kwiatów.
Na końcu wszyscy w zadumie pomodlili się
za dusze zmarłych.
Dnia 5 listopada w Powiatowym Środowisko‑
wym Domu Samopomocy uczestnicy świętowa‑
li Międzynarodowy Dzień Bajki. Z tej okazji wraz
z opiekunami przenieśli się w magiczny świat
bajek. Były kolorowe stroje oraz tańce, a także
odpoczynek przy kubku kawy i ciastku.
(JS)

Rewia na lodzie
17 października uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Wiel‑
giem wzięli udział w spektaklu teatralnym
na lodzie „Niezwykłe przygody Sindbada Że‑
glarza”, który obejrzeć można było w hali wi‑
dowiskowo‑sportowej „Tor‑Tor” w Toruniu.
Wychowankowie
uważnie
obserwowa‑
li spektakl oparty na motywach baśni Bole‑
sława Leśmiana. Sindbad mieszkał z wujem
Tarabukiem – poetą, w Bagdadzie. Pewne‑
go dnia, zachęcony przez Diabła Morskiego,
postanawia wypłynąć w świat i drogą mor‑
ską przemierza prawie cały świat. Podczas
podróży przeżywa wiele przygód. W widowi‑
sku udział wzięli zawodowi łyżwiarze z całej
Polski. Uczniów zachwyciły ich wspaniałe baj‑
kowe kostiumy, piękna ruchoma scenografia,
efekty pirotechniczne oraz znakomita oprawa
muzyczna.
(MWS)

Zajęcia z hipoterapii i hydroterapii dla uczniów SOSW w Wielgiem
W założeniach i celach Stowarzyszenia Przyjaciół
SOSW w Wielgiem jest działalność wspomaga‑
jąca edukację poprzez organizowanie zajęć hipo‑
terapii, hydroterapii, terapii ruchowej dla uczniów
SOSW w Wielgiem.
W związku z tym systematycznie w ramach działal‑
ności rehabilitacyjnej i rekreacyjnej Stowarzysze‑
nie organizuje zajęcia z hipoterapii i hydroterapii.
Zajęcia rehabilitacyjne w formie hipoterapii or‑
ganizowane są dla uczniów w Szkole Jeździeckiej
„Floret” mieszczącej się w Otłoczynie, prowadzo‑
nej przez Joannę Karmińską. Oprócz jazdy konnej,
która jest głównym i najważniejszym elementem
organizowanych wyjazdów, uczniowie mają moż‑
liwość korzystania z obecności innych zwierząt
mieszkających na terenie stadniny, też jako formy
swoistej terapii. Ośrodek położony jest w pięk‑
nej okolicy, zalesionej, odizolowanej od zgiełku
miejskiego, więc jest okazja do spacerów po le‑

sie, obcowania z naturą, wspólnego grillowania
oraz aktywnego spędzenia czasu w pięknych oko‑
licznościach przyrody.
Uczniowie regularnie biorą udział także w zaję‑
ciach ruchowo‑rekreacyjnych w wodzie, które od‑
bywają się w Rypińskim Centrum Sportu.

Realizacja tych zadań możliwa jest m.in. dzięki
środkom pozyskanym z tytułu odpisu 1% podat‑
ku dochodowego. Wszystkim darczyńcom Stowa‑
rzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem w imieniu
członków i uczniów SOSW w Wielgiem bardzo
dziękuje.
(MWS)
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XVIII sesja Rady Powiatu

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

Kolejna, XVIII sesja Rady Powiatu Golubsko
‑Dobrzyńskiego, odbyła się 27 listopada br.
Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powia‑
tu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samo‑
rządowcy, kierownicy jednostek organizacyj‑
nych powiatu oraz powiatowych inspekcji i służb
mundurowych.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyję‑
li 9 uchwał na mocy których m.in. wprowadzili
bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powia‑
tu i w podziale środków otrzymywanych z Pań‑
stwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
ustalili rozkład pracy aptek na rok 2020 oraz wy‑
sokość opłat za zajęcie pasa drogowego, za usu‑
wanie i przechowywanie pojazdów i za usuwanie
i przechowywanie obiektów pływających. Rad‑
ni wyrazili zgodę na przystąpienie samorządu
do kolejnego unijnego projektu edukacyjnego
oraz na zwiększenie dofinansowania na realiza‑
cję inwestycji drogowej, a także określili zasady
rozliczania wymiaru godzin pracy nauczycieli.
Starosta Golubsko‑Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski złożył szczegółowe sprawozdanie z wy‑
konania wcześniej podjętych uchwał Rady
Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podej‑
mowanych działań między sesjami.
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok
2019 na sesji radni szczegółowo zapoznali się
z bieżącą działalnością Powiatowej Placów‑
ki Opiekuńczo‑Wychowawczej Typu Specjali‑
styczno‑Terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu,
po pierwszym roku funkcjonowania. Ze specyfi‑
ką Placówki radnych zapoznała jej dyrektor, Iwo‑
na Lewandowska, która omówiła zasady funk‑
cjonowania, bazę lokalową oraz wachlarz ofert
jakie świadczone są na rzecz dzieci.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑Wychowaw‑
cza Typu Specjalistyczno‑Terapeutycznego
w Golubiu‑Dobrzyniu jest najmłodszą instytucją
działającą na rzecz wspierania rodziny i pieczy
zastępczej w powiecie. Zapewnia ona dzieciom
całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspa‑
kaja niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwo‑
jowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
Wychowankowie golubskiej placówki (13 dzie
ci) mają zapewnione kształcenie dostosowane
do wieku oraz są objęte działaniami terapeu
tycznymi. Są w wieku 9–16 lat i pochodzą z 8 po‑

wiatów m.in. z golubsko‑dobrzyńskiego, toruń‑
skiego, rypińskiego, pilskiego i innych.
Przyjemnym akcentem obrad i niespodzianką
dla uczestników były kwiaty i podziękowania ja‑
kie złożyli na ręce Starosty Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego dyrektorzy placówek oświatowych Po‑
wiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego (Zespół Szkół
Nr 2 w Golubiu‑Dobrzyniu, Zespół Szkół Nr 3
w Golubiu‑Dobrzyniu oraz Zespół Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim). Tym sympatycznym gestem
podziękowali Staroście oraz radnym za przy‑
stąpienie samorządu do kolejnej edycji projektu
pod nazwą „Nowe perspektywy kształcenia za‑
wodowego”, który ma na celu zwiększenie szans
na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe poprzez podniesienie ich
kompetencji i umiejętności. O szczegółach pro‑
jektu można przeczytać tutaj: https://serwis.bip.
golub‑dobrzyn.com.pl/4908,2-5-miliona-zlo‑
tych-na-realizacje-zadan-w-zakresie-ksztalcenia
-zawodowego
(KK)

Transmisja z obrad sesji tutaj: https://retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/
Podjęte na XVIII sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
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 interesan‑
tów 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: Anna Górna‑Hossa
Skład: AGENT PR
Stali współpracownicy: Katarzyna Orłowska, Monika Ciechanowska,
Marcin Nowak
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.12.2019 r.–16.01.2020 r.
Termin dyżuru

Nazwa i adres apteki

15-12-2019 r.

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

16-12-2019 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

17-12-2019 r.

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

18-12-2019 r.

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

19-12-2019 r.

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

20-12-2019 r.

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

21-12-2019 r.

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

22-12-2019 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

23-12-2019 r.

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

24-12-2019 r.

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

25-12-2019 r.

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

26-12-2019 r.

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

27-12-2019 r.

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

28-12-2019 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

29-12-2019 r.

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

30-12-2019 r.

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

31-12-2019 r.

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

01-01-2020 r.

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

02-01-2020 r.

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

03-01-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

04-01-2020 r.

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

05-01-2020 r.

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

06-01-2020 r.

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

07-01-2020 r.

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

08-01-2020 r.

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

09-01-2020 r.

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

10-01-2020 r.

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

11-01-2020 r.

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

12-01-2020 r.

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

13-01-2020 r.

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

14-01-2020 r.

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

15-01-2020 r.

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

16-01-2020 r.

Apteka „Prywatna”, ul. Kilińskiego 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 21 09

