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Zakończono prace na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
Zakończona została największa inwestycja Powiatu Golubsko-Dobrzyń‑
skiego, polegająca na przebudowie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Szpital uzyskał
wymagane przepisami prawa pozwolenie na użytkowanie obiektu,
które poprzedzone zostało zatwierdzeniem przez odpowiednie służby
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

Na zdjęciu: Członkowie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Prezesem Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 22 grudnia
2020 r. zwiedzili przebudowany obiekt.

oraz obowiązującymi przepisami prawa. Łączny koszt przebudowy od‑
działu wraz z zakupionym sprzętem wyniósł ponad 8,5 mln zł. Budynek
przeszedł gruntowną modernizację pierwszy raz od czasów jego budo‑
wy w roku 1971. W chwili obecnej budynek w całości jest dwukondygna‑
cyjny, a powiększona powierzchnia użytkowa pozwoli na hospitalizację
większej liczby pacjentów. Łącznie w nowo wyremontowanym budynku
szpitala znajduje się 37 łóżek dla pacjentów, a przy każdej sali łóżkowej



Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku
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utworzony został węzeł sanitarny z łazienką
i prysznicem.
Docelowo na jednej kondygnacji zlokalizo‑
wany zostanie oddział pulmonologiczny, na
drugim zaś oddział gruźlicy płuc. W budynku
funkcjonować będzie również zaplecze dia‑
gnostyczne w postaci poradni endoskopo‑
wej, poradni bronchoskopowej, poradni cho‑
rób płuc, a także pracownia poradni e-bus
i RTG. W chwili obecnej z uwagi na utworzony
w szpitalu oddział dla pacjentów leczonych na
COVID-19 do odnowionej części szpitala prze‑
niesiony został Oddział Pediatryczny, dzięki
czemu mali pacjenci odizolowani są od pozo‑
stałych chorych.
W dniu 22 grudnia 2020 r. członkowie Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Pre‑
zesem Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Go‑
lubiu-Dobrzyniu wizytowali przebudowany
i zmodernizowany budynek Oddziału Chorób
Płuc.
(AM)

W dniu 5 stycznia 2021 r. Oddział Pediatryczny Szpitala Powiato‑
wego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczął pracę w odrębnym
budynku przy szpitalu. Oddział zajmuje II piętro i jest z dala od pa‑
cjentów dorosłych, dzięki czemu mali pacjenci będą odizolowani od
pozostałych chorych. Przygotowane zostały przestronne, dobrze
wyposażone sale dla dzieci, z których każda posiada prysznic i toa‑
letę. Rodzic lub opiekun może przebywać z dzieckiem na oddziale.
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Kolejne drogi wyremontowane
Zakończono prace remontowe na drodze
powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica oraz na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń
W dniu 10 grudnia br. odbył się uroczysty od‑
biór dwóch dużych inwestycji drogowych:
- zadania pn. „Remont drogi powiatowej
nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km
0+425 do km 4+625” oraz zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C GałczewkoGolub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do
km 10+174”.
Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyń‑
skiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty
Danuty Maleckiej w odbiorze drogi Wielka
Łąka – Lipienica uczestniczył Burmistrz Mia‑
sta Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski,
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego Andrzej Grabowski, Radny Powia‑
tu Golubsko-Dobrzyńskiego Roman Ratyński,
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowa‑
lewie Pomorskim Małgorzata Wegner, Dy‑
rektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz
Trojanowski, Kierownik Wydziału Techniczno‑
-Inwestycyjnego Rafał Karaszewski, Inspektor
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Martyna
Malinowska oraz Przedstawiciel Wykonawcy
Piotr Kwiatkowski - pełniący funkcję kierowni‑
ka budowy.
Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo‑
-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Toru‑
nia. Umowa z Wykonawcą została podpisana
pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł,
z udzielonym 4-letnim okresem gwaran‑
cji. Wartość całkowita zadania wyniosła
1 593 082,31 zł i obejmowała roboty budowlane,
nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic
informacyjnych.
Inwestycja
została
zrealizowana
ze
środków własnych powiatu w kwocie
738 253,15 zł przy pozyskanym dofinansowa‑
niu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł.
Realizacja inwestycji została dofinansowana
również przez Gminę Kowalewo Pomorskie
dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.
Prace na przedmiotowej drodze obejmowa‑
ły: wykonanie nowej nawierzchni na odcinku
4,2 km, wykonanie zjazdów na działki przyle‑

głe, remont poboczy i rowów przydrożnych
oraz wykonanie nowych urządzeń bezpie‑
czeństwa ruchu drogowego w postaci progów
zwalniających, znaków ograniczających pręd‑
kość oraz oświetlonych przejść dla pieszych.
Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umo‑
wą, która przewidywała zakończenie prac do
dnia 30 listopada br.
Tego samego dnia odebrano kolejną inwe‑
stycję powiatu - zadanie pn. „Remont drogi
powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km
10+174”. Na zaproszenie Starosty Golubsko‑
-Dobrzyńskiego
Franciszka
Gutowskiego
i Wicestarosty Danuty Maleckiej w odbiorze
drogi uczestniczył Burmistrz Miasta Golubia‑
-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy
Golubia-Dobrzynia Marek Ryłowicz, Przewod‑
niczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskie‑
go Andrzej Grabowski, Radni Powiatu Golub‑
sko-Dobrzyńskiego Barbara Jarmuła, Zbigniew
Warnel, Kierownik Referatu Biura Rozwoju
i Wsparcia Inwestycji Wioletta Szymańska, In‑
spektor Nadzoru Marcin Jabłoński oraz Przed‑
stawiciel Wykonawcy Piotr Kwiatkowski - peł‑
niący funkcję kierownika budowy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi w imieniu
uczestników uroczystości dokonał Starosta
Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski.
Wykonawcą zadania był również Zakład
Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wil‑
czyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą zo‑
stała podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to

1 080 139,04 zł, z udzielonym 4-letnim okre‑
sem gwarancji. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 097 868,14 zł i obejmowała
roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz
wykonanie tablic informacyjnych.
Inwestycja
została
zrealizowana
ze
środków własnych powiatu w kwocie 579
491,83 przy pozyskanym dofinansowaniu
zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 472 057,00 zł.
Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie
25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń
w kwocie 20 714,00 zł.
Zgodnie z dokumentacją techniczną zosta‑
ła wykonana nowa nawierzchnia na ponad
2,4 kilometrowym odcinku drogi wraz z wyko‑
naniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto
w ramach zadania został również wykonany
remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wy‑
remontowanym odcinku wprowadzono nowe
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia
dla pieszych oraz znaki ograniczające pręd‑
kość. Wykonawca zakończył realizację zadania
zgodnie z umową do 30 listopada br.
(RŻ)
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Pozyskaliśmy kolejne środki na zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
Sytuacja epidemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się korona‑
wirusa SARS-CoV-2 nadal jest poważna, o czym świadczy przybywająca
liczba osób chorych na COVID-19. Decyzją Ministra Zdrowia w październiku
2020 r. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu utworzono
tzw. oddział covidowy, który docelowo przygotowany został na przyjęcie 80
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W chwili obecnej
na oddziale przebywa ok. 50 pacjentów.
Oddział na potrzeby leczenia pacjentów z koronawirusem został utworzony
na bazie oddziału chorób płuc, oddziału wewnętrznego, kardiologicznego
i chirurgii, wyłączając tym samym możliwość pełnego świadczenia usług me‑
dycznych przez szpital. W związku z powyższym na oddziałach tych hospitali‑
zowani są wyłącznie pacjenci ze zdiagnozowanym koronawirusem.
W celu hospitalizacji pacjentów z koronawirusem, rozbudowano i zmoderni‑
zowano instalację gazów medycznych
rozprężni, co umożliwiło wyposażenie
w aparaturę tlenową wszystkich łóżek
z przeznaczeniem dla pacjentów leczonych
w związku z zakażeniem. Środki na ten cel
Powiat pozyskał dzięki dotacji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, która opiewała na
kwotę 250.000,00 zł. Dodatkowe środki
w kwocie 480.00,00 zł Powiat pozyskał
na zakup sprzętu medycznego w postaci

m. in. respiratorów, kardiomo‑
nitorów oraz pulsoksymetrów,
które wykorzystywane są na tzw.
oddziale covidowym. Decyzją
Wojewody
Kujawsko-Pomor‑
skiego Powiat otrzymał również
środki w kwocie 498.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup
ambulansu medycznego typu
B wraz z wyposażeniem. Pozy‑
skany w ramach udzielonej z budżetu państwa dotacji ambulans
zabezpiecza transport międzyszpitalny pacjentów hospitalizowa‑
nych z uwagi na zakażenie koronawirusem.
(AM)

Ogromny sukces
uczniów szkół Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego opubli‑
kował listę uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkol‑
nym 2020/2021 otrzymają stypendia w ramach projektu
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Spośród pięciuset
przyznanych stypendiów, aż pięćdziesięciu pięciu stypen‑
dystów to uczniowie szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyń‑
skiego, uczęszczający do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu‑
-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.
Dzięki realizowanym przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
projektom ukierunkowanym na rozwój szkolnictwa zawo‑
dowego, z ogromną dumą i satysfakcją, możemy poinfor‑
mować, że ponad 10% przyznanych stypendiów trafi do
uczniów naszych szkół.
Warto zaznaczyć, że program adresowany jest do utalen‑
towanych uczniów klas techników oraz branżowych szkół
I stopnia w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu
Kujaw i Pomorza II” mają pomóc w kształceniu potrzeb‑
nych na rynku pracy specjalistów.
Marszałkowskie stypendia przyznawane są na 10 miesię‑
cy w wysokości od 200 zł do 500 zł miesięcznie, a ich
wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej
oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.
Wszystkim wyróżnionym przez Marszałka Wojewódz‑
twa Kujawsko-Pomorskiego uczniom serdecznie gratulu‑
jemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(AM)
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Voucher na 3.000.000,00 zł na cele
inwestycyjne dla Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Podpisano umowę
na remont
drogi powiatowej
na odcinku Wrocki
– Pusta Dąbrówka
– Radziki Duże
Dnia 14 grudnia 2020 r. w Starostwie Powia‑
towym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golub‑
sko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wice‑
starosta Danuta Malecka, Skarbnik Powiatu
Zbigniew Szyjkowski oraz Dyrektor Zarządu
Dróg Mariusz Trojanowski podpisali umowę
na wykonanie robót budowlanych na odcin‑
ku drogi powiatowej nr 2116C relacji Wrocki
– Pusta Dąbrówka – Radziki Duże na odcinku
od km 0+000,00 do km 1+769,90. W drodze
przetargu na wykonawcę robót zostało wy‑
brane Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Całkowity
koszt wykonania robót drogowych wyniesie
844 239,61 złotych brutto. Zgodnie z opraco‑
waną dokumentacją, droga powiatowa zosta‑
nie wyremontowana do 30.09.2021 roku.
AP

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Delegatury
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie‑
go w Toruniu, odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli: Wicewojewoda Kujawsko-Po‑
morski Pan Józef Ramlau, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani
Anna Gembicka, Poseł na Sejm RP Pani Anna
Borowiak, Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan
Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta Golub‑
sko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka.
Podczas spotkania przedstawiciele Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego odebrali voucher
na cele inwestycyjne. W ramach tych środków
powiat otrzymał 3.000.000,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zo‑
staną przeznaczone na sfinansowanie moder‑
nizacji Oddziału Kardiologii oraz Laboratorium
Analitycznego i Bakteriologicznego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Zakończenie prac przewidywane są na koniec
2021 roku.
(AP)

Laparoskop z przystawką artroskopową
oraz histeroresektoskop dla Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
W dniu 11 grudnia podpisane zosta‑
ły umowy na „Zakup laparoskopu
z przystawką artroskopową do mało
inwazyjnych zabiegów chirurgicz‑
nych i ortopedycznych z przezna‑
czeniem dla Szpitala Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu”.
Zamówienie podzielono na dwie
części - część I dotyczyła dostawy

5

laparoskopu z przystawką
artroskopową,
natomiast
część II dotyczyła dosta‑
wy zestawu do histerore‑
sekcji biopolarnej. Łączna
kwota zawartych umów to
378.907,89 zł. Środki na za‑
kup laparoskopu w wysoko‑
ści 79% zadania pozyskano
z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, po‑
zostałą część tj. 21% stano‑
wią środki własne Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
W dniu 16 grudnia 2020 r.
dostarczono histeroresektoskop, który będzie
służył do mało inwazyjnych zabiegów gineko‑
logicznych, natomiast w dniu 22 grudnia do‑
starczony zostanie laparoskop z przystawką
artroskopową do wykonywania endoskopo‑
wych zabiegów chirurgicznych i ortopedycz‑
nych.
(AP)
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Rozbudowa instalacji tlenowej
w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu

Szczepienia przeciwko COVID-19 – mapa
punktów szczepień

W dniu 8 grudnia 2020 r. podpisana została umowa w zakresie przekazania dotacji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy
instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Na ten
cel powiat otrzymał środki w wysokości 250.000,00 zł, co umożliwi pokrycie całości
kosztów realizacji tego zadania.
(AP)

Przypominamy, że proces rejestracji powszechnych
szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się
15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna.
Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej
w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel
medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów
pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy
społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach
farmaceutycznych, studenci medycyny).

Przedświąteczne spotkanie
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
z TKK PACIFIC
W dniu 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzy‑
niu odbyło się spotkanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutow‑
skiego, Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej z Prezesem Panem Jarosławem Szcze‑
panowskim i Wiceprezesem Panem Leszkiem Szyszkowskim z Toruńskiego Klubu
Kolarskiego PACIFIC. Przedświąteczne spotkanie było okazją do podsumowań i po‑
dziękowań za dotychczasową współpracę, i organizację imprez kolarskich, w szcze‑
gólności w trudnych dla polskiego sportu warunkach, podczas panującej pandemii
oraz obostrzeń związanych z koronawirusem. Tegoroczne poczynania kolarek mieli
okazję podziwiać mieszkańcy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas dwu eta‑
powego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dla Kobiet ,,Śladami Królewny
Anny Wazówny”.
(AP)

W kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opie‑
kuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby
powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z choroba‑
mi przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego prze‑
biegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia
wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu
z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio
zapewniające funkcjonowanie podstawowej działal‑
ności państwa i narażone na zakażenie ze względu na
częste kontakty społeczne;
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamknię‑
tych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą tak‑
że powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej
populacji.
W poniższym linku znajduje się mapa z lokalizacjami
punktów szczepień w całym kraju. Będzie ona na bieżą‑
co aktualizowana.
Na chwilę obecną w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
zostały zarejestrowane następujące punkty szczepień:
1. NASZ MEDYK - Lekarze - Klonowski, Krupa i Łęcki
Spółka Partnerska, ul. Szosa Rypińska 4a, 87-400 Go‑
lub-Dobrzyń
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOL-MED”
Sp. z o.o., ul. Szosa Rypińska 30 C, 87-400 Golub-Do‑
brzyń
3. Szpitalna Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowot‑
nej, ul. Doktora J.G. Koppa 1 E, 87-400 Golub-Dobrzyń
4. Danuta Brzoskowska Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ,,MÓJ MEDYK’’, Zbójno 149, 87-645 Zbójno
5. TOMASZ TOMASZEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA LE‑
KARSKA, Pl. Wolności 3a, 87-410 Kowalewo Pomorskie
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NAD
DRWĘCĄ” Ciesielski Tomasz, Ciechocin 170, 87-408
CiechocinLink: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/
mapa-punktow-szczepien#/
(AM)
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Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku
Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!
W budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Po‑
morskim przy ulicy Odrodzenia 8 zakończy‑
ły się prace związane z realizacją inwestycji
polegającej na przekształceniu istniejących
warsztatów mechanicznych na warsztaty ga‑
stronomiczne. Uczniowie będą mogli korzy‑
stać z wyremontowanych pomieszczeń i nowo
zakupionego sprzętu.
Zadanie w kwocie 362 613,59 zł brutto zreali‑
zowane zostało przez firmę NIK-NAT Sp. z o.o.
z Golubiu-Dobrzynia.

Dzięki adaptacji warsztatów szkoła zyska‑
ła w pełni wyposażone i profesjonalne sale,
w których praktyczną naukę zawodu będą
mogli realizować uczniowie ZS w Kowalewie
Pomorskim. Dostosowanie obiektu umożliwi
kompleksowe przygotowanie młodzieży do
wykonywanego zawodu w oparciu o nowocze‑
sny sprzęt zakupiony w ramach realizowanych
w latach 2017-2020 przez Powiat Golubsko‑
-Dobrzyński dwóch projektów „Kształcenie za‑
wodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”
i „Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowe‑
go” dofinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujaw‑
sko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 10 Innowacja edukacja, Działanie
10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddzia‑
łanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Całkowita
wartość zakupionego specjalistycznego wypo‑
sażenia pracowni gastronomicznej wyniosła
około 100 000,00 zł. Jest to najnowocześniej‑
szy sprzęt dostępny na rynku i wykorzystywa‑
ny w profesjonalnych obiektach hotelarskich
i gastronomicznych.
Ponadto dostosowanie istniejącej infrastruk‑
tury do nowych wymogów pozwoli także na
przygotowanie uczniów do wejścia na rynek
pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę teo‑
retyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte
podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt,
odpowiadający wymogą rynku pracy.

8
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Remont dachu w Zespole Szkół
w Kowalewie Pomorskim
W Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim zostały przepro‑
wadzone prace remontowe dachu głównego budynku szko‑
ły przy ulicy św. Mikołaja 6. Stan dachu nie tylko powodował
przecieki i zalewanie ścian pod wpływem opadów deszczu, ale
też zagrażał bezpieczeństwu i trwałości drewnianej konstruk‑
cji. Niedawno zakończyła się naprawa kosza dachu, w tym
wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz miejscowa
wymiana dachówek. Wymienione zostały także obróbki bla‑
charskie wokół kominów, zaś kolejnym etapem prac będzie
remont samych kominów.
Dach został gruntownie odnowiony dzięki środkom finanso‑
wym z budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Koszt tej
inwestycji to ok. 27,6 tys. złotych.
(BO)

Remont w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
W Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu trwają prace remontowe
polegające na wymianie wiekowej boazerii na ścianach klas i korytarzy
szkolnych, malowaniu i naprawie zniszczonych krzeseł i ławek. Na holu
głównym i schodach wymieniane są płytki oraz balustrady z poręczami.
Wszystkie prace mają służyć nie tylko poprawie estetyki budynku, ale
przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży. Powiat Go‑
lubsko-Dobrzyński przeznaczył na tę inwestycję ponad 166.000,00 zł.
(AP)
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Zdalnie w Zespole Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu

Ponad 2300
książek
trafiło do szkół
powiatowych
W związku z realizacją przez Powiat Golub‑
sko-Dobrzyński Narodowego Programu Roz‑
woju Czytelnictwa w grudniu br. zakończono
dostawę nowości wydawniczych, lektur i au‑
diobooków do bibliotek szkolnych. W ramach
pozyskanych środków zewnętrznych oraz za‑
bezpieczonego finansowego wkładu własne‑
go do sześciu bibliotek w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Golubsko‑
-Dobrzyński trafiło ponad 2300 pozycji książ‑
kowych o łącznej wartości 46.192,25 zł.
(AM)

Nadszedł taki czas, że zajęcia lekcyjne prowa‑
dzone są zdalnie, konkursy oraz działalność
artystyczna uczniów przeniosła się w świat
wirtualny. Pomimo tego nauczyciele, wykazu‑
ją się swoją kreatywnością i pomysłowością.
Prowadzą ciekawe zajęcia on-line ale również
szukają interesujących pomysłów dla uczniów
na spędzanie czasu wolnego, a teraz czasu
przedświątecznego. W związku z tym nauczy‑
ciele wraz z uczniami i ich rodzicami piekli
i ozdabiali aromatyczne pierniki świąteczne,
wykonali ozdoby choinkowe, jak również kartki
świąteczne. Poprzez rozmowę o tradycji świąt
Bożego Narodzenia wprowadzili uczniów
w nastrój świąteczny. Uczniowie mogli również
wykazać się swoim talentem wokalnym na
Konkursie Kolęd i Pastorałek przeprowadzo‑
nym on-line. Tradycyjnie kolęda w wykonaniu
naszych uczniów „poleciała w świat” i zbliżyła
nas do świąt.
Również i w tym roku został zorganizowany
Kiermasz Ozdób Świątecznych. To już trady‑
cja w naszej szkole, dlatego organizatorki we
współpracy z rodzicami i innymi nauczycielka‑
mi oraz przyjaciółmi naszej szkoły przygotowa‑
ły stroiki na stół wigilijny, choinki i inne ozdoby
świąteczne. W tym roku kiermasz odbył się
nietypowo, bo przez media społecznościowe
i cieszył się dużym zainteresowaniem.
Największą niespodzianką dla naszych wspa‑
niałych uczniów była wizyta Świętego Mikołaja

i jego Aniołka. Każdy uczeń otrzymał świątecz‑
ną paczkę niespodziankę. Pomysłodawczynią
tak wspaniałej akcji „ Paczka od Świętego Mi‑
kołaja” była pani dyrektor szkoły. Uczniowie
byli zachwyceni tym świątecznym prezentem.
W ostatnim czasie do naszej szkoły trafiło
Betlejemskie Światełko Pokoju. Pani dyrektor
odebrała symboliczne „ światełko” z rąk człon‑
ka Komendy Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. To
światło będzie nam towarzyszyło do Wigilii.
Cała społeczność szkoły nauczyciele i pracow‑
nicy życzą zdrowych i wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2021
Roku.
(EBD)

Nowoczesny sprzęt dla szkół
W ramach realizacji Rządowego programu „Ak‑
tywna tablica” w roku 2020 szkoły zyskały po‑
moce dydaktyczne. Zespół Szkół nr 1 im. Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zyskał dwa
nowoczesne monitory interaktywne, Zespół
Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu dwie tablice
interaktywne z projektorem, laptopem oraz
nagłośnieniem, zaś Zespół Szkół nr 2 w Golu‑
biu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół w Kowalewie
Pomorskim laptopy.
Pozyskany sprzęt da możliwość wykorzystania
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w ramach realizowanych zajęć edukacyjnych,
przyczyniając się do urozmaicenia procesu
edukacyjnego oraz wzrostu zaangażowania
uczniów w procesie uczenia się i nabywania
nowych umiejętności.
(WP)
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Nowe przepisy rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o dł. do 24 m.

W zależności od wybranej opcji przy rejestracji
jednostka może poruszać się po adekwatnym
akwenie.
Właściciel zarejestrowanej jednostki pływa‑
Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy rejestracji jachtów i innych jednostek pły- jącej jest obowiązany zawiadomić organ re‑
wających o długości do 24 m. Powstał ogólnopolski rejestr dla morskich i śródlądowych jestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30
jednostek sportowo-rekreacyjnych oraz rybackich - REJA24.
dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:
- zbyciu lub nabyciu jednostki;
Nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów - deska surfingowa, deska z żaglem lub inna - zmianie stanu faktycznego wymagającej
zmiany danych zamieszczonych w rejestrze,
weszływ życie od 1 sierpnia 2020 r. Jachty uży‑ podobna jednostka pływająca.
w szczególności zmianie stanu faktycznego
wane do celów sportowych lub rekreacyjnych Gdzie zarejestrować jacht?
o długości powyżej 7,5 m do 24 m podlegają Wg nowych przepisów, jednostki będą re‑ wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.
rejestracji we właściwych związkach sporto‑ jestrowane w starostwie powiatowym i we Każda jednostka bez numeru HIN (Hull Iden‑
wych lub w starostwach powiatowych. W tym właściwym polskim związku sportowym, w na‑ tification Number) będzie miała nadany nr INI
celu uruchomiony został system REJA24, po‑ szym przypadku to Polski Związek Żeglarski. (Indywidualny Numer Identyfikacyjny). Na‑
przez który można dokonać samodzielnego Dane wpisywane są do ogólnopolskiego re‑ zwa jednostki może składać się z 33 znaków
zgłoszenia jachtu do rejestracji.
jestru jachtów i innych jednostek pływających używanych w języku polskim oraz cyfr arab‑
Ważne ułatwienie: bezpośrednio po doko‑ o długości do 24 m nazwanego REJA24. Ich ad‑ skich i rzymskich. Nazwy będą rejestrowane
naniu zgłoszenia można już żeglować swoim ministratorem jest Dyrektor Urzędu Morskiego ale nie będzie już indywidualnych nazw, tak jak
wg. dotychczasowych przepisów. Unikalny bę‑
jachtem na podstawie zaświadczenia o złoże‑ w Szczecinie.
dzie zatem tylko numer rejestracyjny.
niu wniosku o rejestrację.
Procedura rejestracji w PZŻ:
Nowe regulacje mają znacznie ułatwić reje‑ 1) Rejestracja samodzielna: - po założeniu kon‑ Od momentu wejścia w życie nowych przepi‑
strację jachtów i innych jednostek, zatrzymać ta w systemie Reja 24 należy wypełnić wnio‑ sów, nie będzie możliwości korespondencyjnej
przenoszenie jachtów przez polskich armato‑ sek, podążając za wyświetlanymi instrukcja‑ rejestracji jednostek. Rejestracja będzie do‑
rów i właścicieli do rejestrów zagranicznych, mi. W przypadku jachtów do 14 m długości, stępna jedynie online bądź osobiście w biurze
oraz zwiększyć atrakcyjność polskiej bandery, dopuszczalne jest załączenie oświadczenia właściwego związku sportowego lub staro‑
zachęcając obcokrajowców do przeniesienia o danych technicznych jednostki. Wszelkiego stwie powiatowym.
swoich jachtów do rejestru polskiego.
rodzaju wymagane dokumenty należy zeska‑ Wcześniejsze wpisy i dokumenty utracą waż‑
Obowiązkowi rejestracji podlegają:
nować i załączyć w systemie. Na koniec pro‑ ność:
Jachty morskie i śródlądowe:
cesu rejestracji należy wydrukować zaświad‑ W zależności od daty poprzedniej rejestracji,
- o długości większej niż 7,5 m i nie przekracza‑ czenie o złożeniu wniosku, które upoważnia do różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zacho‑
jące 24 m długości,
korzystania z jednostki przez okres trzydziestu wają ważność, jednak tylko przez pewien czas:
- jachty z napędem mechanicznym o mocy dni, tj. do czasu odbioru właściwego dokumen‑ - wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia
większej niż 15 kW,
tu rejestrowego w wybranym urzędzie lub biu‑ 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wej‑
ścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.
- jednostki używane do amatorskich połowów rze Związku.
ryb i połowów rybackich.
Logowanie będzie dostępne pod adresem: - wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia
Obowiązkowi takiemu podlegają także jed‑ https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wej‑
nostki używane do żeglugi poza terytorium 2) Rejestracja w biurze PZŻ: pracownik biura ścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.
Polski. W tym przypadku także jednostki poni‑ PZŻ wprowadzi wszystkie dane na podstawie - wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia
żej 7,5 m długości.
dokumentów klienta. Na koniec procesu, klient 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wej‑
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
potwierdza zgodność ze stanem faktycznym ścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.
- jednostki pływające przeznaczone wyłącznie i otrzymuje zaświadczenie o złożeniu wniosku Po upływie tych terminów jednostki muszą
do regat i zawodów sportowych, posiadają‑ o rejestrację, które upoważnia do korzystania zostać zarejestrowane ponownie według no‑
ce klasę regatową i ważny certyfikat wydany z jednostki. Po upływie trzydziesty dni należy wych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi
przez polski związek sportowy albo podmiot odebrać właściwy dokument rejestrowy w wy‑ automatycznie.
właściwy dla państwa bandery jachtu oraz re‑ branym w procesie rejestracji urzędzie lub biu‑ Właściciel jednostki, która zgodnie z dotych‑
czasowymi przepisami nie podlegała obowiąz‑
gatowe łodzie wiosłowe,
rze Związku.
- jednostki pływające napędzane wyłącznie Ważne: obowiązują trzy rodzaje rejestracji: kowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestro‑
siłą ludzkich mięśni,
śródlądowa, morska i morska i śródlądowa. wać w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.
Opłaty:
80 zł opłaty obowiązuje za:
- rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyj‑
nego
- zmianę danych w rejestrze i wydanie doku‑
mentu rejestracyjnego
- wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
Kwota ta wyniesie natomiast 60 zł jeśli jed‑
nostka jest już zarejestrowana w PZŻ i dokony‑
wana jest jedynie zmiana dokumentu na nowy.
15 zł opłaty obowiązuje za:
- wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru
jachtów.
Termin rejestracji i dokumenty:
W dniu 21 grudnia 2020 r. dostarczo‑
- Obowiązuje ustawowo przyjęty termin 30 dni
no do Szpitala Powiatowego w Go‑
na rejestrację. Jak już wspomniano, przed uzy‑
lubiu-Dobrzyniu kontener medyczny, który do golubskiego szpitala trafił w ramach nieod‑
skaniem rejestracji właściwej, można korzystać
płatnego najmu z Agencji Rezerw Materiałowych. Kontener medyczny od dnia 22 grudnia
z jednostki na podstawie rejestracji czasowej.
2020 r. służy do poboru wymazów do badań COVID-19. Kontener posiada podstawowe wy‑
- Dokument rejestracyjny będzie wydawany
posażenie biurowe dla potrzeb spisu osób, u których został pobrany wymaz, środki ochrony
w formie plastikowej o wymiarach do których
osobistej oraz lampę bakteriobójczą.
przywykliśmy w przypadku dokumentów toż‑
(AP)
samości czy kart płatniczych.
(EC)

Kontener
medyczny
przy Szpitalu
Golubsko
-Dobrzyńskim
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Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko - Dobrzyńskiego
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 52 30–32
fax: (56) 683 52 30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J.G. Koppa 1
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 682 15 85/86 lub (56) 683 54 76
fax: (56) 475 62 11
Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 26 63
fax: (56) 475 62 23
Dom Pomocy Społecznej
ul. PTTK 6
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 21 05
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. PTTK 11
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 22 86
fax: (56) 475 60 64
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XXXIII sesja Rady Powiatu
XXXIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskie‑
go, odbyła się 30 grudnia br. W związku z wpro‑
wadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja
odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie
zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali
wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone
w związku z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
6 uchwał, z których treścią można zapoznać się
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmiany
w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finan‑
sowej Powiatu, a także przyjęto dla Powiatowe‑
go Centrum Pomocy Rodzinie dwa programy
do wieloletniej realizacji i wyrażono zgodę na
udział ww. placówki w trzeciej edycji programu
„Rodzina w Centrum”, oraz wyrażono zgodę na
wyznaczenie linii komunikacyjnych publicznego
transportu.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Grabowski w imieniu swoim,
Pana Starosty Franciszka Gutowskiego oraz
radnych złożył życzenia noworoczne.
Transmisja z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.ese‑
sja.pl/transmisje_z_obrad_rady
(KK)

Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel./fax: (56) 683 54 50
Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel.: (56) 683 25 49; (56) 683 47 07
Zespół Szkół Nr 3
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 25 53
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 15 03
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 53 53 53 786
e‑mail: sekretariat@muzyczna‑kowalewo.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno‑Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80a,
87-645 Zbójno
tel. (54) 280 19 08
Powiatowa Placówka
Opiekuńczo‑Wychowawcza w Wielgiem
87-645 Zbójno
tel. (56) 475 61 81
fax. (56) 475 61 82
Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
Ul. Dr J.G. Koppa 1A
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: psds@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 570 631 413
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑
Wychowawcza typu specjalistyczno‑
terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Dr J.G. Koppa 1F
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: ppowgd@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 475 60 25

Wydziały i Biura Starostwa:
Wydział Architektury i Budownictwa
– (56) 683 53 80, 81 wew. 107–110
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– (56) 683 53 80, 81 wew. 131, 132, 141
Geodeta Powiatowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 161
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (56) 683 53 80, 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52 lub (56) 683 53 80, 81
wewn. 191, 192, 201
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
– (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Oświaty i Zdrowia – (56) 683 53 80,
81 wew. 112, 34
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
– tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80, 81, fax. (56) 683 54 14
Wydział Finansowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 31,
51 lub wew. 61–65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
– (56) 683 53 80, 81 wew. 47

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń
pzon@golub-dobrzyn.com.pl
tel.: 56 683 45 29
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji
i Zarządzania Kryzysowego
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
– (56) 683 53 80, 81 wew.162
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny
– (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych i pozyskiwania
środków finansowych zewnętrznych
– (56) 683 53 80, 81 wew. 52
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 111
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest
w godz. od 8:00 do 14.30

Informacja o dyżurach
Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu‑Dobrzyniu we wtorki, również po
godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00.
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko‑
‑Dobrzyńskiego.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
skracania artykułów, a także zmiany ich tytułów.

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. 56 683 53 80–82, fax. 56 475 61 11
Redaktor Naczelny: Katarzyna Orłowska
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Stali współpracownicy: Monika Ciechanowska, Marcin Nowak
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.01.2021 r. – 16.02.2021 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

15-01-2021 r.

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

16-01-2021 r.

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

17-01-2018 r.

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

18-01-2021 r.

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

19-01-2021 r.

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

20-01-2021 r.

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

21-01-2021 r.

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

22-01-2021 r.

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

23-01-2021 r.

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

24-01-2021r.

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

25-01-2021 r.

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

26-01-2021 r.

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

27-01-2021 r.

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

28-01-2021 r.

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

29-01-2021 r.

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

30-01-2021 r.

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

31-01-2021 r.

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

01-02-2021 r.

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

02-02-2021 r.

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

03-02-2021 r.

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

04-02-2021 r.

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

05-02-2021 r.

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

06-02-2021 r.

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

07-02-2021 r.

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

08-02-2021 r.

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

09-02-2021 r.

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

10-02-2021 r.

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

11-02-2021 r.

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

12-02-2021 r.

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

13-02-2018 r.

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

14-02-2021 r.

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

15-02-2021 r.

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

16-02-2021 r.

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

