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Niebawem remont drogi powiatowej
Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń
Dnia 5 maja 2021 r. w Sta‑
rostwie Powiatowym w Go‑
lubiu-Dobrzyniu
Starosta
Golubsko-Dobrzyński Franci‑
szek Gutowski, Wicestarosta
Danuta Malecka, Skarbnik
Powiatu Zbigniew Szyjkow‑
ski, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Do‑
brzyniu Mariusz Trojanowski
wraz z Wiceprezesem firmy
ZDB Rogowo Mariuszem
Wilczyńskim podpisali umo‑
wę na wykonanie robót bu‑
dowlanych pn. „Remont na‑
wierzchni drogi powiatowej
nr 2114C Gałczewko - Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km
3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km”.
W drodze przetargu wykonawcą robót została wybrana Firma: Zakład Drogowo Bu‑
dowlany ROGOWO Sp. z o.o. spółka komandytowa.
Całkowita wartość zadania (stosownie ze złożonym wnioskiem) wynosi
4 015 323,11 zł, przyznana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg to 2 007 661,00 zł. (50%).
Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana
do 30.09.2021 roku.
(AP)

Zostań terytorialsem
W związku z rozpoczęciem formowania w Grudziądzu 83 batalionu lekkiej piechoty informujemy o możliwości wstąpienia
w szeregi 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W WOT możesz pełnić służbę wojskową, łącząc ją z życiem
rodzinnym i dotychczasową aktywnością zawodową.
STR. 9

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2021/2022
STR. 2
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Wizyta Pani Minister Anny Gembickiej
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim!
W dniu 12 kwietnia 2021 r. w Starostwie Po‑
wiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się
spotkanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskie‑
go Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty
Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią
Anną Gembicką.
Samorządowcy wraz z Panią Minister złoży‑
li wizytę w ,,Szpitalu Powiatowym” Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie omówione zostały
najpilniejsze potrzeby inwestycyjne oraz bie‑
żąca sytuacja szpitala. Następnie zwiedzono
budynek po dawnym sądzie w Kowalewie Po‑
morskim (1914 r.), który zostanie zmodernizo‑
wany na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia. Dzięki zaangażowaniu Pani Minister,
powiat pozyskał środki na roboty budowlane
i prace konserwatorsko-restauratorskie z na‑
boru na ochronę zabytków z Ministerstwa Kul‑
tury i Dziedzictwa Narodowego.
Wizytowano również Ośrodek Sportu i Re‑
kreacji w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie Pani Mini‑
ster Anna Gembicka, Starosta Golubsko-Do‑
brzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta
Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka wspól‑
nie z Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia
Mariuszem Piątkowskim i Kierownikiem OSiRu
Krzysztofem Ośką rozmawiali o inwestycjach
i potrzebach rozwoju OSiRu.
(AP)

Narodowy Program Szczepień przyspieszył
W dniu 6 maja 2021 r. Starosta Golubsko-Do‑
brzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta

Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka wraz
z Prezesem Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu Michałem Kamińskim
odwiedzili Punkt Szczepień Powszechnych
w Golubiu-Dobrzyniu.
Starostowie sprawdzili funkcjonowanie punk‑
tu, przeprowadzając również rozmowy z za‑
szczepionymi osobami, którzy pozytywnie wy‑
powiadali się na temat rejestracji w punkcie,
weryfikacji oraz samego szczepienia.
Przypominamy, że na szczepienie można reje‑
strować się poprzez:
• stronę internetową www.pacjent.gov.pl
• całodobową i bezpłatną infolinię 989
• koordynatora Punktu Szczepień Powszech‑
nych w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem W związku z dużym zainteresowaniem i licz‑
730 819 936
nymi telefonami mieszkańców Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego informujemy, że czas
oczekiwania na poleczenie z koordynatorem
Punktu Szczepień Powszechnych w Golubiu
-Dobrzyniu może ulec krótkiemu wydłużeniu.
Prosimy pamiętać, że założenie wygodnego
ubrania, najlepiej z krótkim rękawem i wypeł‑
nienie kwestionariusza wstępnego wywiadu
przesiewowego przeciw COVID-19 przed przy‑
jazdem do punktu, znacznie usprawnia proce‑
durę szczepień.
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/
uploads/2021/04/09.04.21-Kwestionariusz.pdf
(AM)
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Zagrożenie grypą ptaków w miejscowości Pląchoty
W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 kwiet‑
nia 2021 roku siódmego ogniska grypy pta‑
ków na terenie województwa kujawsko – po‑
morskiego miejscowość Pląchoty znalazła się
w obszarze zagrożonym grypą ptaków.
Na obszarze tym obowiązują nakazy i zakazy
wprowadzone rozporządzeniem Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/2021 z dnia
30 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te‑
renie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego,
grudziądzkiego i golubsko – dobrzyńskiego
w tym m.in:
• utrzymywanie drobiu lub innych ptaków
w odosobnieniu, w sposób uniemożliwiający
kontakt z drobiem i dzikim ptactwem,
• niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub in‑
nych ptaków,

• czyszczenie, odkażanie i stosowanie środ‑
ków bezpieczeństwa biologicznego w zakre‑
sie sprzętów, budynków, środków transportu,
pasz, ściółki i osób,
• nakaz prowadzenia wykazu osób wchodzą‑
cych i wychodzących z gospodarstwa przez
posiadacza ptaków,
• przechowywanie ściółki i pasz przeznaczo‑
nych dla ptaków utrzymywanych w gospodar‑
stwie w sposób zabezpieczający przed kontak‑

Uczniowie poznali kawowe
tajemnice
Na początku maja w kowalewskim Zespole Szkół odbył się kurs baristycz‑
ny, przeprowadzony przez licencjonowanego baristę Karola Kraszewskiego.
Kilka grup uczniów klas gastronomicznych uczestniczyło w specjalistycznym
szkoleniu, które jest częścią unijnego projektu pn. „Nowe perspektywy kształ‑
cenia zawodowego”.
Sztuka parzenia kawy to bardzo intrygujące zaję‑
cie Uczestnicy kursu baristycznego, pod czujnym
okiem Karola Kraszewskiego, poznawali tajniki
tej niezwykłej umiejętności. Udział w kursie był
dla uczniów bezpłatny, ponieważ stanowił część
unijnego projektu „Nowe perspektywy kształce‑
nia zawodowego”, którego beneficjentem jest
Powiat Golubsko-Dobrzyński.
- Młodzież poznała tajniki alternatywnych me‑
tod parzenia kawy, obsługi ekspresu ciśnie‑
niowego, profesjonalnego spieniania mleka,
parzenia espresso, sporządzania cappuccino
– mówi Marta Malinowska. - Bardzo dziękujemy panu Karolowi za profesjo‑
nalizm, pasję i życzliwość – podkreśla Marta Malinowska.
Kim jest barista? Barista to ekspert w dziedzinie profesjonalnego przyrządza‑
nia kawy. Musi on nie tylko zrobić perfekcyjne espresso czy spienić mleko, ale
również tworzyć wiele napojów kawowych oraz zajmować się konserwacją
sprzętu. Profesjonalny barista dodaje restauracji czy kawiarni prestiżu. Ponie‑
waż takich lokali gastronomicznych jest bardzo dużo, stąd bierze się wysokie
zapotrzebowanie na profesjonalistów w dziedzinie kaw. Między innymi dla‑
tego profesjonalny barista może spodziewać się niezłych zarobków. Jednak
żeby zostać tym profesjonalistą, niezbędne jest profesjonalne przeszkolenie.
Kurs, w którym uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim, z pewnością stanowi atut na współczesnym rynku pracy.
(KZ)

tem ze zwierzętami, w szczególności ptakami
dzikimi oraz ich odchodami,
• niezwłoczne informowanie powiatowego
lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowal‑
ności lub śmiertelności,
• zakaz przemieszczania drobiu i produktów
pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso itp.), za‑
kaz wyprowadzania i wprowadzania do
• gospodarstwa drobiu lub innych ptaków,
• zakaz wywożenia i rozrzucania ściółki lub na‑
wozów naturalnych,
• zakaz wypuszczania ptactwa łownego i orga‑
nizowania polowań,
• zakaz organizowania targów i wystaw.
Więcej informacji w Rozporządzeniu Nr 13/2021
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30
kwietnia 2021 r.
(KS)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej niezawodowej,
zawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka
Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia
miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój
czas i serce. Jest to „misja” dla osób odważnych i odpowie‑
dzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną pomoc drugie‑
mu człowiekowi.
Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej po‑
winni spełniać następujące warunki:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samot‑
nymi,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz
władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy
taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzeku‑
cyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
co zostało potwierdzone:
- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do peł‑
nienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinne‑
go domu dziecka wystawioną przez psychologa,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umoż‑
liwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne prze‑
stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawo‑
dową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi
posiadać stałe źródło dochodów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub
telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu ul. Koppa 1 pod numerem telefonu
784 301 266 lub 56 683 54 76 w godz. 7 00 do 15 00 (od po‑
niedziałku do piątku). Osoby do kontaktu Aneta Bukowiecka,
Adrian Hubert, Dagmara Skorska.
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Zmiany w terminach szczepień między dawkami
– drugie szczepienie już po 35 dniach

Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szcze‑
pienie przeciw COVID-19 – w maju i w czerwcu
jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt.
Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek
szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia
1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szcze‑
pień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja
szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30
dniach od daty otrzymania dodatniego wyni‑
ku testu. Nastąpią także zmiany w terminach
szczepień druga dawką – wszystkie preparaty
(włącznie z AstraZenecą) będzie można przyjąć
po min. 35 dniach od pierwszego szczepienia.
Narodowy Program Szczepień przyspiesza –
w ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln
szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek,
które podano od początku NPS. Padł kolejny
rekord dobowych szczepień – podano 418 916
zastrzyków. Na maj i czerwiec jest jeszcze wol‑
nych 4,6 mln terminów. Zachęcamy wszystkich
do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
Krócej poczekasz na drugą dawkę

Masz 18 lat lub więcej? Zaszczep się
Od 10 maja uruchomiliśmy rejestrację dla
wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym
w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wy‑
stawione e-skierowanie. Zachęcamy wszyst‑
kich do rejestracji na kilka sposobów – na
stronie pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem
infolinii 989. Tylko masowe szczepienia po‑
zwolą szybciej wrócić do normalności.
15 maja w ramach Narodowego Programu
Szczepień uruchomimy kampanię profrekwen‑
cyjną, by zachęć wszystkich niezdecydowa‑
nych. Do kampanii zostaną zaproszeni znani
sportowcy, blogerzy i youtuberzy. Kampania
będzie prowadzona w mediach tradycyjnych
i mediach społecznościowych.

Szczepienia w zakładach pracy
Wszystkie zakłady pracy zainteresowane
udziałem w programie, powinny zgłosić się
przez formularz udostępniony na stronie Rzą‑
dowego Centrum Bezpieczeństwa. W doku‑
mencie tym należy wskazać liczbę chętnych
Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbę‑ pracowników do zaszczepienia. Nie trzeba po‑
dzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozy‑ dawać danych personalnych.
tywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcze‑ W dniach 17-23 maja uruchomimy pilotażowe
szczepienia w zakładach pracy. Od 1 czerwca
śniej trzeba było odczekać aż 90 dni.
rozpoczniemy regularne szczepienia w wyso‑
Również od 17 maja zostanie skrócony czas po‑ kości 300 tys. dawek tygodniowo. Obecnie
dawania drugiej dawki szczepionek. Najwięk‑ zgłosiło się już ponad 740 zakładów pracy.
sze zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, Liczba pracowników zgłoszona w ramach tych
gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni szczepień to 826 905 osób.
się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.
Szczepienia odbywają się we współpracy z wy‑
branym podmiotem wykonującym działalność
– Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału
podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt
podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna szczepień. Zakład pracy może wystawić w tym
z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które
AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wej‑ powinno spełniać następujące kryteria:
dzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest do‑ • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane
stępnością szczepionek – powiedział Michał współpracującego PWDL (zakład pracy musi
Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Mini‑ uzyskać jego zgodę).
strów.
• Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez gór‑

nego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń,
pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym
etapowaniem dostaw szczepionek).
• Pracodawca, we współpracy ze zgłoszony‑
mi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić
wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymal‑
nie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę
zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).
Mobilne Jednostki Szczepień
Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista
medyczny, który wykona indywidualnie szczepie‑
nie poza punktami szczepień działającymi w ra‑
mach Narodowego Programu Szczepień. Pro‑
gram dedykowany jest do lekarzy, pielęgniarek,
położne, ratownicy medyczni, felczerzy. Głównym
założeniem MJS jest dotarcie do jak największej
liczby osób chętnych zaszczepić się przeciwko
COVID-19. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji
i organizacji procesu znajdziesz na stronie.
Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych
Od 10 maja zwiększyliśmy dostępność szcze‑
pionek i przyspieszamy proces szczepień dla
osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie
osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełno‑
sprawności mogą szczepić się poza kolejno‑
ścią. Oznacza to, że takie osoby wraz z opie‑
kunami mogą zgłosić się do punktu szczepień
bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.
Realizacja szczepień odbędzie się również
w ośrodkach opieki i aktywności niepełno‑
sprawnych za pośrednictwem istniejącej już
sieci punktów szczepień – w Zakładach Ak‑
tywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Za‑
jęciowej, Środowiskowych Domach Samopo‑
mocy, Centrach i Klubach Integracji Społecznej.
W proces szczepień osób z niepełnosprawno‑
ściami zaangażowane będą również Mobilne
Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni
będą szczepić w domach pacjentów.
(źródło: www.gov.pl)
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Poza kursami zawodowymi uczniowie biorą też
udział w szkoleniach tzw. umiejętności mięk‑
kich, np. w kursie „przedsiębiorstwo symula‑
cyjne” uczestniczy 40 osób. Młodzież poznaje
Dzięki wielu kursom, których organizację
różnorodne sytuacje dotyczące funkcjonowa‑
umożliwia realizowany przez Powiat Golubsko
nia firm, uczy się strategicznego myślenia, do‑
– Dobrzyński projekt unijny pn. „Nowe per‑
skonali umiejętności podejmowania decyzji
spektywy kształcenia zawodowego”, ucznio‑
biznesowych. W szkole prowadzony jest poza
wie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
tym kurs komputerowy obsługo programu Mi‑
zdobywają cenne doświadczenie, umiejętności
crosoft Excel . Obecnie w kursie na poziomie
oraz uprawnienia zawodowe. Jednym z zakoń‑
podstawowym uczestniczą 32 osoby (4 grupy
czonych niedawno kursów jest kurs operato‑
po 8 osób). Zaplanowany jest także kurs na
rów wózków widłowych. Państwowy egzamin
poziomie rozszerzonym. Kolejne grupy kur‑
odbył się 20 kwietnia .
santów to 40 osób uczestniczących w kursie
Jak informuje dyrektor Zespołu Szkół w Kowa‑ bywały się w weekendy, a w ciągu tygodnia języka angielskiego, a także 40 osób uczest‑
lewie Pomorskim Bogdan Oskwarek, w kursie uczniowie uczestniczyli w swoich zwykłych niczących w zajęciach z logiki matematycznej.
operatorów wózków widłowych uczestniczyło lekcjach. Podczas czterech spotkań kursanci Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają
15 uczniów technikum logistycznego. – Zain‑ poznawali zarówno teorię, jak też odbywali się poza obowiązkowymi godzinami lekcyjny‑
teresowanie udziałem w tym szkoleniu było zajęcia praktyczne. Kurs był dosyć intensywny, mi, głównie w weekendy.
bardzo duże. Zgłosiło się więcej chętnych, niż rozpoczął się 20 marca, zaś państwowy eg‑
(KZ)
mogliśmy przyjąć – mówi Bogdan Oskwarek. zamin przeprowadzono 20 kwietnia. Komisję
– Udział w kursie wymagał od uczestników egzaminacyjną stanowili specjaliści z Urzę‑
sporej samodyscypliny, ponieważ zajęcia od‑ du Dozoru Technicznego – opisuje dyrektor
Oskwarek.
Uprawnienia operatora wózków widłowych to
tylko jedna z umiejętności, jakie mogą zdobyć
uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim. W marcu przeprowadzony został kurs
operatorów suwnic, w którym uczestniczyło
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7 osób. Państwowy egzamin przed komisją
w Golubiu – Dobrzyniu przypomina, iż
UDT odbył się 22 marca w Grudziądzu. Po‑
w 2021 r. osoby z niepełnosprawnością
nadto w warsztatach kulinarnych uczestniczyli
mogą składać wnioski na dofinansowa‑
uczniowie klas gastronomicznych.
nie ze środków PFRON na zadania z za‑
kresu rehabilitacji społecznej tj.:
- zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych (oraz ich na‑
praw),
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyj‑
nym,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Go‑ - Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elek‑
- likwidacji barier architektonicznych,
lubiu - Dobrzyniu przypomina, iż osoby z nie‑ tronicznego lub jego elementów oraz oprogra‑
technicznych i w komunikowaniu się.
pełnosprawnością mogą składać wnioski do mowania, adresowana dla osób z dysfunkcją
Więcej informacji:
dnia 31.08.2021 r. o dofinansowanie ze środ‑ narządu wzroku,
https://www.bip.golub-dobrzyn.com.
ków PFRON w ramach realizacji pilotażowego - Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elek‑
pl/168,powiatowe-centrum-pomocy-ro‑
programu pn. „Aktywny samorząd” - Moduł I tronicznego lub jego elementów oraz oprogra‑
dzinie
– likwidacja barier utrudniających aktywizację mowania, adresowana dla osób z dysfunkcją
https://prawomiejscowe.pl/SPGO‑
społeczną i zawodową.
narządu słuchu i trudnościami w komunikowa‑
LUBDOBRZYN/document/710827/
Obszar A – likwidacja bariery transportowej: niu się za pomocą mowy,
Uchwa%C5%82a-XXXV_212_2021
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu - Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności
(AJ)
oprzyrządowania do posiadanego samocho‑ technicznej posiadanego sprzętu elektronicz‑
du, adresowana dla osób z dysfunkcją narządu nego, zakupionego w ramach programu.
ruchu,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu z dysfunkcją narządu ruchu powodującą pro‑
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jaz‑ się:
blemy w samodzielnym przemieszczaniu się
dy, adresowana dla osób z dysfunkcją narządu - Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwa‑ i posiadających zgodę lekarza specjalisty na
ruchu,
lidzkiego o napędzie elektrycznym, adreso‑ użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jaz‑ wana dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno‑
dy, adresowana dla osób z dysfunkcją narządu samodzielne poruszanie się za pomocą wózka ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki
słuchu,
inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
dla osoby zależnej - dziecka przebywającego
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu - Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
oprzyrządowania do posiadanego samocho‑ technicznej posiadanego skutera lub wózka in‑ typu opieką.
du, adresowana dla osób z dysfunkcją narządu walidzkiego o napędzie elektrycznym,
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie
słuchu.
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy koń‑ się z kierunkami działań oraz warunkami brzego‑
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do czyny, w której zastosowano nowoczesne roz‑ wymi obowiązującymi realizatorów pilotażowe‑
uczestnictwa w społeczeństwie informacyj- wiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na go programu pn. „Aktywny samorząd” w 2021 r.
nym:
III poziomie jakości,
zamieszczonymi na stronie internetowej
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektro‑ - Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szcze‑
nicznego lub jego elementów oraz oprogra‑ technicznej posiadanej protezy kończyny na III goly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-wmowania, adresowana dla osób z dysfunkcją lub IV poziomie jakości,
2021-roku-1/
narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera in‑ h t t p s : / / w w w. b i p. g o l u b - d o b r z y n . c o m .
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w za‑ walidzkiego o napędzie elektrycznym lub pl/168,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie
kresie obsługi nabytego w ramach programu oprzyrządowania elektrycznego do wózka in‑ https://www.sow.pfron.org.pl
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
walidzkiego ręcznego, adresowana dla osób
(AJ)

Zdobyli przydatne uprawnienia

Dofinansowanie ze
środków PFRON na
zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej

„Aktywny samorząd” - Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
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Nowa pracownia gastronomiczna
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
w ramach projektu ,,Nowe perspektywy
kształcenia zawodowego” dofinansowa‑
nego ze środków UE pozyskał nowe pra‑
cownie: gastronomiczną, kreatywności
i gospodarstwa domowego. Projektem
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzy‑
niu objętych zostało 30 uczniów Szkoły
Przysposabiającej do pracy. Uczniowie
w nowych pracowniach będą doskonalić
swoje umiejętności związane z gastrono‑
mią, kreatywnością i gospodarstwem do‑
mowym.
(KO)

Dzień flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Unii Europejskiej
9 maja obchodziliśmy Dzień Unii Euro‑
pejskiej. Unia powstała 1 listopada 1993
roku na mocy podpisanego 7 lutego
1992 traktatu z Maastricht. Od 1 maja
2004 roku, na mocy traktatu akcesyj‑
nego z 16 kwietnia 2003 roku, Polska
została oficjalnym członkiem Unii Eu‑
2 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol‑ ropejskiej. Flaga Unii Europejskiej to
skiej. Jest to święto, które pojawiło się w kalendarzu Świąt Narodowych niebieskie tło, na którym znajduje się
na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 okrąg ze złotych gwiazd. Hymnem euro‑
roku, w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbo‑ pejskim jest „Oda do radości” kompozy‑
lach narodowych.
tora Ludwiga van Beethovena.
Z okazji tego święta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po‑ Członkowstwo w Unii Europejskiej zapewnia zrównoważony rozwój
żarnej w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 02 maja 2021 r. o godzinie 7:50 na oraz postęp społeczny, gospodarczy i ekonomiczny. Wszelkie podejmo‑
placu zewnętrznym KP, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego od‑ wane działania są nakierowane na wyrównanie rozwoju gospodarcze‑
była się uroczysta zmiana służby. Przy akompaniamencie hymnu pań‑ go regionów czy też polepszenia standardów życia.
stwowego dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na Powiat Golubsko-Dobrzyński uczestniczy w projektach unijnych by
maszt. W ten sposób strażacy z KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu symbo‑ zwiększyć rozwój lokalny w różnych dziedzinach i obszarach, co pro‑
licznie włączyli się w to patriotyczne narodowe święto.
wadzi do konkurencyjności między regionami oraz podnoszenia jakości
Opracowanie: KP PSP G-D życia mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Zdjęcia: KP PSP G-D
(AP)
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Pożegnanie absolwentów
30 kwietnia mury Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim opuścili
Absolwenci technikum logistycznego, technikum mechatronicznego,
technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólno‑
kształcącego dla dorosłych. Wyróżniający się w nauce Absolwenci
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.
Specjalną Nagrodę Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla Najlepszego
Absolwenta w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała Agata Janiszewska.
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały ponadto Aleksandra Żółtow‑
ska, Agata Iglińska i Natalia Tarazewicz.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły pan Bogdan Oskwarek wręczył
również grupie uczniów dyplomy potwierdzające przyznanie stypen‑
dium Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza. Wcześniej – z uwagi na zmie‑
nioną przez pandemię organizację pracy szkoły – nie było możliwości,
aby uroczyście uhonorować wyróżniających się uczniów. Stypendia Pry‑
mus Zawodu Kujaw i Pomorza otrzymali: Wiktoria Szymańska, Natalia
Tarazewicz, Agata Iglińska, Jan Miszałowski, Agata Janiszewska, Joanna
Barczyńska, Aleksandra Żółtowska i Paulina Żydziak.
(BO)
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Zostań
terytorialsem. Trwa
rekrutacja
do 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony
Terytorialnej
W związku z rozpoczęciem formowa‑
nia w Grudziądzu 83 batalionu lekkiej
piechoty informujemy o możliwości
wstąpienia w szeregi 8 Kujawsko-Po‑
morskiej Brygady Obrony Terytorial‑
nej. W WOT możesz pełnić służbę
wojskową, łącząc ją z życiem rodzin‑
nym i dotychczasową aktywnością
zawodową. Wniosek o powołanie do
terytorialnej służby wojskowej można
złożyć przez internet na Elektronicz‑
nej Platformie Usług Administracji
Publicznej ePUAP lub pobrać wnio‑
sek tutaj, wypełnić go i dostarczyć do
WKU właściwego dla Twojego miejsca
zameldowania osobiście lub pocztą.
Wniosek możesz też wypełnić w WKU.
(KS)
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SPOTKANIE Z OKAZJI POWOŁANIA
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KOMENDANTA
POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W dniu 30 kwietnia 2021 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwo‑
wej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się uroczysta zbiórka
związana z powołaniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Powia‑
towego Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Decyzję o powołaniu
st. kpt. Dawida Tarkowskiego na to stanowisko wręczył Kujawsko-Po‑
morski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
st. bryg. Jacek Kaczmarek.
Na uroczyste spotkanie zaproszenie otrzymali Starosta GolubskoDobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką
w którym uczestniczyli.
Serdeczne gratulujemy i życzymy sukcesów w służbie.
(KS)

ĆWICZENIA STRAŻAKÓW W ARCHIWACH BUDYNKU
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Pomimo trwającej sytuacji epidemiologicznej,
niezbędnym jest utrzymanie funkcjonariuszy
w jak najlepszym przygotowaniu zawodowym,
przy równoczesnym zachowaniu zasad reżimu
sanitarnego. Zdobywanie nowej wiedzy, umie‑
jętności a także stałe doskonalenie zawodowe
to podstawa skutecznych działań strażaków.
Mając to na uwadze oraz realizując plan do‑
skonalenia zawodowego funkcjonariuszy,
w dniach 14 - 16 kwietnia 2021 r. Komenda Po‑
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golu‑
biu-Dobrzyniu wraz z Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego zorganizowała
ćwiczenia obiektowe związane z działaniami
ratowniczo-gaśniczymi w budynku posiadają‑
cym pomieszczenia przeznaczone na archiwa.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w po‑
mieszczeniu archiwum zlokalizowanym w piw‑
nicy budynku administracji samorządowej. (Bu‑
dynku mieszczącego się przy ul. Plac 1000-lecia
25, będącego siedzibą Starostwa Powiatowe‑
go, Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń oraz Gminy
Golub-Dobrzyń).
Po przyjeździe zastępów na miejsce ćwiczeń
i przeprowadzeniu rozpoznania, ustalono, że
pożarem jest objęte pomieszczenie archiwum
Starostwa Powiatowego, w którym znajduje
się osoba poszkodowana. Rota zabezpieczo‑
na w sprzęt ochrony dróg oddechowych, linię
gaśniczą i kamerę termowizyjną, zlokalizowała
osobę poszkodowana i ewakuowała ją na ze‑
wnątrz budynku, gdzie została jej udzielona
kwalifikowana pierwsza pomoc. Następnie
ratownicy udali się w miejsce pożaru w celu
jego ugaszenia. W trakcie trwania działań za‑
bezpieczono i wyniesiono w miejsce wyzna‑

czone bardzo ważne dokumenty znajdujące się
w archiwum.
Ćwiczenia miały na celu ocenę stopnia przygo‑
towania sił i środków Jednostki RatowniczoGaśniczej do działań gaśniczych związanych
z pożarami archiwów, wykształcenie prawi‑
dłowych nawyków u dowódców i ratowników
oraz sprawdzenie możliwości taktyczno-tech‑
nicznych zadysponowanych zastępów.
Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom obiek‑
towym administratorzy obiektu przeznaczo‑
nego na archiwum mieli możliwość przeanali‑
zowania scenariusza wystąpienia zagrożenia,
sprawdzenie możliwości podjęcia akcji gaśni‑
czej w przypadku pożaru oraz oceny stopnia
zabezpieczenia przeciwpożarowego w tego
typu budynkach i pomieszczeniach.
Opracowanie: KP PSP G-D
Zdjęcia: KP PSP G-D, PCZ
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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
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XXXVII sesja Rady Powiatu
XXXVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyń‑
skiego, odbyła się 28 kwietnia br. Uczestnicy
posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne
obostrzenia, wprowadzone w związku z pande‑
mią koronawirusa. W związku z wprowadzeniem
na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się
bez pełnego udziału gości i osób tradycyjnie za‑
praszanych.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
3 uchwały, z których treścią można zapoznać się Transmisja z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja. tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.ese‑
pl/rejestr_uchwal
sja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w budże‑
(KK)
cie Powiatu na rok 2021, przyjęto sprawozdanie
z działalności w minionym roku Państwowej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz‑
nej oraz wyrażono zgodę na udział samorządu
w projekcie „Szkolimy się na zawodowców”,
skierowanym do uczniów szkół zawodowych na‑
szego powiatu.

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

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 15.05.2021 r. – 16.06.2021 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

15-05-2021 r.

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

16-05-2021 r.

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

17-05-2021 r.

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

18-05-2021 r.

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

19-05-2021 r.

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

20-05-2021 r.

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

21-05-2021 r.

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

22-05-2021 r.

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

23-05-2021 r.

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

24-05-2021 r.

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

25-05-2021 r.

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

26-05-2021 r.

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

27-05-2021 r.

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

28-05-2021 r.

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

29-05-2021 r.

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

30-05-2021 r.

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

31-05-2021 r.

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

01-06-2021 r.

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

02-06-2021 r.

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

03-06-2021 r.

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

04-06-2021 r.

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

05-06-2021 r.

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

06-06-2021 r.

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

07-06-2021 r.

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

08-06-2021 r.

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

09-06-2021 r.

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

10-06-2021 r.

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

11-06-2021 r.

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

12-06-2021 r.

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

13-06-2021 r.

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

14-06-2021 r.

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

15-06-2021 r.

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

16-06-2021 r.

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

