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POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Dnia 1 września 2021 r. w Starostwie Powiato‑
wym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golub‑
sko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek
Zarządu Powiatu Roman Mirowski oraz Skarb‑
nik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na
wykonanie robót budowlanych w ramach in‑
westycji p.n. „Budowa budynku Centrum Opie‑
kuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.
W drodze postępowania o udzielenie zamó‑
wienia publicznego wykonawcą robót została
wybrana SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA
„BUDEX” LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. z Lip‑
na. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powsta‑
nie w ciągu najbliższych 12 miesięcy a całkowity
koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64
złotych brutto. Centrum Opiekuńczo-Mieszkal‑
ne będzie szczególnym ośrodkiem wsparcia
całodobowego pobytu dla dorosłych osób nie‑
pełnosprawnych, które ze względu na chorobę
i niepełnosprawność wymagają szczególnego
wsparcia, gdzie niezależne zamieszkiwanie po‑
łączone będzie z opieką i wsparciem zgodnie
z indywidualnymi potrzebami.
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyska‑
nemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarno‑

ściowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra
opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł.
(RŻ)

Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie
dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim

Rozpoczął się sezon na grzyby

W dniu 09.08.2021 r., w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego
i konserwatorskiego oraz Wykonawcy prac, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim”.

W sezonie grzybobrania wyruszamy
do lasu po ulubione dary runa leśnego,
by jednak ta miła forma wypoczynku
była w pełni udana i bezpieczna należy przestrzegać określonych zasad,
w celu uniknięcia zatrucia grzybami.
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Remont drogi powiatowej nr 2116C
Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże

Trwa remont drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka –
Radziki Duże. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany prawie
1,8 kilometrowy odcinek drogi licząc od drogi krajowej nr 15, aż za miej‑
scowość Cieszyny.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DRO‑
BUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Całkowity koszt wykonania robót drogo‑
wych wyniesie 844 239,61 zł.

Powiat na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 432 833,00 zł, co stanowi 50%
kosztów całkowitych zadania.
W ramach dobrze układającej się współpracy między samorząda‑
mi inwestycja zostanie wsparta przez Gminę Golub-Dobrzyń kwotą
42 211,98 zł.
(RŻ)

Minister Anna Gembicka z wizytą w Starostwie Powiatowym
W dniu 2 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
odbyło się spotkanie władz powiatu golubsko-dobrzyńskiego z Panią
Anną Gembicką Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo‑
ju Wsi. Na zaproszenie Pana Franciszka Gutowskiego Starosty Golub‑
sko-Dobrzyńskiego i Pani Danuty Maleckiej Wicestarosty w spotkaniu
uczestniczyli: Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golubia-Do‑
brzynia, Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń oraz Pan An‑
drzej Okruciński Wójt Gminy Ciechocin.
Spotkanie było nie tylko okazją do rozmów na temat wyzwań stojących
przed samorządami w najbliższych latach, ale także rozwoju naszego
regionu i możliwością pozyskiwania środków rządowych na lokalne in‑
westycje.

Zakończenie wizyty odbyło się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie Pani Minister zapoznała się z obecną in‑
frastrukturą i zapleczem sportowym obiektu. Zaangażowanie władz
powiatu oraz osobiste zainteresowanie i wsparcie Pani Minister Anny
Gembickiej zaowocowało uzyskaniem środków finansowanych na mo‑
dernizację stadionu.
W ramach złożonego wniosku na rozwój lokalnej infrastruktury sporto‑
wej Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało wysokie dofinansowanie ze środ‑
ków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie
3.580.000 zł.
(AP)
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Dzieci i młodzież powróciły do szkolnych ław
i szkolnych obowiązków
1 września we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Golub‑
sko-Dobrzyński odbyły się uroczyste inauguracje roku szkolnego. Po‑
mimo trwającej pandemii koronawirusa, ku zadowoleniu uczniów i na‑
uczycieli, szkoły rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym.
W uroczystych obchodach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
udział wziął Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, gosz‑
cząc w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W inauguracji roku
szkolnego w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzy‑
niu uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Po‑
wiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Barbara Jarmuła wraz z Kierownikiem
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Do‑
brzyniu. Wśród osób zaproszonych, przybyłych na rozpoczęcie roku
szkolnego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Po‑

morskim, gościł natomiast Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samo‑
rządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Roman Ratyński oraz
Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
W roku bieżącym uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktycznych połączono
z wręczeniem stypendiów uzdolnionym uczniom szkół, którzy w roku
szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągniecia w konkursach i olim‑
piadach oraz wysokie wyniki w nauce. Komisja Stypendialna przyznała
łącznie 63 stypendia, wyróżniając uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzy‑
niu, Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Publicznej Szkoły Mu‑
zycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.
Wszystkim Stypendystom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
(AM)
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Roboty budowlane i prace
konserwatorsko-restauratorskie
dawnego budynku sądu
w Kowalewie Pomorskim
W dniu 09.08.2021 r., w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskie‑
go oraz Wykonawcy prac, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwa‑
torsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim”. Przedmioto‑
we prace są I etapem prac planowanym do wykonania w tym budynku.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w kwocie 470 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”.
W trakcie inwestycji wykonane zostaną prace w skrzydle głównym i bocznym polegające
na robotach rozbiórkowych, wykonaniu tynków wewnętrznych ścian i sufitów, pracach
w klatce schodowej oraz robotach konserwatorsko-restauratorskich polichromii.
Umowę na wykonanie I etapu prac podpisano z Wykonawcą w dniu 02.08.2021 r. na
kwotę 1 262 577, 71 zł.
Prace, zgodnie z podpisana umową, powinny zakończyć się do dnia 30.10.2021 r.
(RŻ)
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Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropol‑
skich obyczajów, wpisany w tradycję polskiej
wsi. W miniony weekend w Toruniu odbyły się
dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Diecezji Toruńskiej. W uroczystościach władze
powiatu golubsko-dobrzyńskiego reprezento‑
wał Pan Andrzej Grabowski Przewodniczący
Rady Powiatu.
Główne wydarzenia miały miejsce w niedzie‑
lę. Po ceremonii w Parku Pamięci, uroczystej
mszy świętej, wspaniałym korowodzie ulicami
toruńskiej starówki i oficjalnych wystąpieniach,
wieczorem odbył się koncert Golec uOrkiestry
na scenie plenerowej na toruńskich Jordan‑
kach.
Wśród licznych wydarzeń i stoisk można było
zauważyć również przedstawicieli stowarzy‑
szeń z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskie‑
go. Dużym zainteresowaniem zwiedzających
cieszyła się wystawa starych ciągników i po‑
jazdów rolniczych przygotowana przez Stowa‑
rzyszenie Retrotraktor z Golubia-Dobrzynia,
miasteczko husarskie reprezentowane przez
Chorągiew Husarską Województwa Kujaw‑
sko-Pomorskiego z Golubia-Dobrzynia oraz
stoisko z przysmakami naszego regionu przy‑
gotowane przez Zbójeński Kredens z Gminy
Zbójno.
Podczas święta plonów w konkursie na ,,Naj‑
ładniejszy wieniec wykonany w stylu trady‑
cyjnym” oraz na ,,Na najciekawsze stoisko
Powiatu” Powiat Golubsko-Dobrzyński repre‑
zentowała Gmina Zbójno.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział
a organizatorom jeszcze raz gratulujemy orga‑
nizacji tak pięknego wydarzenia.
(AP)
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Powiat Golubsko-Dobrzyński po raz kolejny
włączył się w akcję Narodowego Czytania
Wzorem lat ubiegłych samorządy z terenu Po‑
wiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaangażowały
się w akcję Narodowego Czytania. Tegoroczną
lekturą był dramat „Moralność pani Dulskiej”,
autorstwa Gabrieli Zapolskiej, który odczytany
został 4 września br. w sali nr 1 Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia.
„Moralność pani Dulskiej” to utwór wyjątko‑
wy, nazwany tragifarsą kołtuńską, odsłaniający
hipokryzję, zakłamanie, podwójne standardy
moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych
kryjących się pod maską poprawności i cnotli‑
wości. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe
do języka potocznego. Powstał w 1906 roku
i szybko zyskał opinię jednego z najważniej‑
szych osiągnięć twórczych pisarki. Prapremiera
teatralna odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Te‑
atrze Miejskim w Krakowie.
Angażując się w ogólnopolską akcję Narodo‑
wego Czytania przedstawiciele Powiatu mieli
możliwość interpretacji aktu II „Moralności
Pani Dulskiej”, a w główne role wcielili się:
-Agnieszka Brzostowska - Dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, jako Dulska
-Dariusz Guzowski - Wicedyrektor Zespołu
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Do‑
brzyniu, jako Dulski
-Małgorzata Kamińska - Dyrektor Domu Po‑
mocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu jako
Juliasiewiczowa
-Rafał Gumiela - Dyrektor Publicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, jako
Zbyszek
-Sylwia Balińska - funkcjonariusz Komendy
Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, jako
Hanka
-Lidia Talkowska - funkcjonariusz Komendy Po‑
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golu‑
biu-Dobrzyniu, jako Mela
-Agnieszka Malon - Kierownik Wydziału Wszystkim osobom, które wzięły udział w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania, jeszcze raz
Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego serdecznie dziękujemy.
(AM)
w Golubiu-Dobrzyniu, jako Hesia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie
informuje, iż w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”
realizowanego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych
w ramach RPO WKP 2014-2020 będzie możliwość skorzystania
ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego w soboty.
Udział w projekcie jest bezpłatny,
warunkiem uczestnictwa w poradnictwie psychiatrycznym jest wypełnienie dokumentacji projektowej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Osoby do kontaktu: Dagmara Skorska, Beata Jurkiewicz tel. 56 683 54 76 lub 784 301 266.
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Rozpoczął się sezon na grzyby
Zbieranie grzybów w naszym kraju było i jest bardzo popularne, a spożywanie ich jest tradycyjnym zwyczajem żywieniowym polskiego społeczeństwa. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na
walory smakowe i zapachowe.
W sezonie grzybobrania wyruszamy do lasu
po ulubione dary runa leśnego, by jednak ta
miła forma wypoczynku była w pełni udana
i bezpieczna należy przestrzegać określonych
zasad, w celu uniknięcia zatrucia grzybami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu zachęca do zapoznania
się z podstawowymi zasadami bezpiecznego
grzybobrania:
1. Zbieraj wyłącznie grzyby, co do których nie
masz jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne
(warto korzystać z atlasów);
2. Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i do‑
brze wykształcone. Młode owocniki, bez wy‑
kształconych cech danego gatunku, stanowią
najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek;
3. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko
grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów
śmiertelnie trujących i występuje dużo mniej‑
sze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów
blaszkowych;
4. Unikaj błędnych metod rozpoznawania ga‑
tunków trujących, takich jak: zabarwienie ce‑
buli na ciemno podczas gotowania z grzybami,
ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak (ist‑
nieją gatunki śmiertelnie trujące posiadające
przyjemny, słodkawy smak np. Amanita phal‑
loides, Amanita verna);

5. Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojem‑
ników przepuszczających powietrze. W żad‑
nym przypadku nie korzystaj z reklamówek
foliowych powodujących zaparzanie grzybów
i przyspieszających ich psucie;
6. Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących.
Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i sta‑
nowi część ekosystemu;
Jak się przygotować do grzybobrania:
• odpowiednie ubranie: bluza lub kurtka,
spodnie z długimi nogawkami, peleryna prze‑
ciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą
cholewką, czapka lub kapelusz – zabezpieczy
nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów
i żmij;
• koszyk na grzyby najlepiej wiklinowy – w fo‑
liowej torebce grzyby zaczynają parować, co
sprzyja ich psuciu;
• nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając
grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża,
a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą
noża;
środek odstraszający owady – stanowi dodat‑
kową ochronę przed komarami i kleszczami.
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Zatrucia grzybami
Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą po‑
jawić się już po kilku godzinach od ich zjedze‑
nia, jednak w zależności od rodzaju, symptomy
zatrucia potrafią wystąpić nawet po kilkunastu
godzinach od ich spożycia.
Najczęstsze objawy zatrucia grzybami:
• nudności,
• wymioty,
• ból brzucha i głowy,
• podwyższona temperatura ciała.
Przy zatruciu grzybami objawy mogą być po‑
dobne jak przy niestrawności lub infekcji prze‑
wodu pokarmowego.
Niejednorodność objawów zatrucia grzybami
wynika z zawartości różnych toksyn w poszcze‑
gólnych odmianach. Rodzaje objawów oraz ich
intensywność zależą od predyspozycji organi‑
zmu oraz ilości spożytych toksyn.
Pierwsza pomoc:
Jeśli po zjedzeniu grzybów pojawiają się oznaki
zatrucia, należy niezwłocznie zapewnić pomoc
lekarską, skontaktować się z numerem alar‑
mowym 999 lub 112 albo przewieźć chorego do
szpitala.
Czekając na pomoc medyczną można sprowo‑
kować wymioty.
Osobie z objawami zatrucia nie należy poda‑
wać mleka i alkoholu, ponieważ płyny te przy‑
śpieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu.
Leczenie:
Bardzo często pacjenci nie kojarzą swoich do‑
legliwości ze spożyciem grzybów i bagatelizują
objawy.

Zbyt późna reakcja i brak właściwego leczenia
może prowadzić do powstania nieodwracal‑
nych zmian w organizmie, a nawet śmierci.
Leczenie polega na płukaniu żołądka, poda‑
waniu węgla aktywnego oraz uzupełnianiu
płynów i elektrolitów. Stosowane jest również
leczenie objawowe.
Najczęstsze i najbardziej niebezpieczne zatru‑
cia spowodowane są na skutek spożycia Mu‑
chomora sromotnikowego, który mylony jest z
takimi grzybami jadalnymi jak: Kania czubajka,
Gąska zielona.
Hospitalizacja w przypadku zatruć trwa od kil‑
ku do kilkunastu tygodni, a badaniu i leczeniu
powinny się poddać wszystkie osoby, które ja‑
dły potrawę z grzybami, a nie tylko te, które
mają objawy zatrucia.
Spożywanie grzybów:
Nie zaleca się jedzenia grzybów:
• kobietom w ciąży i karmiącym,
• dzieciom,
• osobom starszym,
• osobom z zaburzeniami pracy przewodu po‑
karmowego.
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Pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2021 r.
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
(PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu przypomi‑
na, iż od dnia 1 września 2021 r. do dnia
10 października 2021 r. (dot. semestru roku
szkolnego/akademickiego 2021/2022) osoby
z niepełnosprawnością posiadające znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
(bądź równoważny) będący uczniami szkół
policealnych lub studentami mogą ubiegać się
o dofinansowanie ze środków PFRON w ra‑
mach pilotażowego programu pn. „Aktywny
samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.
Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny
w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500 oraz na stronie in‑
ternetowej
https://www.bip.golub-dobrzyn.
com.pl/168,powiatowe-centrum-pomocy-rodzi‑
nie , a także w darmowym systemie SOW na
stronie https://sow.pfron.org.pl/:
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie
kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia, jednolite studia magi‑
sterskie, studia podyplomowe lub doktorskie
albo doktoranckie prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym
lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocz‑
nym lub eksternistycznym, w tym również za
pośrednictwem Internetu), a także kosztów
przewodu doktorskiego, otwartego poza stu‑
diami doktoranckimi.
W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki
na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
– do 1 000,00 zł dla Wnioskodawców pobiera‑
jących naukę w szkole policealnej lub kolegium,
– do 1 500,00 zł dla pozostałych
Wnioskodawców;
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do
4 000,00 zł;
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość
kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie
wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł
(netto) na osobę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera na‑
ukę w ramach dwóch lub więcej form kształce‑
nia na poziomie wyższym (kierunków studiów),
kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne)
może być zwiększona o równowartość poło‑
wy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie
powyżej kwoty 2 000,00 zł jest możliwe wyłącz‑
nie, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty
764,00 zł (netto) na osobę.
Z wniesienia udziału własnego w kosztach
czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód
w gospodarstwie domowym nie przekracza

kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Udział własny
ponosi zatrudniony uczeń/student w wysokości
co najmniej 15 % wartości czesnego gdy korzy‑
sta z pomocy w ramach jednej formy kształce‑
nia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie
dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosz‑
tów kształcenia:
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może
być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodaw‑
ca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania,
2. 700,00 zł (kryterium Realizatora) – w przy‑
padku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny
stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie
równoważne) lub/i ma niepełnosprawność
sprzężoną lub/i jego niepełnosprawność istnie‑
je od urodzenia,
3. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierun‑
kach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty ozna‑
cza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie
pomocy także na drugim kierunku),
5. 200,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
studiuje w przyspieszonym trybie,
6. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodaw‑
ca jest osobą poszkodowaną w 2020 r. lub
w 2021 r. w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych,
7. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8. 800,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na
platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinanso‑
wanie w formie elektronicznej w dedykowanym
systemie przygotowanym przez PFRON (Sys‑
tem Obsługi Wsparcia), przy czym możliwość
ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy
skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy
(wsparcie to jest jednorazowe),
9. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca
w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie
pobiera naukę w formie zdalnej (w związku
z pandemią).
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodat‑
ku (1 000,00 zł lub 1 500,00 zł ze zwiększeniami)

jest uzależniona od poziomu i postępów w na‑
uce. W stosunku do wyliczonej dla Wniosko‑
dawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie
z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość
dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
• do 50% wyliczenia – w przypadku pobiera‑
nia nauki na pierwszym roku nauki w ramach
wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
a w przypadku form kształcenia trwających je‑
den rok – do 75%,
• do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania
nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ra‑
mach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym,
• do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania
nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) da‑
nej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i dokto‑
ranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów
doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwo‑
cie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Przekazanie przyznanych środków finansowych
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za
naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opła‑
ty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształ‑
cenia następuje po zawarciu umowy dofinanso‑
wania i po przekazaniu Realizatorowi programu
informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę se‑
mestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub
po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że
Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte pla‑
nem/programem studiów/nauki.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami
brzegowymi obowiązującymi realizatorów
pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2021 r. zamieszczonymi na stronie
internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ oraz o osobisty
bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu
przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,
tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266,
e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w programie!!!
(MB)

Pierwsze robocze spotkanie dotyczące przygotowania
projektu Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

W dniu 18.08.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym przedstawiona została
wstępna diagnoza powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz przedstawiono plany inwestycyjne
powiatu na lata 2021-2030. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu
golubsko-dobrzyńskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przed‑
stawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy powiatu.
(AP)
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Konsumencie,
nie daj się oszukać!
Prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem niełatwym, które wiąże
się ze znaczną odpowiedzialnością za podejmowane działania. Od przedsię‑
biorców oczekuje się wyższego poziomu profesjonalizmu oraz należytej sta‑
ranności, a przede wszystkim działania zgodnego z prawem. Niestety zdarza
się, że przedsiębiorcy postępują w sposób nieuczciwy wobec konsumentów,
a przedstawiciele firm nie zawsze udzielają wyczerpujących informacji o ofe‑
rowanej usłudze lub produkcie. Ostatnimi czasy konsumenci coraz częściej
zwracają się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawie
przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki na pokazach, czy też poprzez
składane bezpośrednio w domach konsumentów wizyty, namawiając przy tym
do podpisania nie zawsze korzystnych umów, ostatnio w szczególności na za‑
kup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Konsumenci zawierając umowy poza
lokalem przedsiębiorstwa działają często pod wpływem presji, jaka wywierana
jest na nich przez przedstawicieli poszczególnych firm. Prowadzi to do podpi‑
sania dokumentów bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. W takich
sytuacjach pośpiech jest zdecydowanie złym doradcą, bowiem zawsze nale‑
ży dokładnie i spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów.

Nieodpłatne porady prawne
w Gminie Ciechocin
Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Wójt Gminy Ciechocin w porozumie‑
niu ze Stowarzyszeniem Sursum Corda informują, że udostępniona zo‑
stanie bezpośrednia obsługa mobilnego Punktu Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Gminie Ciechocin.
Z porad prawnych będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy
gminy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Telefon kontakto‑
wy: 784 637 815.
Punkt czynny będzie w dniu 7 października 2021 r. w budynku Urzędu Gmi‑
ny Ciechocin w godzinach od 8.00 do 12.00.
Kto może skorzystać z porady?
Zgodnie z przepisami prawa nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłat‑
ne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrud‑
niającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Gdzie można skorzystać z porady?
Całorocznie istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych w dwóch
Punktach, tj.
1) Golub-Dobrzyń - ul. Plac 1000-lecia 25, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30
2) Kowalewo Pomorskie – ul. Plac Wolności 13, który jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek 8 -12
Wtorek 800-1200
Środa 1500-1900
Czwartek 800-1200
Piątek 1500-1900
00

W przeciwnym razie może dojść do zawarcia niekorzystnej
umowy. Atrakcyjnymi konsumentami dla przedsiębiorców
-oszustów są w szczególności osoby starsze, które przez
swą łatwowierność i uśpioną czujność, podatne są na nie‑
uczciwe praktyki handlowe. Zaznaczyć należy, że każdemu
konsumentowi przysługuje prawo do rzetelnej informacji
i nikogo nie można pozbawić możliwości podjęcia w pełni
świadomej decyzji w kwestii zawarcia umowy z konkretnym
przedsiębiorcą. Przed podpisaniem umowy warto skonsul‑
tować się z rodziną bądź sąsiadami, a w sytuacji, kiedy pew‑
ne zapisy są niejasne, warto skorzystać z pomocy Powiato‑
wego Rzecznika Konsumentów. Pamiętać należy także, iż po
zawarciu umowy każdy konsument powinien otrzymać na
trwałym nośniku, np. na papierze bądź w formie wiadomo‑
ści elektronicznej, potwierdzenie warunków umowy. Jest to
o tyle istotne, gdyż wiadomo z kim została zawarta umowa,
a także jaka jest jej dokładna treść. Co ważne, jeżeli od za‑
warcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (też umowy
zawartej na odległość, np. przez Internet) nie minęło 14 dni,
konsument może skutecznie od niej odstąpić bez podawania
przyczyny. Taką umowę uważa się wówczas za niezawartą,
a odstąpienie skuteczne jest również wobec umów dodat‑
kowych, np. pożyczki na zakup danego towaru. Odstępując
od umowy konsument musi złożyć przedsiębiorcy stosowne
oświadczenie, które najlepiej wysłać listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres sprzedawcy, a w ciągu
14 dni od odstąpienia od umowy należy zwrócić zakupiony
towar. Konsument w relacji z przedsiębiorcą jest niestety
słabszą stroną, tym bardziej na szczególną uwagę zasługu‑
ją seniorzy, którzy podatni są na manipulacje nieuczciwych
sprzedawców bądź akwizytorów. Należy pogłębiać świado‑
mość swoich praw, aby móc skutecznie dochodzić swoich
roszczeń. Zachęcamy do korzystania z porad oraz pomocy
Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod adresem po‑
danym poniżej. Wzory umów i innych formularzy, a także
wniosku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Golu‑
biu-Dobrzyniu dostępne są na stronie internetowej Powiatu.
(AC)
Dane kontaktowe:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe

00

ul. Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Pokój nr S8 parter codziennie od 7:30 do 15:30
Jak umówić się na poradę?

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:
784 637 815 lub bezpośrednio przez stronę internetową
https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/golubsko-dobrzynski

tel.: 56 683 53 80/81 wewnętrzny 47
e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl
strona:
serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/325,powiatowy-rzecznik
-konsumentow
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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
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XLI sesja Rady Powiatu
Kolejna, XLI sesja Rady Powiatu Golub‑
sko-Dobrzyńskiego, odbyła się 30 sierpnia br. i była zwołana na podstawie art.
15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym, na
wniosek Zarządu Powiatu.
W czasie obrad radni jednogłośnie przy‑
jęli 3 uchwały na mocy których m.in. do‑
konali zmian w tegorocznym budżecie
Powiatu, wyrazili zgodę na przesunięcie
niewykorzystanych środków z Państwo‑
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie‑
pełnosprawnych na sfinansowanie obozów i zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zgodę na po‑
wstanie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Dom Pomocy Społecznej
ul. PTTK 6
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 21 05
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. PTTK 11
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 22 86
fax: (56) 475 60 64
Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel./fax: (56) 683 54 50
Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel.: (56) 683 25 49; (56) 683 47 07
Zespół Szkół Nr 3
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. (56) 683 25 53
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 15 03
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. PTTK 28
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 53 53 53 786
e‑mail: sekretariat@muzyczna‑kowalewo.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno‑Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80a,
87-645 Zbójno
tel. (54) 280 19 08
Powiatowa Placówka
Opiekuńczo‑Wychowawcza w Wielgiem
87-645 Zbójno
tel. (56) 475 61 81
fax. (56) 475 61 82
Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
Ul. Dr J.G. Koppa 1A
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: psds@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 570 631 413
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑
Wychowawcza typu specjalistyczno‑
terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Dr J.G. Koppa 1F
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: ppowgd@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 475 60 25

Transmisja z obrad dostępna jest pod adresem: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/
index.php/pl/
Podjęte na XLI sesji uchwały dostępne są pod adresem: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
(KK)
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.: 56 475 60 50
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji
i Zarządzania Kryzysowego
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
– (56) 683 53 80, 81 wew.162
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny
– (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych i pozyskiwania
środków finansowych zewnętrznych
– (56) 683 53 80, 81 wew. 52
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 111
Koordynator dostępności – (56) 563 53 80 w. 121
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest
w godz. od 8:00 do 14.30

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
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.09.2021 r. – 16.10.2021 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

15-09-2021 r.

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

16-09-2021 r.

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

17-09-2021 r.

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

18-09-2021 r.

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

19-09-2021 r.

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

20-09-2021 r.

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

21-09-2021 r.

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

22-09-2021 r.

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

23-09-2021 r.

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

24-09-2021 r.

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

25-09-2021 r.

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

26-09-2021 r.

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

27-09-2021 r.

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

28-09-2021 r.

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

29-09-2021 r.

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

30-09-2021 r.

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

01-10-2021 r.

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

02-10-2021 r.

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

03-10-2021 r.

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

04-10-2021 r.

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

05-10-2021 r.

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

06-10-2021 r.

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

07-10-2021 r.

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

08-10-2021 r.

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

09-10-2021 r.

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

10-10-2021 r.

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

11-10-2021 r.

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

12-10-2021 r.

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

13-10-2021 r.

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

14-10-2021 r.

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

15-10-2021 r.

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

16-10-2021 r.

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

