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NA TERENIE POWIATU POWSTAŁO
NOWE PRZEDSZKOLE SPECJALNE
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego działalność rozpoczęło
Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. De‑
cyzję w zakresie utworzenia przedszkola jednogłośnie podjęli Radni
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Podjęte przez samorząd powiatowy działania związane z utworzeniem
przedszkola specjalnego dały możliwość uzupełnienia oferty eduka‑
cyjnej oraz stworzyły warunki ciągłości procesu edukacyjno-terapeu‑
tycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworząc
przedszkole specjalne Powiat wyszedł również naprzeciw oczekiwa‑
niom rodziców dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji i niepełnospraw‑
ności, dając możliwość edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełno‑
sprawnościami od najmłodszych lat.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 7 lat, posiadające ak‑
tualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W chwili obecnej funkcjonuje
jeden oddział przedszkolny, liczący 4 wychowanków, co zgodnie z prze‑
pisami stanowi maksymalną liczebność grupy przedszkolnej.
W pracy edukacyjnej przedszkole stawia na wszechstronny rozwój
dziecka, a wiodącą metodą pracy są techniki Metody Krakowskiej, która
łączy ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz naukę mowy i systemu języko‑
wego. Poza zajęciami grupowymi przedszkole oferuje szereg indywidu‑
alnych zajęć rewalidacyjnych, takich jak: terapia logopedyczna, inte‑
gracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna oraz trening umiejętności
społecznych. Na pomoc liczyć mogą również rodzice przedszkolaków,
którym zapewniane jest wsparcie psychologa i pedagoga.

W obecnym roku szkolnym Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu pro‑
wadził będzie również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziec‑
ka. Terapia WWR przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia do momen‑
tu rozpoczęcia nauki w szkole, u których podejrzewa się różnego typu
nieprawidłowości rozwojowe.
(AM)

Podróże sprzyjają nauce
Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim wiedzę i doświadczenie zdobywają nie tylko w szkolnych murach. Kontakt
z najnowszymi trendami w różnych specjalnościach oraz poszerzanie horyzontów umożliwiają im wyjazdy studyjne i zawodoznawcze, organizowane w ramach projektów.

STR. 4

Rozpoczyna się sezon grzewczy
2021/2022 - Zadbaj aby Twój dom był
bezpieczny!
Zbliża się okres jesienno-zimowy, a co za tym
idzie grzewczy. W mieszkaniach i domach na
terenie naszego powiatu znacznie wzrośnie
ryzyko powstawania pożarów.
STR. 6
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Inauguracja roku akademickiego
2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Golubiu-Dobrzyniu
W dniu 22 września 2021 r. Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński
uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Golubiu-Dobrzyniu.
Na progu nowego roku akademickiego 2021/2022 Pani Wicestarosta życzyła całej
społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzę niezapomnianych wykładów,
radości odkrywania kolejnych tajemnic nauki, a profesorom, nauczycielom akade‑
mickim i organizatorom podziękowała za trud włożony w tworzenie wielorodnej
oferty programowej dostosowanej do potrzeb i aspiracji słuchaczy.
(AP)

XXVII Zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich
W dniach od 16 do 17 września 2021 r. Staro‑
sta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski
wraz Wicestarostą Danutą Malecką uczestni‑
czyli w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku
Powiatów Polskich, które w tym roku odbyło
się w Wiśle. W czasie trwania spotkania poru‑
szane zostały najważniejsze dla samorządów
powiatowych tematy. Przyjęto również założe‑
nia do programu Związku oraz podjęto decyzję
w sprawach statutowych.
(AP)

Światowy Dzień Sybiraka

W bieżącym roku mija 76 lat od deportacji
mieszkańców miasta i okolic do obozów pracy
w ZSRR. Uroczyste obchody upamiętniające
te zdarzenia odbyły się w Golubiu-Dobrzy‑
niu w dniu 22 września br. Zainaugurowano
je mszą św. w Kościele pw. św. Katarzyny Alek‑
sandryjskiej w Golubiu pod przewodnictwem
ks. kanonika Andrzeja Zblewskiego.

Następnie, przybyłe na uroczystości delegacje
złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci pod
pomnikiem Sybiraków. W tegorocznych uro‑
czystościach powiat reprezentowała Danuta
Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.
Dalsza część uroczystości Światowego Dnia
Sybiraka odbyła się w Domu Kultury w Golu‑
biu-Dobrzyniu, gdzie zaproszeni goście mo‑

gli obejrzeć m.in. prezentację multimedialną
z działalności Koła Rodzin Sybiraków i Stowa‑
rzyszenia „Przywrócić pamięć” oraz posłuchać
wystąpienia Pana Mariana Pniewskiego – syna
Sybiraka, który przeczytał wiersze własnego
autorstwa.
(AP)
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Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Golubiu-Dobrzyniu!
W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami
nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonaw‑
cy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA „BUDEX” LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji
pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

Zgodnie z podpisaną umową budynek Cen‑
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać
ukończony w terminie 12 miesięcy od jej za‑
warcia, tj. do początku września 2022 r. Cał‑
kowity koszt robót budowlanych wyniesie
3 381 404,64 złotych brutto.
Wykonawca w pierwszej kolejności przystą‑
pi do uporządkowania i zabezpieczenia placu
budowy. Następnie, zgodnie z dostarczonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym roz‑
pocznie od wykonania robót ziemnych oraz
prac związanych z robotami murowymi i żelbe‑
towymi.
Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
będzie
ośrodkiem wsparcia całodobowego pobytu
dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które
ze względu na chorobę i niepełnosprawność
wymagają szczególnego wsparcia, gdzie nie‑
zależne zamieszkiwanie połączone będzie
z opieką i wsparciem zgodnie z indywidualny‑
mi 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. W kwocie zawiera się dofinan‑
sowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia
oraz koszty obsługi programu.
(RŻ)

XLII sesja Rady Powiatu
XLII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 29 wrze‑
śnia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii,
sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych.
W czasie obrad radni jednogłośnie podjęli 4 uchwały, z których treścią
można zapoznać się tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Prezes Zarządu spółki z o.o. Szpi‑
tal Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu Michał Kamiński złożył sprawoz‑
danie z działalności leczniczej i finansowej tej placówki za rok 2020.
Drugim tematem, z którym zapoznali się radni, było sprawozdanie z re‑
alizacji w I półroczu br. budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko
-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040.
Podczas sesji Rady Powiatu odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych
medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia te nadawane
są przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których troje i więcej
dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego. Stanowią uznanie
dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju

i umocnienia obronności kraju. Są uhonorowaniem ogromnego trudu,
jakim jest wychowanie synów w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny
i szacunku dla tradycji narodowej. Otrzymali je mieszkańcy Gminy Go‑
lub-Dobrzyń: Państwo Anna i Kazimierz Klonowscy oraz Pani Jadwiga
Corgiel (czterech synów nienagannie pełniło służbę wojskową).
Aktu wręczenia medali dokonali kmdr ppor. Jacek Rybiński – Zastęp‑
ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Brodnicy wspólnie z Przewodniczącym Rady Po‑
wiatu Andrzejem Grabowskim, Starostą Golubsko
-Dobrzyńskim Franciszkiem Gutowskim, Wicestaro‑
stą Danutą Malecką i Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń
Markiem Ryłowiczem
Podczas składania gratulacji nie obyło się bez wzru‑
szeń po stronie odznaczonych rodziców. W imieniu
odznaczonych głos zabrał Pan Kazimierz Klonowski
dziękując za przyznane odznaczenia i podkreślając,
że sam również z dumą odbywał służbę wojskową.
Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski
i Wicestarosta Danuta Malecka otrzymali z rąk kmdr
ppor. Jacka Rybińskiego pamiątkowe odznaki w do‑
wód uznania za okazywane wsparcie, zaangażowa‑
nie we współpracę w zakresie obronności i promocji
wojska.
Transmisja z obrad XLII sesji Rady Powiatu tutaj:
http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/
(KK)
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KAJAKOWY WEEKEND NAD DRWĘCĄ
- FESTYN MULTISPORTOWY
Kajakowy Weekend Nad Drwęcą i Festyn Multisportowy to połączone
imprezy, które odbyły się w sobotę 11 września 2021 r. przy Hali Sporto‑
wej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Honorowy Patro‑
nat nad wydarzeniem objęła Pani Anna Gembicka Posłanka na Sejm RP.
Impreza plenerowa, której organizatorem było Stowarzyszenie Roz‑
woju Ziemi Dobrzyńskiej a partnerami Powiat Golubsko-Dobrzyński
oraz Gmina Wąpielsk miała na celu połączenie aktywności sportowej
z pięknem przyrody. Dlatego nasza piękna rzeka Drwęca oraz duża
liczba kajakarzy uczestniczących w spływie wzajemnie się uzupełniali.
Uwieńczeniem zmagań zawodników było wręczenie pamiątkowych
medali i dyplomów przez Panią Magdalenę Nowak Dyrektora Biura
Poselskiego Poseł Anny Gembickiej, Panią Marzenę Łukowską prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, Pana Franciszka Gutow‑
skiego Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Wicestarostę Panią Da‑
nutę Malecką.
Festyn był również okazją do wspólnej zabawy przy zespołach muzycz‑
nych „Do Dna”, „Shantel”, M-POWER, „Reggaeside”, „Dj. Wiesław”
i biesiady przy przygotowanym poczęstunku przez Panie z KGW Sie‑
rakowo, KGW Podzamek i KGW Sokołowo oraz Spółdzielnię Socjalną

„Zbójeński Kredens”.
Dla najmłodszych uczestni‑
ków czekało wesołe mia‑
steczko z karuzelami, liczne
konkurencje sportowe przy‑
gotowane przez Stowarzy‑
szenie „Manufaktura Radości”
z nagrodami ufundowanymi
przez Firmę Gramar z Kowa‑
lewa Pomorskiego, Eurobro‑
kers TNS Broker oraz LGD
„Dolina Drwęcy”, mecz pił‑
ki BodyZorb oraz wystawa
sprzętu ratowniczego z moż‑
liwością sprawdzenia swoich
sił w starciu ze strażackimi
hydronetkami.
Mieszkańcy powiatu, którzy
jeszcze do tej pory nie zaszcze‑
pili się przeciwko COVID-19
mieli okazję skorzystać z takiej
opcji w ramach Narodowego
Programu Szczepień „Szczepi‑
mySię z OSP”.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się loty helikopterem
z placu udostępnionego przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
w Golubiu-Dobrzyniu.
Wszystkim, którzy włączyli
się w pomoc przy organizacji
festynu składamy serdeczne
podziękowania.
(MC)
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Problem piętnowania osób uzależnionych w Polsce
Od przeszło 20 lat pracuję z osobami z pro‑
blemami psychicznymi w tym uzależnionymi,
i niestety ciągle widzę tak samo intensywny
negatywny sposób myślenia i rozumienia za‑
burzeń związanych ze stosowaniem środków
psychoaktywnych w tym alkoholu. Mimo, że
w naszym kraju hołduje się wręcz piciu alkoho‑
lu min. na każdej uroczystości religijnej i świec‑
kiej, to poziom stygmatyzacji, potępienia osób
uzależnionych jest nadal olbrzymi.
Atrybutem dyskryminacji jest nie tylko samo
picie, ale utrzymywanie abstynencji i leczenie.
Nawet gdy osoba z problemem podejmuje
terapię, utrzymuje abstynencje, zmienia do‑
tychczasowe destrukcyjne zachowania, piętno
choroby ciąży nadal.
W Polsce mamy ponad 2,5 mln osób naduży‑
wających alkoholu. Rodzin z problemem alko‑
holowym, których dotyka również stygmatyza‑
cja jest ok. 3-4 mln, z kolei ok.
600 tys-900 tys. osób w naszym kraju jest uza‑
leżnionych, a wśród nich tylko niewielki pro‑
cent to osoby wybierające styl życia oparty na
hedonistycznych uciechach, bez poszanowa‑
nia sytemu wartości i dobra innych ludzi. Nikt
nie kojarzy, że osoby uzależnione to również

osoby chorujące na inne choroby
psychiczne, nerwice, depresje
itd., również osoby napoty‑
kające w swoim życiu na
poważne sytuacje stre‑
sowe i radzące sobie
z nimi poprzez alkohol,
np. osoby na wysokich
stanowiskach: menage‑
rowie, dyrektorzy, mini‑
strowie, wójtowie, osoby
obciążone pracą zawodową
polegającą na wysokiej od‑
powiedzialności za zdrowie czy
życie innych: lekarze, policjanci, pro‑
kuratorzy, nauczyciele i inni., także osoby do‑
świadczające traum przekraczających ludzką
wytrzymałość (choroba, śmierć bliskich, strata
majątku, doświadczanie przemocy, mobbing,
rozstanie, wypadek). Rzadko zdajemy sobie
sprawę, że większość osób uzależnionych od
alkoholu ma za sobą doświadczenia traumy,
a około jedna czwarta z nich cierpi równocze‑
śnie z powodu PTSD- zespół stresu pourazo‑
wego. Do grona osób uzależnionych wpisują
się również osoby o wysokiej wrażliwości,

Rozpoczyna się
sezon grzewczy
2021/2022
- Zadbaj aby
Twój dom był
bezpieczny!
Zbliża się okres jesienno-zimowy, a co za tym idzie
grzewczy. W mieszkaniach i domach na terenie na‑
szego powiatu znacznie wzrośnie ryzyko powsta‑
wania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wy‑
niku wad lub niewłaściwego użytkowania urządzeń
grzewczych, elektrycznych i gazowych. Okres ten,
charakteryzuje się również wzrostem liczby za‑
truć niewidocznym, bezsmakowym i bezwonnym
„cichym zabójcą”, tlenkiem węgla - czadem.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego,
strażacy przypominają o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów komi‑
nowych. Komin jest bardzo istotnym elementem
budynku i pomimo tego, że zajmuje niewielką jego
część, może być niezwykle groźny. Szczególnie
podczas pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eks‑
ploatowanym kominie, większość pożarów sadzy
w przewodzie kominowym to efekt zaniedbania
i braku kontroli oraz wykorzystywania nie odpo‑
wiedniego materiału opałowego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ar‑
tykule umieszczonym na naszej stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kppsp-golub-dobrzyn/
rozpoczyna-sie-sezon-grzewczy-20212022--zadbaj
-aby-twoj-dom-byl-bezpieczny
Opracowanie:
KG PSP, KP PSP Golub-Dobrzyń

OLIMPIADA
WIEDZY
ROLNICZEJ
W Starostwie Powiatowym w Golu‑
biu-Dobrzyniu odbyły się eliminacje
powiatowe XXXI Olimpiady Wiedzy
Rolniczej. Organizatorem Olimpiady
był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do‑
radztwa Rolniczego w Minikowie.
Zwycięzcą tegorocznej olimpiady
została Pani Izabela Kubińska z miej‑
scowości Srebrniki (gm. Kowalewo
Pomorskie), która będzie reprezento‑
wała powiat golubsko-dobrzyński na
szczeblu Wojewódzkim Finału Olim‑
piady w dniu 8 października br.
Nagrodę ufundowaną przez Zarząd
Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
wręczyła Danuta Malecka Wicestaro‑
sta Golubsko-Dobrzyński.
Gratulujemy wygranej i życzymy po‑
wodzenia na szczeblu wojewódzkim
olimpiady.
(AP)

którzy nie odnajdują się w dzisiejszym
konsumpcyjnym świecie.
Aby im pomóc, nie wrzucajmy
wszystkich do jednego „wor‑
ka”, dajmy ludziom siłę do
walki o siebie poprzez zaha‑
mowanie obciążających, od‑
rzucających etykiet, w zamian
oferując zwykłe zrozumienie,
którego być może ktoś z nas
będzie niebawem potrzebo‑
wał.
Zapraszam do Poradni Lecze‑
nia Uzależnień w Golubiu-Dobrzyniu
mieszczącej się przy ul. Koppa 1e.
Informuję, że terapeutyczne zajęcia grupowe
dla osób uzależnionych od alkoholu odby‑
wają się w każdą środę od godziny 10.00, zaś
trening radzenia sobie ze stresem dla osób
współuzależnionych, DDA, oraz chętnych od‑
bywa się w poniedziałki od godziny 14.00 do
godziny 16.00.
Zapisy pod nr tel. 56 682 11 52, tel. 607 858 175.
mgr Dorota Wiśniewska
Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
w Golubiu - Dobrzyniu
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SZCZEPIONKOBUS W POWIECIE
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM
W drugiej połowie października br. w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim zawita szczepionkobus,
który w każdej z Gmin powiatu prowadził będzie akcję szczepienną przeciw COVID-19. Szcze‑
pienia prowadzone będą bez wcześniejszej rejestracji. W specjalnie przystosowanym autobusie
przyjąć będzie można jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson, bądź też dwudaw‑
kową szczepionkę firmy Pfizer.

Poniżej przedstawiamy
harmonogram szczepień na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

GMINA CIECHOCIN – poniedziałek 18 października 2021 r.
W szczepionkobusie zaszczepić można się będzie również przypominającą, trzecią dawką szcze‑
• godz. 9:00-11:00 parking przy budynku Urzę‑
pionki przeciw COVID-19. Z tej możliwości skorzystać będą mogły osoby, które ukończyły 50 lat,
du Gminy Ciechocin,
w przypadku gdy od pełnego ich zaszczepienia minęło 6 miesięcy.
• godz. 12:00-14:00 parking przy budynku
W chwili obecnej gminami z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z największą liczbą za‑ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mi‑
szczepionych mieszkańców jest Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gmina Ciechocin, gdzie poziom za‑ liszewach
szczepienia przeciw COVID-19 sięgnął 57,2% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Kolejno lokuje • godz. 15:00-17:00 boisko szkolne przy Szkole
się Gmina Kowalewo Pomorskie – 49,5%, Gmina Radomin – 48,5%, Gmina Golub-Dobrzyń Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
– 46,7% oraz Gmina Zbójno – 46,4%.
w Świętosławiu
GMINA KOWALEWO POMORSKIE – wtorek
19 października 2021 r.
• godz. 9:00-11:00 plac przed budynkiem Miej‑
sko-Gminnego Domu Kultury im. Władysława
Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomor‑
skim
• godz. 12:00-14:00 plac przed budynkiem
Świetlicy Wiejskiej w Srebrnikach
• godz. 15:00-17:00 plac przed budynkiem Wiej‑
skiego Domu Kultury w Wielkim Rychnowie
MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ – środa 20 października 2021 r.
• godz. 9:00-11:00 Starówka Miejska w Golubiu
• godz. 12:00-14:00 parking przy budynku Urzę‑
du Miasta Golubia-Dobrzynia
• godz. 15:00-17:00 parking przy ulicy Konop‑
nickiej w Dobrzyniu
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ – czwartek 21 października 2021 r.
• godz. 9:00-11:00 plac przy budynku Świetlicy
Wiejskiej w Pustej Dąbrówce
• godz. 12:00-14:00 plac przy budynku Świetlicy
Wiejskiej w Ostrowitem
• godz. 15:00-17:00 plac przy budynku Świetlicy
Wiejskiej w Węgiersku
GMINA RADOMIN – piątek 22 października
2021 r.
• godz. 9:00-11:00 plac przed Gminnym Ośrod‑
kiem Kultury i Sportu w Radominie
• godz. 12:00-14:00 plac przed budynkiem
Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich
w Płonnem
• godz. 15:00-17:00 plac przy budynku Wiej‑
skiego Domu Kultury w Dulsku
GMINA ZBÓJNO – sobota 23 października
2021 r.
godz. 9:00-11:00 plac przed budynkiem Zespo‑
łu Szkół w Działyniu
godz. 12:00-14:00 plac przed budynkiem Szko‑
ły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Klonowie
godz. 15:00-17:00 plac przed budynkiem Szkoły
Podstawowej im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu
Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z możliwości szczepienia.

8

Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  www.golub-dobrzyn.com.pl

Z wizytą u alpak
14 września 2021 r. uczniowie klasy V-VI Szkoły
Podstawowej w Specjalnego Ośrodka Szkol‑
no-Wychowawczego w Wielgiem odwiedzili
gospodarstwo alpako - terapeutyczne w Mali‑
szewie. Miłość od pierwszego wejrzenia była
widoczna gołym okiem. Dzieci rozkochały się
w alpakach do tego stopnia, że trudno było
się rozstać. Od hodowców zwierząt można
było się dowiedzieć jak wygląda profesjonal‑
ne strzyżenie alpak. Wełna z alpak jest poszu‑
kiwanym i drogocennym surowcem, można
z niej wyrabiać szaliki, czapki czy kołdry. Gości‑
ną naszym uczniom służyły trzy młode alpaki.
Można było zajrzeć na ich łąkę, do alpakarni
i pospacerować po sadzie. Wszystko w pięk‑
nym otoczeniu maliszewskiej przyrody.
(HW)

Podróże sprzyjają nauce
Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Po‑
morskim wiedzę i doświadczenie zdobywają
nie tylko w szkolnych murach. Kontakt z naj‑
nowszymi trendami w różnych specjalnościach
oraz poszerzanie horyzontów umożliwiają im
wyjazdy studyjne i zawodoznawcze, organizo‑
wane w ramach projektów.

3 września grupa 30 uczniów technikum ży‑
wienia i usług gastronomicznych oraz szkoły
branżowej uczestniczyła w międzynarodowych
Targach Euro Gastro World Hotel 2021 w War‑
szawie. - Młodzież zapoznała się z nowymi
trendami w gastronomii oraz zobaczyła naj‑
nowsze urządzenia, wykorzystywane do przy‑
gotowywania różnych potraw. Naszą szczegól‑
ną uwagę zwróciły m.in. okapy firmy Halton,
wykorzystujące mgłę wodną. Natomiast oferta
degustacyjna przeszła nasze oczekiwania, zaś
lody bazyliowe były wyśmienite – relacjonuje
nauczycielka przedmiotów zawodowych Mar‑
ta Malinowska. Uczestnicy wyjazdu przesyłają
szczególne pozdrowienia szefowi kuchni Mar‑
cinowi Czubakowi, uczestnikowi programu
„Top Chef”, który adeptom sztuki kulinarnej
przekazał wiele cennych wskazówki oraz przy‑
gotował pyszne hamburgery.

Podczas wyjazdu grupą uczniów opiekowali
się: wicedyrektor szkoły Joanna Graczyk-So‑
biechowska, a także nauczycielki przedmiotów
gastronomicznych Marta Malinowska i Mag‑
dalena Śliwinska.
Również 3 września grupa logistyków podczas
wycieczki zawodowoznawczej uczestniczyła
w targach MODERNLOG - Targi Logistyki, Maga‑
zynowania i Transportu w Poznaniu. - Uczniowie
wrócili pełni wrażeń, ponieważ mieli okazję bez‑
pośrednio zobaczyć m.in. najnowsze urządzenia
wykorzystywane w pracy magazynowej, roboty
i moboty (autonomiczne roboty mobilne), wózki
widłowe itp. – mówi nauczycielka przedmiotów
zawodowych Joanna Karwaszewska.
Opiekunami grupy byli nauczyciele: Marek
Grabowski, Iwona Kamper, Joanna Karwa‑
szewska oraz Tomasz Wroński.

Natomiast 24 września kolejna grupa uczniów
– mechaników pojazdów samochodowych
i mechatroników – miała możliwość uczestni‑
czyć w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej
AGRO SHOW. – Nasi uczniowie wyjeżdżają na
AGRO SHOW już od wielu lat. Jest to wystawa
organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku –
mówi Grzegorz Kossak. - AGRO SHOW od lat
postrzegane jest jako doskonałe miejsce pre‑
zentacji najnowszych i najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń rolniczych – dodaje.
Jak zaznacza Grzegorz Kossak, chociaż AGRO
SHOW to wystawa ukierunkowana przede
wszystkim na rolnictwo, to pozwala także
poznać nowoczesne rozwiązania techniczne
przedstawicielom innych branż.
(HW)

Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  www.golub-dobrzyn.com.pl

9

Zwiedzamy Zamek w Golubiu - Dobrzyniu
W dniu 8 września 2021 roku wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw‑
czego w Wielgiem wzięli udział w zwiedzaniu
Zamku w Golubiu- Dobrzyniu wraz z prze‑
wodnikiem. Dzięki uprzejmości pracowników
gotycko - renesansowego zabytku wychowan‑
kowie mieli możliwość poznania ciekawostek
oraz legend związanych z historią Zamku.
Uczniowie wędrując po komnatach ogląda‑
li z wielkim zaciekawieniem przedmioty co‑

dziennego użytku, dowiadywali się do czego
one służyły i przez kogo zostały wykonane.
Podczas zwiedzania chłopcy mogli sprawdzić
swoją spostrzegawczość, zdolność logicznego
myślenia, pięknego wysławiania się i uważne‑
go słuchania.
Grupa wykazała duże zainteresowanie progra‑
mem zwiedzania i aktywnie w nim uczestniczy‑
ła. Największe jednak wrażenie zrobiła na dzie‑
ciach Sala Tortur, wydzielone pomieszczenie,
w którym przeprowadzano tortury za pomocą
różnych rekwizytów, które używał kat.

Po zwiedzaniu wnętrza Zamku odbyliśmy
krótki spacer po brukowanym dziedzińcu, po‑
dziwiając armaty, piękno otoczenia oraz zrobi‑
liśmy pamiątkowe zdjęcia na tarasie widoko‑
wym, skąd rozpościera się malowniczy widok
na panoramę miasta. Wyjazd był bardzo udany
i wszyscy uczestnicy bardzo zadowoleni.
Z całego serca dziękujemy Pracownikom
Zamku a w szczególności Pani przewodnik za
wspaniałe przekazanie wartościowej wiedzy
i serdeczne przyjęcie Naszych dzieci.
(PT)

Fair play w sporcie i w życiu
W czwartek 9 września cała społeczność Ze‑
społu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczest‑
niczyła w ogólnopolskiej akcji #BiegFairPlayP‑
KOl, organizowanej z okazji Światowego Dnia
Fair Play (7 września).
- Ideą wydarzenia jest promocja zasady fair
play oraz wartości etycznych w sporcie i w ży‑
ciu – mówi dyrektor szkoły Bogdan Oskwa‑
rek. - Aby podkreślić sportowy charakter akcji,
uczniowie oraz nauczyciele przebiegli, przema‑
szerowali lub po prostu przespacerowali około
dwukilometrowy odcinek od strony dworca
PKP w kierunku szkoły. Tym razem nie chodzi‑
ło o rywalizację i o zwycięstwo na mecie, lecz
przede wszystkim o kształtowanie postaw
życzliwości, uczciwości i wzajemnego szacun‑
ku, a także propagowanie zdrowego stylu życia
– dodaje dyrektor Oskwarek.
Na mecie na wszystkich czekały pyszne i zdro‑
we przekąski oraz napoje, przygotowane
przez jak zawsze niezawodnych kucharzy, czyli

uczniów klas gastronomicznych pod opieką nauczycielek Marty Malinowskiej oraz Magdaleny
Paczkowskiej. Ponadto nauczyciele Rafał Łęgowski i Magdalena Śliwińska przygotowali quiz
w formie Kahoot`a na temat idei olimpijskich, wydarzeń sportowych i znanych sportowców.
Zwycięzcy otrzymali nagrody. Wśród wszystkich uczniów rozlosowano również wiele upomin‑
ków i drobnych nagród.
(KZ)
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Uczniowie wrócili ze słonecznej Hiszpanii
Hiszpańska przygoda pierwszej grupy uczniów Zespołu Szkół w Kowa‑
lewie Pomorskim dobiegła końca. Po trwających miesiąc praktykach
zawodowych w Sewilli wrócili do macierzystej szkoły. Ich pobyt w Hisz‑
panii to jeden z punktów realizowanego w szkole projektu Erasmus+
pn. „Młody praktyk w Europie = Sukces w zawodzie”. W przyszłym roku
kolejna grupa uczniów odbędzie praktykę zawodową w pięknym, sło‑
necznym i przyjaznym kraju. Szkoła zdobyła na ten cel 145 tys. euro
dofinansowania. Autorką unijnego projektu jest anglistka Agnieszka
Szymańska.

- Oczywiście, gościliśmy u siebie dyrektora naszej szkoły Bogdana
Oskwarka podczas wizyty monitorującej praktyki zawodowe. Dyrektor
sprawdzał, jak wygląda praca opiekunów na wyjeździe, czy borykają się
z jakimiś problemami i ogólnie czy wszystko jest dopięte na ostatni gu‑
zik – opisuje Agnieszka Szymańska. – Dyrektor wizytował również za‑
kłady pracy, w których młodzież odbywała praktykę zawodową. Wszy‑
scy pracodawcy, z którymi się spotkaliśmy, podkreślali, że uczniowie są
zdyscyplinowani oraz chętni do pracy i nauki nowych rzeczy – dodaje
koordynatorka projektu.
Podczas wizyty monitorującej nie mogło zabraknąć spotkania z Yolan‑
dą Romero, dyrektorką partnerskiej szkoły w Sewilli. Dyrektor Bogdan
Oskwarek znalazł również czas, aby razem z erasmusowską ekipą po‑
znawać atrakcje Hiszpanii, pozwiedzać zabytki oraz inne ciekawe miej‑
Dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli sca. - Byliśmy w Real Alcázar, czyli kompleksie pałacowym, który jest
Agnieszki Szymańskiej oraz Marka Łobodzińskiego wyleciała do Sewilli jednym z największych skarbów Sewilli. Początkowo był on siedzibą
27 sierpnia. - Niedziela (29 sierpnia) była dla wszystkich erasmusowców władców arabskich, a następnie trafił w ręce władców chrześcijańskich.
dniem wolnym, przeznaczonym przede wszystkim na aklimatyzację w Do dziś na górnym piętrze swoją siedzibę ma hiszpańska rodzina kró‑
nowym miejscu. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, wszyscy wy‑ lewska, co czyni Królewski Alcázar najdłużej funkcjonującą królewską
ruszyliśmy na pierwsze zwiedzanie. Na początku oczywiście nie mogło rezydencją na świecie – wyjaśnia Agnieszka Szymańska. - Dyrektor
zabraknąć różnych atrakcji, m.in. degustacji miejscowych potraw – opi‑ spotkał się również z młodzieżą w charakterystycznym punkcie Sewilli,
suje Agnieszka Szymańska, koordynatorka całego projektu. - Natomiast tj. przy las Setas, czyli przy wielkich drewnianych pieczarkach, na któ‑
w poniedziałek odbyła się sesja powitalna u organizatora praktyk. Nasi rych znajduje się punkt widokowy. Miał tam okazję zapoznać się z opi‑
uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak będzie wyglądała ich niami naszej młodzieży na temat jej pobytu w Hiszpanii – podsumowuje
praktyka zawodowa i jakie panują tu zasady. Następnie wszyscy zostali pani Agnieszka.
podzieleni na grupy i każda grupa razem z opiekunem udała się do swo‑ Miesięczna przygoda z programem Erasmus+ w Hiszpanii dla pierwszej
grupy uczniów dobiegła już końca. - Mimo iż wszystkim brakowało kon‑
jego miejsca pracy - dodaje.
Uczniowie zostali przydzieleni do różnych firm, zgodnie ze swoimi kie‑ taktu z rodziną, to nie ukrywamy, że był to piękny czas i będziemy bar‑
runkami kształcenia. Przez miesiąc doskonalili swoje umiejętności za‑ dzo tęsknić za hiszpańskim klimatem i Sewillą, która okazała się dla nas
wodowe w zakładach pracy, jednocześnie szlifując znajomość języka bardzo przyjaznym i gościnnym miejscem – mówi Agnieszka Szymań‑
hiszpańskie i angielskiego.
ska. - Wiele się dowiedzieliśmy o Hiszpanii, o zwyczajach mieszkających
- W drugim tygodniu pobytu wszyscy już doskonale poruszali się po tu ludzi, ich podejściu do pracy, o tradycyjnym jedzeniu, ale najważniej‑
mieście, świetnie poznali swoje obowiązki w miejscach praktyk, potrafi‑ sza wiedza to świadomość, że mamy wokół siebie prawdziwych przyja‑
li też porozumiewać się w domach swoich gościnnych gospodarzy, choć ciół, na których można tu było zawsze liczyć – podsumowuje Agnieszka
niekiedy za pomocą gestów, bo nie wszyscy Hiszpanie mówią tu po an‑ Szymańska.
gielsku – relacjonuje Agnieszka Szymańska.
Na zakończenie pobytu odbyło się spotkanie podsumowujące czas
Duża atrakcją dla wszystkich była sobotnia, całodniowa wycieczka do praktyk. Wszyscy otrzymali certyfikaty, potwierdzające ukończenie sta‑
Kadyksu, gdzie oprócz zwiedzania historycznych miejsc, uczniowie mo‑ żu zawodowego z pozytywnym wynikiem. Podzielili się także swoimi
uwagami z organizatorami pobytu. - Nasza młodzież usłyszała na swój
gli wypocząć na plaży.
W połowie pobytu grupę odwiedził dyrektor Zespołu Szkół w Kowale‑ temat wiele ciepłych i miłych słów. Drodzy uczestnicy, jako opiekuno‑
wie Pomorskim Bogdan Oskwarek. Taka „gospodarska” wizyta to jeden wie jesteśmy z Was dumni – podkreśla Agnieszka Szymańska.
z elementów realizowanego projektu.
(KZ)
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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
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

11

Zmiany w „uchwale antysmogowej”
Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź‑
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z
art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia na obszarze woje‑
wództwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę
antysmogową”) oraz o możliwości zapoznania
się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym in‑
formacje o udziale społeczeństwa w takcie opra‑
cowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione uwagi w wnioski
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i zo‑
stała opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienni‑
ku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomor‑
skiego pod poz. 4347, a także zamieszczona wraz
z ww. uzasadnieniem po adresem: www.bip.ku‑
jawsko-pomorskie.pl →Środowisko→Uchwała
antysmogowa.
Przypominamy, że przyjęta uchwała antysmogo‑
wa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw

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

stałych, których stosowanie jest zakazane oraz
określa standardy emisyjne i w zakresie efek‑
tywności energetycznej, którym wkrótce będą
musiały podlegać wszystkie piece centralnego
ogrzewania, inne piece, a nawet domowe ko‑
minki. Określa też stosunkowo długie okresy
przejściowe dla części nowych regulacji – tak,
by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążli‑
we i wpisywało się w naturalny rytm wymiany
wyeksploatowanych urządzeń.
Kalendarium wdrażania nowych zasad:
• zakaz palenia węglem brunatnym oraz muła‑
mi i flotokoncentratami węglowymi (także ich
pochodnymi), miałem węglowym najgorszej
jakości i mokrą biomasą (np. niesezonowanym
drewnem) – od 1 września 2019
• obowiązek posiadania świadectwa jakości
używanego paliwa stałego – od 1 września
2019
• zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych ko‑
tłów grzewczych – od 1 stycznia 2024
• zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń
(np. kominków) niemieszczących się w stan‑
dardach emisji i efektywności energetycznej –
od 1 stycznia 2024
• zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej
5. klasy – od 1 stycznia 2028.
(BW)

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
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 15.10.2021 r. – 16.11.2021 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

15-10-2021 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

17-10-2021 r.

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

18-10-2021 r.

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

19-10-2021 r.

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

20-10-2021 r.

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

21-10-2021 r.

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

22-10-2021 r.

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

23-10-2021 r.

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

24-10-2021 r.

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

25-10-2021 r.

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

26-10-2021 r.

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

27-10-2021 r.

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

28-10-2021 r.

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

29-10-2021 r.

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

30-10-2021 r.

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

31-10-2021 r.

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

01-11-2021 r.

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

02-11-2021 r.

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

03-11-2021 r.

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

04-11-2018 r.

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

05-11-2021 r.

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

06-11-2021 r.

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

07-11-2021 r.

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

08-11-2021 r.

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

09-11-2021 r.

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

10-11-2021 r.

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

11-11-2021 r.

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

12-11-2021 r.

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

13-11-2021 r.

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

14-11-2021 r.

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

15-11-2021 r.

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

16-11-2021 r.

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

