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Inwestycje w szkole muzycznej w Kowalewie
Powiat Golubsko-Dobrzyński dokonał znaczących zakupów wyposaże‑
nia sal lekcyjnych i biurowych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stop‑
nia w Kowalewie Pomorskim, która od 1 września 2019 roku jest samo‑
dzielną jednostką oświatową. Od 1 stycznia 2020 r. budynek, w którym
odbywają się zajęcia szkoły muzycznej przy ul. Odrodzenia 7 przeszedł
w zarząd tej placówki i rozpoczęły się działania przystosowujące infra‑
strukturę do prowadzenia zajęć artystycznych. Zarząd Powiatu doposa‑
żył szkołę w instrumenty oraz akcesoria muzyczne jak również zakupił
umeblowanie do sal lekcyjnych i sekretariatu. Szkoła muzyczna w bie‑
żącym roku prawdopodobnie skompletuje instrumentarium muzyczne
niezbędne do prowadzenia zajęć w obecnie oferowanych przez szko‑
łę klasach instrumentów (skrzypce, wiolonczela, kontrabas, fortepian,
akordeon, gitara, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka). Do całkowi‑
tego zakończenia prac mających na celu utworzenie szkoły muzycznej
w pełnym jej obrazie pozostaje adaptacja budynku byłego sądu. Doku‑
mentacja projektowa tej inwestycji została ukończona. Obecnie Zarząd
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego prowadzi prace mające na celu pozy‑
skanie środków na kontynuację prac inwestycyjnych budynku przy ulicy
Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim.
(KS)

WSPIERAJ LOKALNIE - darmowy
program do rozliczania PIT

Program umożliwia swobodny wybór
i przekazanie 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych wybranej organizacji
pożytku publicznego z terenu powiatu
golubsko-dobrzyńskiego.
str.8

Powiatowa Społeczna Straż Rybacka
z nowym sprzętem

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego doce‑
niając bardzo duże zaangażowanie i działania
jednostki na terenie Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego przekazał termowizor Pulsar Axion
KEY XM30 na rzecz Powiatowej Społecznej Stra‑
ży Rybackiej
str.8

Koncert Świąteczno-Noworoczny 2020

Koncert jest wydarzeniem corocznie organi‑
zowanym przez Publiczną Szkołę Muzyczną
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku po
raz pierwszy odbył się on w Kościele p.w. św.
Katarzyny w Dobrzyniu. Patronat honorowy nad
koncertem objął Starosta Golubsko-Dobrzyński.
str.5
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Jubileusz powrotu do wolnej Polski
W dniu 17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.

Miejsce obchodów zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ to
Golub jako pierwsze miasto zostało włączone w granice niepodległej
Polski. Obchody przyłączenia Pomorza i Kujaw otworzyła konferencja
naukowa ,,100-lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do nie‑
podległości”. Następnie, w imieniu mieszkańców województwa kujaw‑
sko-pomorskiego wieniec pod tablicą pamięci Józefa Piłsudskiego oraz
ofiar wojny polsko-bolszewickiej, złożyli: Piotr Całbecki Marszałek Wo‑
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Aneta Jędrzejewska Członek Zarzą‑
du Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Elżbieta Piniewska Przewod‑
nicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Płk Remigiusz
Zieliński dowódca Garnizonu Toruń, Franciszek Gutowski Starosta
Golubsko-Dobrzyński, Mariusz Piątkowski Burmistrz Golubia-Dobrzy‑
nia, Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń. Stamtąd uczestnicy
wyruszyli na ,,Marsz dla Niepodległej”, podczas którego symbolicznie
przekroczono Drwęcę, na znak otwarcia bram naszego regionu dla
wojsk armii błękitnej. Była to najbardziej spektakularna część uroczy‑
stości, z inscenizacją w wykonaniu stuosobowej grupy rekonstrukcyjnej.
Dalsza część jubileuszu odbyła się rynku golubskim z udziałem orkiestry
wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy sił polskich i amery‑
kańskich. Natomiast na golubskim zamku na wszystkich czekała insce‑
nizacja historyczna oraz piknik patriotyczny.
(AP)
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Policja radzi...
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W pierw‑
szym artykule omówiony zostanie stan bez‑
pieczeństwa w ruchu drogowym za 2019 roku,
w następnych poszczególne przyczyny oraz
ważniejsze przepisy Ustawy prawo o ruchu
drogowym, które mają bardzo duży wpływ na
jego bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2019
roku na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
W 2019 roku na terenie Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego zaistniały ogółem 523 zdarze‑
nia drogowe, z czego 485 zdarzeń to kolizje,
a 38 wypadki drogowe. W wypadkach drogo‑
wych obrażeń ciała doznało łącznie 47 osób,
w tym 5 osób pieszych oraz zginęło 10 osób,
w tym 3 osoby piesze. Należy zauważyć, iż licz‑
by te znacząco wzrosły w porównaniu z 2018
rokiem, w szczególności wystąpił tragiczny
wzrost osób zabitych o 7.
Najniebezpieczniejsze drogi na terenie Powia‑
tu Golubsko –Dobrzyńskiego to:
- droga krajowa K-15 na odcinku Wielka – Łąka
– Szychowo – 3 osoby zabite,
- droga krajowa K-15 na odcinku Wrocki – Plą‑
choty – 3 osoby zabite,
- droga wojewódzka W 534 na odcinku Białko‑
wo – Radomin – 4 osoby zabite.
Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych
zaliczyć należy:
- z winy kierującego – 388 zdarzeń (m. in. nie‑
zachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami – 81, nie ustąpienie pierwszeństwa
przejazdu - 80, niedostosowanie prędkości do
warunków na ruchu – 53, nieprawidłowe co‑
fanie – 42),
- z winy pieszego – 4 zdarzenia (m. in. nie‑
ostrożne wejście na jezdnię przed jadącym
pojazdem),
- współwina – 18 zdarzeń,
- inne przyczyny – 115 zdarzeń.

Na uszczerbek na zdrowiu w wyniku zdarzenia
drogowego najbardziej narażeni są niechronie‑
ni uczestnicy ruchu drogowego tacy jak: piesi,
rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści, do
najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych
w tych kategoriach zaliczyć należy:
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na
przejściu dla pieszych.
W 2019 roku policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Golubiu-Dobrzyniu prowadzili różnego
rodzaju działania profilaktyczne oraz działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ru‑
chu drogowym takie jak: Kaskadowy pomiar
prędkości, Alkohol i Narkotyki, Pasy, Prędkość,
Smog, Trzeźwy kierujący, policjanci byli rów‑
nież inicjatorami darmowych przeglądów tech‑
nicznych na stacjach diagnostycznych. Ponadto
policjanci przeprowadzili łącznie 26095 badań
stanów trzeźwości kierujących, gdzie m.in. w ra‑
mach tych działań zatrzymali łącznie 80 kierow‑
ców będących pod działaniem alkoholu.

Najczęstsze wykroczenia
w ruchu drogowym
W dzisiejszym artykule omówione zostaną naj‑
częstsze wykroczenia w ruchu drogowym po‑
pełniane przez kierujących na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, które mają bardzo
duży wpływ na jego bezpieczeństwo.
Jak wspomniano w poprzednim artykule do
najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych za‑
liczyć należy:
- z winy kierującego – 388 zdarzeń (m. in. nie‑
zachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami – 81, nie ustąpienie pierwszeństwa
przejazdu - 80, niedostosowanie prędkości do
warunków na ruchu – 53, nieprawidłowe co‑
fanie – 42).
Należy przypomnieć, iż zachowanie bezpiecz‑
nej odległości miedzy pojazdami wynika bez‑
pośrednio z przepisów Ustawy Prawo o Ruchu

Drogowym (art. 19), a dokładnie oznacza, że
powinien być zależny od: prędkości pojaz‑
dów, stanu i jakości hamulców oraz ogumienia
w pojazdach, stanu nawierzchni, warunków
atmosferycznych (opady śniegu, deszczu, wy‑
stępowania mgły, oblodzenie nawierzchni),
charakteru pojazdu (osobowy, ciężarowy, cią‑
gnik siodłowy z naczepą, pojazdy szczególnie
długie i ciężkie), natomiast bezpieczna pręd‑
kość oznacza, iż kierujący pojazdem powinien
jechać z prędkością zapewniająca panowanie
nad pojazdem z uwzględnieniem warunków,
w jakich odbywa się ruch oraz wynikających
z przepisów ruchu drogowego.
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowią‑
zują następujące prędkości na drogach:

W następnym artykule omówione zostaną naj‑
częściej ujawniane wykroczenia z ruchu drogo‑
wego na terenie Naszego powiatu.
Zwracamy się z prośba do czytelników o wska‑
zanie problemów w ruchu drogowym, zarówno
ze strony przepisów, infrastruktury, itp. które
mogłyby być m. in. poruszone na łamach ga‑
zety. Ewentualne pytania do Policji lub proble‑
my można zgłaszać na adres: epuap-golub@
bg.policja.gov.pl
Problemy z następującymi zagadnieniami:
niewłaściwa infrastruktura drogowa, Niele‑
galne rajdy samochodowe, nieprawidłowe
parkowanie, niestrzeżony przejazd kolejowy,
przekraczanie dozwolonej prędkości oraz zła
organizacja ruchu drogowego można zgłaszać
korzystając z narzędzia internetowego Krajo‑
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
podinsp. Zbigniew Blonkowski
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Golubiu-Dobrzyniu
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Do najczęstszych wkroczeń w ruchu drogo‑
wym na terenie powiatu należą:
- przekraczanie dozwolonej prędkości – 3928
wykroczeń,
- inne wykroczenia (m. in. spowodowanie zda‑
rzeń drogowych) – 1639 wykroczeń,
- niesprawność techniczna świateł – 973 wy‑
kroczenia,
- jazda bez wymaganych przepisami świateł –
492 wykroczenia,
- jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa –
65 wykroczeń.

Do najczęstszych wykroczeń popełniany przez
kierujących wobec pieszych należą:
- wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pie‑
szych lub bezpośrednio przed nim – 45 wykro‑
czeń,
- nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na
przejściu dla pieszych – 15 wykroczeń.
W następnym artykule omówione zostaną za‑
sady poruszania się w strefach zamieszkania
oraz zakazy dotyczące zatrzymania się pojaz‑
dów w szczególności związane z ruchem pie‑
szych.
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Problemy z następującymi zagadnieniami:
niewłaściwa infrastruktura drogowa, Niele‑
galne rajdy samochodowe, nieprawidłowe
parkowanie, niestrzeżony przejazd kolejowy,
przekraczanie dozwolonej prędkości oraz zła
organizacja ruchu drogowego można zgłaszać
korzystając z narzędzia internetowego Krajo‑
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
podinsp. Zbigniew Blonkowski
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Golubiu-Dobrzyniu
Lit. Prawo o ruchu drogowym – Ryszard A. Stefański

Koncert
Świąteczno-Noworoczny 2020
Dnia 20.01.2020 r. o godz. 16:00 odbył się Koncert Świąteczno-Nowo‑
roczny. Jest on wydarzeniem corocznie organizowanym przez Publicz‑
ną Szkołę Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku po
raz pierwszy odbył się on w Kościele p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu.
Koncert objął Patronatem honorowym Starosta Golubsko-Dobrzyński.
Występ zgromadził uczniów PSM wraz z ich rodzinami oraz mieszkań‑
ców miasta i okolic. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Małgorzata Piaskowska oraz Prezes Sto‑
warzyszenia Miłośników Kultury Marcin Nowak.
Na rozpoczęcie zabrzmiała kolęda „Tryumfy Króla Niebieskiego” w wy‑
konaniu kwartetu trąbkowego z akompaniamentem organowym. Pod‑
czas występu zaprezentowali się uczniowie klas skrzypiec (Katarzyny
Ignac), gitary (Pawła Dąbrowskiego), organów (Rafała Gumieli), trąbki
(Łukasza Ignaca), fletu (Martyny Tomaszewicz), saksofonu (Jacka Wró‑

blewskiego). Przy pianinie akompaniował Tomasz Gumiela. W wyda‑
rzeniu wzięła udział również orkiestra pod batutą Piotra Dołęgowskie‑
go, chór pod kierownictwem Moniki Gumieli. Koncert uświetnił występ
kwartetu smyczkowego złożonego z nauczycieli szkoły muzycznej.
W repertuarze młodych artystów znalazły się m.in. znane kolędy oraz
pastorałki, dzieła twórców włoskich i wiedeńskich. Na końcu dyrek‑
tor Rafał Gumiela podziękował tak licznie przybyłej publiczności oraz
przekazał gratulacje wszystkim wykonawcom. Całość prowadziła pani
Iwona Skórzewska-Kudła. Koncert wpisał się na stałe w kalendarz wy‑
darzeń szkolnych promując młodych adeptów sztuki w regionie.
(WP)
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100-lecie odzyskania niepodległości przez Kowalewo Pomorskie
Przedstawiciele Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach: Starosta Franciszek Gutowski,
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski oraz radni Powiatu Jarosław Molendowski, Tomasz
Zwoliński i Roman Ratyński uczestniczyli w dniu 19 stycznia 2020 r. w obchodach 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Kowalewo Pomorskie.
Radni uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Biskupa Toruńskiego, następnie w od‑
słonięciu pamiątkowej tablicy upamiętniającej powitanie wojsk gen. Józefa Hallera na kowalewskim
rynku w 1920 roku oraz w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.
(KK)
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Sezon grypowy w pełni
Według danych Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) od początku bieżącego sezonu na grypę zachorowało już blisko
1,8 miliona Polaków. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy apelują, aby nie lekceważyć żadnych objawów,
ponieważ grypa niesie za sobą możliwość
wystąpienia groźnych dla życia powikłań
pochorobowych i nieleczona może doprowadzić do zgonu. Osoby, które jeszcze nie
zachorowały nadal mogą skorzystać ze
szczepień.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w bieżą‑
cym sezonie epidemicznym (od 1 października
do 31 grudnia 2019 roku) w powiecie golubsko‑
-dobrzyńskim odnotowano 6 zachorowań na
grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakaże‑
nie dróg oddechowych, co w stosunku do ana‑
logicznego okresu poprzedniego sezonu epi‑
demicznego stanowi o 662 przypadków mniej
(2018/2019 – 668 przypadków). Wydaje się, że
obecna sytuacja naszego powiatu w porówna‑
niu do poprzedniego sezonu epidemicznego
przedstawia się optymistycznie. Należy jednak
pamiętać, że wirus grypy charakteryzuje się
bardzo wysoką zaraźliwością, a więc istnieje

ryzyko, że obecna sytuacja może ulec pogor‑
szeniu i to w bardzo krótkim czasie.
Grypa przenoszona jest drogą kropelkową.
Wystarczy kichnięcie, by wirus grypy przeniósł
się na drugą osobę. 1 kichnięcie to ok. 3 000
kropelek z wirusem pędzącym 167 km/h, dla‑
tego ważna jest higiena osobista. Grypa to
nie przeziębienie. Grypa atakuje nagle. Cho‑
robie towarzyszy gorączka, często wyższa niż
39 stopni, bóle mięśni, stawów oraz głowy.
Typowym objawem jest suchy męczący kaszel.
W przeciwieństwie do przeziębień, podczas
grypy rzadko występują objawy takie jak: ka‑
tar i ból gardła. Zdarza się, że objawy grypy
są niezauważalne więc nie należy ich bagate‑
lizować.
„Wiele osób nie umie odróżnić przeziębienia od groźnego dla organizmu wirusa grypy. Pacjenci próbują się
leczyć domowymi sposobami bądź lekami dostępnymi
w aptekach bez recepty. Bardzo często jest to bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Dopiero wtedy pacjent
idzie do lekarza, traktując to jako ostateczność. Przedłużająca się choroba może prowadzić do groźnych
powikłań pogrypowych, które mogą mieć poważne
konsekwencje dla zdrowia, a niekiedy życia. Dlatego
zachęcam wszystkich do szczepień przeciw grypie,
które są najlepszą metodą na poprawienie odporności, a także uniknięcie powikłań” – powiedział prof.
dr hab. Adam Antczak, Przewodniczący Rady

Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwal‑
czania Grypy.
Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniej‑
szą i najbezpieczniejszą metodą zapobiegania
zakażeniom grypy. Wirus grypy bardzo często
mutuje, dlatego każdego roku wytwarzana jest
nowa szczepionka, która ma za zadanie chro‑
nić organizm. Szczepionka „ucząc” organizm
walczyć z wirusem wzmacnia układ odpor‑
nościowy. Skuteczność szczepień u zdrowych
osób poniżej 65 roku życia sięga 70-89%. Czy
można jeszcze się zaszczepić? Jak najbardziej,
bo w praktyce szczyt zachorowań w Polsce
przypada na styczeń – marzec. Szczepion‑
ki są nadal dostępne w aptekach i posiadają
50% refundacji dla pacjentów powyżej 65 roku
życia. Ponadto, od października jest dostęp‑
na również szczepionka w postaci sprayu do
nosa, która jest przeznaczona dla dzieci.
Eksperci przypominają, że zachorowanie na
grypę wiąże się z ryzykiem wystąpienia róż‑
nych powikłań, które potrafią być bardzo nie‑
bezpieczne. Zamieszczona infografika przed‑
stawia najczęstsze z nich. Niepokojące jest
jednak to, że pomimo ryzyka związanego z po‑
jawieniem się powikłań pogrypowych, których
następstwa mogą być nieodwracalne, grypa
nadal jest lekceważona przez społeczeństwo.
(IM)
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WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy
program do rozliczania PIT
Starostwo Powiatowe w Golu‑
biu-Dobrzyniu przystąpiło do
III edycji programu „Wspieraj
lokalnie”, prowadzonego przez
Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych. Program umoż‑
liwia swobodny wybór i przeka‑
zanie 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych wybranej
organizacji pożytku publiczne‑
go z terenu powiatu golubsko‑
-dobrzyńskiego. W programie
uczestniczy 350 jednostek sa‑
morządu terytorialnego.
Poniżej przekazujemy Państwu
bezpłatny program do rozlicza‑
nia PIT - PITax.pl Łatwe podatki
- który ułatwi skuteczną zbiórkę
1% podatku dla lokalnych orga‑
nizacji z terenu powiatu golub‑
sko-dobrzyńskiego.
Fundacja Instytut Wsparcia Or‑
ganizacji Pozarządowych wraz
z PITax.pl przygotowała specjal‑
ną, darmową wersję programu
służącego do rozliczania dekla‑
racji PIT. Każdy podatnik, który
skorzysta z programu, będzie
mógł przekazać 1% jednej z or‑
ganizacji działającej w regionie.
Program służy do rozliczania de‑
klaracji PIT. Każdy podatnik, któ‑
ry skorzysta z programu, będzie
mógł przekazać 1% jednej z or‑

ganizacji działającej w naszym
regionie.
Jakie są korzyści płynące ze sko‑
rzystania z oferty?
Korzystając z oferty programu
“WSPIERAJ LOKALNIE”:
-wychodzimy z inicjatywą wspar‑
cia i promocji lokalnych OPP;
-udostępniamy i ułatwiamy do‑
stępu do listy OPP z terenu po‑
wiatu golubsko-dobrzyńskiego,
-przyczyniamy się do szerzenia
idei wsparcia lokalnych orga‑
nizacji i świadomej regionalnej
pomocy
- oferujemy pomoc w zbiórce
1% dla organizacji lokalnych,
które często nie mają tak dużej
siły przebicia w celu reklamy, jak
duże ogólnopolskie organizacje,
a działają lokalnie i pomagają
Naszym mieszkańcom;
- dzięki liście organizacji z Na‑
szego regionu, mają Państwo
ułatwiony dostęp i decyzję do
przekazania 1%;
(MN)

Powiatowa Społeczna
Straż Rybacka z nowym sprzętem
W dniu 10 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Do‑
brzyniu dokonano uroczystego przekazania termowizora Pulsar Axion
KEY XM30 na rzecz Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. W spo‑
tkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Pan
Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu, Pani Danuta Malecka
Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński, Pani Danuta Brzoskowska, Pan Ja‑
cek Foksiński, a także Pan Andrzej Grabowski - Przewodniczący Rady
Powiatu, Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący Komisji Ochrony Śro‑
dowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju oraz Pan Zbigniew Szyj‑
kowski Skarbnik Powiatu.
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego doceniając bardzo duże za‑
angażowanie i działania jednostki na terenie Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego oraz jej znaczenie w zabezpieczeniu operacyjnym tego
terenu, a także biorąc pod uwagę, iż
wskazany sprzęt w wydatny sposób
przyczyni się do efektywnej i sku‑
tecznej ochrony wód i środowiska
wodnego Powiatu podjął decyzję
o przekazaniu sprzętu. Dzięki temu
Społeczna Straż Rybacka Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego może pra‑
widłowo wykonywać swoje zadania
statutowe.
(EP)

Kolęda u kowalewskich emerytów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim w dniu 16 stycznia
br. świętował tradycyjną Kolędę. Do wspólnego świętowania zaprosili swoich przyjaciół. Powiat
Golubsko-Dobrzyński reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski, który
w imieniu swoim, Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego oraz radnych po‑
wiatowych życzył kowalewskim seniorom samych wspaniałych chwil w 2020 roku, w otoczeniu
najbliższych i przyjaciół.
(KK)
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Okręgowa Olimpiada w „Wazównie”
6 grudnia po raz drugi zorganizowano w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny okręgowy
etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. W 2018 roku w olimpijskie szranki
stanęło 29 uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym roku do
„Wazówny” przyjechało 42 uczestników. 10 najlepszych z nich będzie reprezentować nasze
województwo w zawodach centralnych w Warszawie.
Zawody okręgowe - wojewódzkie, czyli II etap
olimpiady
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny dołączył do
grona organizatorów szczebla okręgowego olim‑
piady w ubiegłym roku. Był to ważny moment dla
szkoły, która stawia sobie za cel zbudowanie moż‑
liwie szerokiego wachlarza możliwości zdobywa‑
nia wiedzy przez uczniów i aktywizowania ich do
braniu udziału w jak największej ilości olimpiad.
- Mając wsparcie wielu doświadczonych nauczycieli,
sprawdzonych jako organizatorów dużych i ważnych wydarzeń, imprez i uroczystości, i przede wszystkim niezwykle
zaangażowanego wicedyrektora Dariusza Guzowskiego,
postanowiłem zorganizować okręgowy szczebel olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności w naszej szkole
- mówi dyrektor Piotr Wiśniewski - Porozumienie, jakie podpisałem z dziekanem Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego usytuowało naszą szkołę wśród uczelni wyższych
w kraju. Jesteśmy bowiem jedyną szkołą średnią w Polsce,
która organizuje zawody okręgowe tej olimpiady, co czyni nas szkołą wyjątkową i wysoko podnosi poprzeczkę w
kwestii organizacyjnej. Mam nadzieję, że organizując eliminacje w województwie kujawsko-pomorskim godnie i uroczycie podjęliśmy naszych gości i stworzyliśmy młodzieży
wygodne i spokojne warunki do rozwiązania testu.
Liceum stawia na rozwój klas matematyczno-fi‑
zyczno/informatycznych, biologiczno-chemicz‑
nych, humanistyczno-medialnych i od niedawna
mundurowych. Te ostatnie rozwija bardzo pręż‑
nie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mło‑
dych ludzi, którzy co raz częściej wybierają kierun‑
ki mundurowe w dalszej edukacji. W szkole mają
przedsmak trudnej służby dla państwa, społe‑
czeństwa i obronności Polski i Europy.
- Dlatego, mając już pewne doświadczenie i przede
wszystkim wsparcie władz powiatu i kuratora oświaty,
podjęliśmy wyzwanie i organizujemy II etap olimpiady mówi dyrektor Wiśniewski - Cele olimpiady wiążą
się ściśle z polityką oświatową państwa, więc tym samym
możemy przyczyniać się do jej realizacji w naszym województwie. Należą do niej między innymi: popularyzacja
wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej
Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych,
instytucji i obywateli, promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szerzenie postaw
patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za
bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka, popularyzacja
dorobku polskiego w zakresie obronności i bezpieczeństwa, popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promocja działań mających na
celu przygotowanie do działania ratowniczego i wreszcie
doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania
analiz i ocen dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie na
podstawie posiadanych informacji.
Test wiedzy - walka o udział w etapie III
Warto przypomnieć, że głównym organizatorem
olimpiady jest Uniwersytet Warszawski, który
współpracuje z Centrum Eksperckim Policji Woj‑
skowych NATO oraz Szkołą Główną Służby Po‑
żarniczej. Olimpiada odbywa się pod patronatem

Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony
Narodowej oraz Ministra Spraw Zagranicznych.
Dyrektor Piotr Wiśniewski jest przewodniczącym
Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Olimpiady. Do
pracy w komitecie powołał zespół nauczycieli,
działający pod kierunkiem Dariusza Guzowskiego,
to Małgorzata Chojnacka, Małgorzata Zegarska,
Beata Stawska, Grażyna Modrzyńska i Danuta
Trąbczyńska. Zespół przygotował i przeprowadził
II (okręgowy) etap olimpiady.
Do „Wazówny” przyjechali uczniowie I LO im.
Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Inowrocławiu, ZS w Jabłonowie Pomorskim, ZS
im. Jana Pawła II w Kościelcu, ZST nr 4 w Toruniu,
I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ZSK im.
ks. Jana Długosza we Włocławku, I LO im. Ziemi
Kujawskiej we Włocławku, III LO im. Marii Konop‑
nickiej we Włocławku. Byli też uczestnicy z ZS nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
Zgodnie z zaleceniami komitetu głównego olim‑
piady jednocześnie we wszystkich województwa
rozpoczęto pisanie testu wiedzy o godzinie 12.00.
Trwał 60 minut. Później uczestnicy olimpiady
mieli czas na ciepły posiłek oraz oglądanie sto‑
isk promujących służby mundurowe. W ramach
odprężenia żołnierze z NATO MP COE przygo‑
towali konkurs smartfonowy, który poprowa‑
dził płk Mirosław Łabęcki. Był czas na rozmowy
z przedstawicielami służb oraz przerwa na ciasto
i kawę. O godzinie 15.00 przewodniczący komi‑
tetu okręgowego ogłosił wyniki. Do Warszawy
na finał krajowy olimpiady, walczyć o indeksy na
wyższe uczelnie, pojadą: Michał Okruciński, Kry‑
stian Marciniak, Jakub Klugiewicz, Jakub Bronka,
Miłochna Pawlic, Łukasz Seifert, Oskar Serkowski,
Malwina Skurzewska, Szymon Krzykowski i Be‑
niamin Gralak.
Dzień Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Dzień wyznaczony na okręgowy (wojewódzki)
finał olimpiady poszerzono o dodatkowe ele‑
menty, związane z promocją Wojska Polskiego,
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Żandarmerii
Wojskowej, nazywając wydarzenie Dniem Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności. W holu i na ko‑
rytarzach „Wazówny” zaroiło się od stoisk promo‑
cyjnych.
Współgospodarzem i współorganizatorem Dnia
jest starosta Franciszek Gutowski. Cele olimpiady
i powiatu są wspólnie, bo część z nich to zadania
samorządu, np. te dotyczące powinności obron‑
nych władz samorządowych czy promocja zasad
współdziałania w sprawach publicznych. Starosta
jest wielkim przyjacielem „Wazówny” jako komi‑
tetu okręgowego olimpiady. Od początku wspiera
tę inicjatywę. Dzięki jego zaangażowaniu można
było gościć uczestników olimpiady i ich opieku‑
nów oraz przyjaciół szkoły. Gospodarza wspiera‑
ły wicestarosta Danuta Malecka oraz inspektor
oświaty w Starostwie Powiatowym w Golubiu‑
-Dobrzyniu Małgorzata Piaskowska.
Zorganizowanie wydarzenia możliwe było dzięki
przyjaciołom szkoły, którzy kierują jednostkami
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wojska, policji i straży. Wspierają ją organizacyjne
i zapewniają nagrody dla zwycięzców.
Tego dnia szkołę odwiedził inicjator zorganizowa‑
nia w Golubiu-Dobrzyniu II etapu olimpiady, który
od początku wspiera ten pomysł, to płk Grzegorz
Wasielewski. W ubiegłym roku był tu jako dyrek‑
tor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych
NATO, a w tym roku, po objęciu innych obo‑
wiązków, jako gość honorowy. Jego misję przejął
obecny dyrektor Centrum płk Mirosław Łabęcki,
który obecny był w „Wazównie”, kontynuując
współpracę na wysokim poziomie i wzbogacając
ją o nowe pomysły.
Kolejne dobre duchy olimpiady w „Wazównie” to
obecni tego dnia w szkole: zastępca Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Jacek Kacz‑
marek, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Bydgoszczy ppłk Andrzej Koprow‑
ski i zastępca dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Paweł Lech.
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgosz‑
czy reprezentował komendant powiatowy insp.
Dariusz Borowiec, komendanta Centrum Szko‑
lenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i dowódcę
Garnizonu Toruń reprezentował mjr Mariusz Wy‑
socki, natomiast komendanta Centrum Szkolenia
Wojsk Obrony Terytorialnej mjr Jarosław Kwiat‑
kowski.
II etap olimpiady został objęty honorowym pa‑
tronatem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty Marka Gralika oraz komendanta Od‑
działu Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy płk.
Andrzeja Isemana, którzy tego dnia, ze względu
na liczne inne obowiązki, nie mogli być w „Wa‑
zównie”.
Eliminacje odbywają się również, dzięki wsparciu
instytucji, działających w powiecie golubsko-do‑
brzyńskimi i rejonie. Dlatego gośćmi byli przed‑
stawiciele Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego prezes Iwona Smurzyńska i Danuta
Trąbczyńska, NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania przewodnicząca Anna
Borkowska i wiceprzewodnicząca Aneta Guzow‑
ska. Oba nauczycielskie związki zawodowe objęły
eliminacje patronatem oraz wsparły ich organiza‑
cję. Wsparcia udzieliła także Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Brodnicy, jej komendanta reprezen‑
tował por. Grzegorz Ostrowski. Nieocenionymi
przyjaciółmi szkoły pozostają komendanci powia‑
towi Policji i PSP. Tego dnia w szkole gościli insp.
Dariusz Borowiec, bryg. Paweł Warlikowski i jego
zastępca st. kpt. Witold Juszczak.
- W tym miejscu dziękuję szefom, dowódcom i komendantom za wsparcie - mówił podczas finału okrę‑
gowego wicedyrektor Dariusz Guzowski - Na ich
ręce składam podziękowanie wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy w szkole promowali sztab, brygadę,
centra i komendy. Mam nadzieję, że ich kontakt z młodzieżą zaowocuje zainteresowaniem młodych ludzi służbą lub
pracą w służbach mundurowych, a szkole pomógł zrealizować cele związane doradztwem zawodowym. Bardzo
dziękuję za pomoc i wsparcie komendantom powiatowym za wsparcie tej inicjatywy i za całą dotychczasową
współpracę, dzięki której realizowanych jest wiele innych
wspólnych inicjatyw, związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Dziękuję także ich podkomendnym, którzy
nigdy nie zawiedli, gdy dochodziło do realizacji wspólnych
przedsięwzięć szkoły i komend powiatowych. Szczególne
podziękowanie składam także przyjacielowi „Wazówny”
i kolejnemu dobremu duchowi wszelkich szkolnych wydarzeń redaktorowi Krzysztofowi Kocimskiemu, który jest
patronem medialnym eliminacji okręgowych.
(DG)
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Choinka Noworoczna w Wielgiem
Karnawał, znany także, jako zapusty, to okres
zimowych balów, maskarad, pochodów i za‑
baw. Zazwyczaj rozpoczyna się w dzień Trzech
Króli, a więc 6 stycznia i trwa do wtorku przed
Środą Popielcową. W 2020 roku karnawał po‑
trwa do worku 25 lutego. Przed wiekami zwy‑
czaje praktykowane w czasie karnawału miały
zapewnić obfite plony. W niektórych regionach
Europy wierzono m.in., że im wyżej będą ska‑
kać uczestnicy karnawałowej zabawy, tym
wyższe urośnie zboże. Z tego powodu karna‑
wał związany jest z tańcem.
Z tej okazji również uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wiel‑
giem dnia 23.01.2020r. wzięli udział w nowo‑
rocznej zabawie choinkowej, która, jak co roku
jest wielkim przeżyciem dla naszych wycho‑
wanków. Uroczystość rozpoczęła się przedsta‑

wieniem artystycznym pt. „Ciemna nocy nie‑
pojęta”, opowiadająca historię narodzin Pana
Jezusa, przygotowana przez Elżbietę Worek,
Renatę Stancelewską oraz Tomasza Tykałow‑
skiego.
W postacie wcielili się zarówno wychowan‑
kowie, jak i pracownicy Ośrodka w pięknych,
barwnych strojach, a uroku dodawała efektow‑
na scenografia. Po występie dzieci rozpoczęła
się zabawa taneczna, której towarzyszyły cie‑
kawe konkursy m.in. zabawa z kapeluszem,
taniec z krzesłami, taniec z balonem i wiele
innych. Wyłoniono Króla i Królową Balu. Na
zwycięzców czekały słodkie upominki. Dzieci
bawiły się wybornie ze swymi wychowawcami.
Wszyscy uczestnicy noworocznej zabawy za‑
brali ze sobą świetne humory i dali się porwać
wesołym rytmom. W trakcie zabawy dzieciaki

Zabawa karnawałowa uczestników
PŚDS w Golubiu-Dobrzyniu
Dnia 21.01.2020 roku uczestnicy wraz z opieku‑
nami wzięli udział w Zabawie Karnawałowej
przebierając się i naśladując znane zespoły

muzyczne. Mogliśmy po‑
dziwiać takie zespoły jak
Boys, Kombi, Akcent, Ma‑
ryla Rodowicz, Krzysztof
Krawczyk oraz wielu, wie‑
lu innych artystów. Wszy‑
scy uczestniczyli w zabawie tanecznej prze‑
platanej wspólnymi zabawami ruchowymi.
W przerwie skosztowali słodkiego poczęstun‑
ku prowadząc wspólnie rozmowy przy kawie.
Po słodkim przerywniku nastąpił wybór najle‑
piej wcielającej się w role zespołów muzycz‑
nych grupy. Na zakończenie wszyscy wspólnie
bawili się przy muzyce - integrując się.
(AB)

wzmacniały swe siły na słodkim poczęstunku.
Kolejną atrakcją było przybycie Św. Miko‑
łaja, który wręczył każdemu dziecku paczkę
z niespodzianką. Dzieci chętnie pozowały do
pamiątkowych zdjęć z Mikołajem oraz w „foto‑
-ramce”. Wszystkie dzieci chętnie brały udział
w zabawach i tańcach. O oprawę muzyczna
dbała – Małgorzata Górna, zachęcając znany‑
mi przebojami. Rodzice również włączyli się
do wspólnej zabawy. Popisom tanecznym nie
było końca. Dzieciaki bawiły się wspaniale,
a wspomnienia tych miłych chwil zostaną na
długo w pamięci.
(MB)

Uczniowie szkoły
muzycznej na koncercie
w Bydgoszczy

21 stycznia uczniowie szkoły muzycznej w Ko‑
walewie Pomorskim mieli okazję posłuchać
wybitną pianistkę rosyjską TATIANĘ KIRI‑
PICHENOK. Koncert odbył się w sali koncerto‑
wej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przed
koncertem uczniowie zwiedzili sale akademii
muzycznej, gdzie mieli okazję wysłuchać przy‑
gotowującą się do egzaminów klawesynistkę
z wydziału muzyki dawnej i poczuć atmosferę
studiów na tej cenionej w Polsce uczelni mu‑
zycznej, do której miejmy nadzieję trafi w przy‑
szłości część naszych absolwentów.
(KS)
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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

XXI sesja Rady Powiatu
Pierwsza w 2020 roku sesja Rady Powiatu Go‑
lubsko-Dobrzyńskiego odbyła się 29 stycznia br.
i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powia‑
towym.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
5 uchwał, na mocy których m.in. wyrazili zgodę
na dofinansowanie dwóch odcinków chodników
w Gminie Golub-Dobrzyń, rozpatrzyli petycje
mieszkańców Karczewa, przyjęli sprawozdanie
z rocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku oraz wydelegowali dwóch radnych
do pracy w nowej, trzyletniej kadencji Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku. W tej strukturze,
w latach 2020-2023 Radę Powiatu Golubsko‑
-Dobrzyńskiego reprezentować będą: radny
Mieczysław Gutmański oraz radny Roman Mi‑
rowski.
Retransmisje z obrad sesji można obejrzeć pod
adresem: http://www.retransmisje.golub-do‑
brzyn.com.pl/
Podjęte na XXI 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
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 35
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977

(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82

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

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania

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
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Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych – (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny – (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
środków finansowych zewnętrznych – (56) 683 53 80, 81 wew. 92
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 47
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 interesan‑
tów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu
Golubsko‑Dobrzyńskiego.

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

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. 56 683 53 80–82, fax. 56 475 61 11
Redaktor Naczelny: 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 16.01.2020 r.–15.02.2020 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

15-02-2020 r.

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

16-02-2020 r.

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

17-02-2020 r.

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

18-02-2020 r.

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

19-02-2020 r.

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

20-02-2020 r.

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

21-02-2020 r.

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

22-02-2020 r.

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

23-02-2020 r.

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

24-02-2020 r.

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

25-02-2020 r.

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

26-02-2020 r.

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

27-02-2020 r.

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

28-02-2020 r.

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

29-02-2020 r.

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

01-03-2020 r.

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

02-03-2020 r.

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

03-03-2020 r.

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

04-03-2020 r.

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

05-03-2020 r.

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

06-03-2020 r.

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

07-03-2020 r.

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

08-03-2020 r.

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

09-03-2020 r.

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

10-03-2020 r.

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

11-03-2020 r.

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

12-03-2020 r.

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

13-03-2020 r.

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

14-03-2020 r.

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

15-03-2020 r.

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

16-03-2020 r.

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

