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Nowe samochody dla niepełnosprawnych
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
Dwa nowe samochody dostosowane do potrzeb osób z niepełnospraw‑
nościami trafiły do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z przeznaczeniem
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz
Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Sfinansowanie zakupu było możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiat
Golubsko-Dobrzyński za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomo‑
cy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrówny‑
wania różnic między regionami III”.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu
10 czerwca 2020 r. wyłoniony w nim wykonawca dostarczył dwa 9-cio
osobowe samochody marki Renault Trafic, przystosowane do przewo‑

zu osób na wózku inwalidzkim o łącznej wartości 250.600,20 zł. Powiat
ze środków własnych sfinansował wkład w wysokości 103.977,50 zł, na‑
tomiast dofinansowanie z PFRON wyniosło 146.622,70 zł, stanowiące
58,5% wartości zadania.
Pozyskane w ramach programu samochody umożliwią zarówno wycho‑
wankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,
jak i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
udział w różnorodnych wyjazdach w ramach zajęć terapeutyczno-akty‑
wizujących, udział w wyjazdach kulturalnych i sportowych, a także uła‑
twią załatwianie spraw życia codziennego.
(AM)

Trwają przygotowania
do I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
Elity Kobiet pod nazwą
„Śladami Królewny Anny Wazówny”
W dniach 1-2 sierpnia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
odbędzie się I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet pod
nazwą „Śladami Królewny Anny Wazówny”.
str.3

Prawie dwa i pół miliona dla powiatu
golubsko-dobrzyńskiego z Funduszu Inwestycji
Samorządowych na dopłaty do inwestycji lokalnych
W ramach środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał promesę na kwotę 2 476 386 zł. Jest to maksymalna ilość środków finansowych, na które nasz powiat może liczyć
w ramach tego funduszu.
str.3
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Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C
relacji Szychowo-Chełmonie!
W dniu 16 czerwca 2020 r. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn.
„Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z in‑
frastrukturą towarzyszącą”. Przeprowadzenie remontu tej drogi było
jednym z priorytetowych zadań w obecnej kadencji, które z powodze‑
niem udało się zrealizować. W uroczystości uczestniczyli przedstawi‑
ciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie,
Wykonawca robót oraz zaproszeni goście. Poświęcenia wyremontowa‑
nego odcinka drogi powiatowej dokonał proboszcz Parafii pw. Święte‑
go Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
1. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
2. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
3. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej
Grabowski,
4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Tomasz Zwoliński,
5. Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu
ks. Zdzisław Szauer,
6. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski,
7. Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Marcin Dunajski.
W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powia‑
towych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-In‑
westycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani
Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski oraz Gminy Kowalewo Po‑
morskie – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Pani Małgorzata Wegner.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa
została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bi‑
tumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem re‑
montu poboczy. W ramach inwestycji wykonano również remont odcin‑
ków skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe

perony autobusowe. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione
zostało oznakowanie pionowe.
Generalnym Wykonawcą zadania była firma Kancelaria Adwokacka
Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku. Całkowity koszt zadania wy‑
niósł 2 443 756,13 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania ro‑
bót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu
i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy
współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorzą‑
dowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 344 065,87 zł dofinan‑
sowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont
drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez
Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.
(RŻ)
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Prawie dwa i pół miliona dla powiatu
golubsko-dobrzyńskiego z Funduszu Inwestycji
Samorządowych na dopłaty do inwestycji lokalnych
W ramach tarczy antykryzysowej gminy i powiaty będą mogły skorzystać
z nowego instrumentu jakim jest Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Fundusz ten powstał w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Rządowy Fun‑
dusz ma pozwolić samorządom zrekompensować mniejsze wpływy z po‑
datków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa.
W poniedziałek 6 lipca br. w Chełmży przedstawicielom samorządów
zostały przekazane przez Premiera Mateusza Morawieckiego vouchery
z przeznaczonymi kwotami na cele inwestycyjne. Kwoty te zostały wyli‑

czone na podstawie jednolitego algorytmu, który zastosowano do
określenia kwot należnych z funduszu dla wszystkich samorządów
w kraju.
W ramach tych środków Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał
promesę na kwotę 2 476 386 zł. Jest to maksymalna ilość środków
finansowych, na które nasz powiat może liczyć w ramach tego fun‑
duszu. Wsparcie jest bezzwrotne.
(MC)

Trwają przygotowania
do I Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Elity
Kobiet pod nazwą „Śladami
Królewny Anny Wazówny”
Niskooprocentowana pożyczka
z Funduszu Pracy dla organizacji
pozarządowych (art.15zzda)
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie
przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosz‑
tów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji
pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art.
3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in‑
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składa‑
nia wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej
w formie elektronicznej.
Więcej informacji:
https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsie‑
biorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
(PUP)

W dniach 1-2 sierpnia br. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskie‑
go odbędzie się I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet pod
nazwą „Śladami Królewny Anny Wazówny”.
Wyścig będzie się składał z dwóch etapów. W sobotę 1 sierpnia
odbędzie się jazda indywidualna na czas. Zawodniczki wystartu‑
ją w Golubiu-Dobrzyniu, dojadą do Wrocek a stamtąd powrócą
do Golubia-Dobrzynia.
Drugiego dnia odbędzie się wyścig ze startu wspólnego. Kolarki
pokonają cztery lub pięć pętli prowadzących z Golubia-Dobrzynia
przez Sokołowo, Dulsk, Sitno, Węgiersk, Nowogród, Paliwodziznę
i z powrotem do Golubia-Dobrzynia. Baza wydarzenia będzie znaj‑
dować się na golubskim zamku.
Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
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44. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski
na Zamku Golubskim
Za nami kolejna edycja Turnieju Rycerskiego na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, który był niezwykle widowiskowy, między innymi za sprawą spektakularnych pokazów walk, prezentacji Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konnego turnieju zręcznościowego czy
pokazu kaskaderskiego.

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

5

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Zadanie publiczne było współfinansowane
z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Pragniemy podziękować wszystkim uczestni‑
kom oraz przybyłym gościom za udział w tur‑
nieju oraz pełne emocji rozgrywki. Mamy
nadzieję, że pobyt w Powiecie Golubsko-Do‑
brzyńskim pozostawił miłe wspomnienia oraz
niezapomniane wrażenia.
(AP)

W tym roku, wyjątkowo z uwagi na pandemię
koronawirusa w trakcie trwania turnieju na‑
leżało stosować się do aktualnych obostrzeń
i zaleceń organizatora, lecz mimo to zgroma‑
dzeni goście na Zamku Golubskim nie zawiedli
swoją frekwencją oraz chęcią do współzawod‑
nictwa w zaplanowanych atrakcjach.
Dnia 3 lipca br. odbyła się inauguracja Turnie‑
ju na Rynku Golubskim, która rozpoczęła się
przemarszem przez miasto, natomiast 4 i 5 lip‑
ca to dni pełne rozgrywek i atrakcji. W imieniu

władz samorządowych Powiat Golubsko-Do‑
brzyński reprezentowała Pani Danuta Malecka
Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.
Organizatorem turnieju był Oddział PTTK im.
Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Do‑
brzyniu, zaś partnerem głównym wydarzenia
był samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a patronat medialny objęły Telewizja
Polska S.A., TVP3 Bydgoszcz, Radio Pomorza
i Kujaw, Wydawca tygodników CGD, CLI,
CWA, CRY oraz Konstelacje Dobrych Miejsc

W podziękowaniu
za współpracę …
Po 40 latach pracy zawodowej Pani Jolanta
Jakubiak, wieloletni inspektor ds. zarządza‑
nia kryzysowego i obrony cywilnej w Urzę‑
dzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim,
przeszła na emeryturę.

Uroczystość wręczenia
aktu nadania awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

W dniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Po‑
wiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uro‑
czyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
W roku bieżącym o uzyskanie awansu zawodo‑
wego ubiegało się sześcioro nauczycieli:
- Pani Anna Zakrawacz – pedagog w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Do‑
brzyniu;
- Pani Paulina Pietrzak - pedagog w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Do‑
brzyniu;
- Pani Magdalena Chojnacka – nauczyciel
w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim;
- Pani Magdalena Król – nauczyciel w Publicz‑
nej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie
Pomorskim;
- Pan Krzysztof Kamiński - nauczyciel w Pu‑
blicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowale‑
wie Pomorskim;

- Pan Rafał Gumiela - nauczyciel w Publicznej
Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzy‑
niu.
Egzaminy na nauczyciela mianowanego odby‑
ły się w dniach 2-3 lipca 2020 r. i zakończyły
wynikiem pozytywnym dla wszystkich ubie‑
gających się o awans nauczycieli. Warunkiem
uzyskania awansu zawodowego było odbycie
stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie
pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz
zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyj‑
ną, powołaną przez Zarząd Powiatu Golubsko
-Dobrzyńskiego.
Złożone przez nauczycieli ślubowanie przyjęła
Pani Danuta Malecka – Wicestarosta Golub‑
sko-Dobrzyński, wręczając wspólnie z Kierow‑
nikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia – Panią
Małgorzatą Piaskowską akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego.
(AM)

Delegacja Powiatu Golubsko – Dobrzyń‑
skiego z Panem Starostą Franciszkiem
Gutowskim na czele oraz Panem Krzyszto‑
fem Skrzynieckim Inspektorem ds. zarzą‑
dzania kryzysowego i obrony cywilnej spo‑
tkała się z Panią Jolantą Jakubiak w Urzędzie
Miejskim w Kowalewie Pomorskim.
Starosta Golubsko – Dobrzyński pełniąc
funkcję organu właściwego w sprawach za‑
rządzania kryzysowego na szczeblu powia‑
towym podkreślił, że docenia współpracę
z Panią Jolantą oraz szczerze pogratulował jej
i podziękował za współpracę, a także za po‑
dejmowane działania na rzecz bezpieczeń‑
stwa Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.
Jednocześnie Pan Starosta wręczył podzię‑
kowania oraz upominek przekazany przez
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Za‑
rządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomor‑
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgosz‑
czy Rafała Rewolińskiego.
(KS)
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Pojadą na zagraniczne staże
Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Po‑
morskim od nowego roku szkolnego z pew‑
nością z dużym zapałem ruszą do nauki języka
angielskiego. Impulsem do nauki jest projekt
pn. „Młody Praktyk w Europie=Sukces w Za‑
wodzie”, który szkoła będzie realizować dzię‑
ki wsparciu Erasmusa+. Wartość dofinanso‑
wania, jakie placówka zdobyła w konkursie,
to ponad 145 tys. euro (czyli ok. 650 tys. zł).
Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020 roku,
a zakończy równo dwa lata później.
Szczęśliwie w dniu zakończenia roku szkol‑
nego dowiedzieliśmy się, że uzyskaliśmy do‑
finansowanie w wysokości 145 tys. 882 euro
w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i ka‑
dry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe w programie Erasmus+ w roku
2020 – wyjaśnia autorka projektu, nauczyciel‑
ka języka angielskiego Agnieszka Szymańska.
– Główny cel projektu zakłada, aby absolwent
Zespołu Szkół stał się poszukiwanym specjali‑
stą na rynku pracy, tzn. aby był przedsiębior‑
czy, otwarty na inne kultury, znał języki obce,
a przede wszystkim, aby miał jak najwyższe
kwalifikacje w swoim zawodzie – wyjaśnia
Agnieszka Szymańska. - W związku z tym
uczniowie, którzy będą chcieli uczestniczyć
w projekcie, będą musieli przejść przez proces
rekrutacji. Kryteria obejmują dotychczasowe
wyniki w nauce i zachowaniu oraz test kom‑
petencji z języka angielskiego – tłumaczy na‑
uczycielka - Projekt rozpocznie się w paździer‑

niku, wtedy to rozpoczną się specjalistyczne
zajęcia dla uczestników. Będzie to kurs języka
angielskiego, krótki kurs języka angielskiego
zawodowego, ponadto krótki, ale intensywny
kurs języka hiszpańskiego, który ma na celu za‑
poznanie uczniów z podstawowymi zwrotami
w tym języku, a także przygotowanie kulturo‑
we do pobytu w Hiszpanii. Natomiast punktem
kulminacyjnym projektu będzie wyjazd na czte‑
rotygodniowe praktyki zawodowe do Sewilli
w Hiszpanii. Praktyki będą się odbywały w sta‑
rannie wyselekcjonowanych zakładach pracy
w zależności od kierunku nauczania. Cały wy‑
jazd będzie w pełni opłacony ze środków Era‑
smus+ tj. transport, zakwaterowanie, wyżywie‑
nie oraz program kulturowy. Uczniowie będą
zakwaterowani u hiszpańskich rodzin, dlatego
będą mieli również okazję, aby nawiązać pry‑
watne relacje i przyjaźnie – opisuje Agnieszka
Szymańska.
W pierwszym roku trwania projektu do Hisz‑
panii wyjedzie 30 osób, a w kolejnym roku
25. Za każdym razem z ramienia szkoły wyje‑
dzie też dwóch opiekunów. Po zakończeniu
projektu uczniowie otrzymają certyfikaty oraz
dokumentację potwierdzającą odbyte praktyki
i zdobyte umiejętności, co z pewnością będzie
atrakcyjne i wzbogaci ich portfolio zawodowe.
Projekt, przygotowany przez kowalewską
placówkę został bardzo wysoko oceniony.
W tym roku na konkurs wpłynęło 1035 wnio‑
sków, z których tylko 270 (czyli ok. 26%) zo‑

stało zaakceptowanych i już skierowanych do
realizacji – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół
Bogdan Oskwarek - Aż 751 wniosków (czyli ok.
72,56 %) zostało zaakceptowanych, ale zna‑
lazły się na liście rezerwowej. Z kolei 14 wnio‑
sków (czyli ok. 1,35 %) zostało odrzuconych.
Natomiast nasz wniosek zajął 85. pozycję,
biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów.
Uważam, że to osobisty sukces pani Agnieszki
Szymańskiej, która w przygotowanie projektu
włożyła mnóstwo energii, wiedzy i zaangażo‑
wania – podkreśla dyrektor – Dodam, że jest
to już kolejny zwycięski projekt, jaki przygoto‑
wała pani Agnieszka. Poprzedni skierowany
był do nauczycieli i miał na celu podnoszenie
kwalifikacji kadry. Zakończyliśmy go w ubie‑
głym roku – dodaje.
Oficjalne wyniki konkursu można znaleźć na
stronie internetowej Erasmusa+
https://erasmusplus.org.pl/wp-content/
uploads/2020/06/komunikat_wyniki_strona_
VET_2020-1.pdf
(KZ)

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym
z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między inny‑
mi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych,
czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
(niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc rów‑
nież z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Umówić wizytę lub poradę na odległość można on-line pod adresem:
https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/golubsko-dobrzynski

(Ministerstwo Sprawiedliwości)
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Nadeszły wakacje!
Miniony rok szkolny, bo tak można o nim już powiedzieć, zakończył się
nietypowo, bez zwyczajowej akademii, przemówień i osobistych spo‑
tkań. Niestety, cały był bardzo „niepowtarzalny” i oby w takiej formie
już się nie powtórzył!
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wiel‑
giem, którzy przybyli na zakończenie roku szkolnego, musieli ograni‑
czyć swoją wizytę w szkole, po długim czasie nauki w formie zdalnej, do
krótkiego spotkania z wychowawcami i odebrania świadectw, dyplo‑
mów i nagród z rąk dyrektora Ośrodka pani Hanny Wiśniewskiej.
Trzeba przyznać, że ten trudny dla nas okres, wszyscy zaliczyli pozytyw‑
nie a nasi uczniowie i ich opiekunowie zdali go celująco!

Wszystkim Wam serdecznie gratulujemy i dziękujemy! Życzymy Wam
spokojnych a przede wszystkim zdrowych wakacji i abyśmy po ich za‑
kończeniu spotkali się razem w „normalnej” szkole, do której wszyscy
tęsknimy!
(SOSW)
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Świadectwa rozdane, uczniowie mają wakacje!

Rok szkolny 2019/2020 zakończył się w od‑
miennej, niż nakazywałaby to tradycja, formie.
W Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
każda klasa spotykała się z wychowawcą oraz
dyrekcją szkoły o wyznaczonej godzinie. Oczy‑
wiście, spotkania przebiegały w warunkach
zgodnych z wymaganiami rygoru sanitarnego.
Niecodzienne okoliczności nie zakłóciły jednak
radosnego nastroju z zakończenia kolejnego
roku szkolnego. Wielu uczniów odebrało świa‑
dectwa z wyróżnieniem, wielu także otrzymało
nagrody, które zostały zakupione dzięki wspar‑
ciu Rady Rodziców oraz ufundowane przez
sponsorów, partnerów szkoły.
Wśród uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen
powyżej 4,75 i bardzo dobrą lub wzorową oce‑
nę z zachowania, co zapewniło im świadectwo
z wyróżnieniem, znaleźli się:

1A - Kinga Kin, Daria Lewandowska, Natalia
Malanowska
1B - Magdalena Włodarska, Szymon Górski,
Kacper Stankiewicz
1F - Martyna Stankiewicz, Józefina Bach
2BCE - Weronika Drozdowska
2TŻL - Anna Radomska, Szymon Malanowski,
Natalia Sulecka, Klaudia Olpeter, Marcelina
Borowiec, Milena Sipak, Marta Głowacka,
Klaudia Poniewirska, Natalia Stępień, Zuzan‑
na Antkiewicz
3 TML – Wiktoria Szymańska, Agata Iglińska,
Natalia Tarazewicz
3 TŻ Agata Janiszewska, Paulina Żydziak, Joan‑
na Barczyńska
3 BCE - Agata Prusińska
Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim Bogdan Oskwarek podkreśla bardzo
dobrą współpracę z partnerami szkoły oraz
wszechstronną pomoc, z którą spotyka się
kowalewska placówka. – Firmy, które ota‑
czają wsparciem nasze klasy, jak co roku,
ufundowały nagrody dla najlepszych uczniów
– mówi Bogdan Oskwarek. – Firma Plastica
z Frydrychowa – pięć stypendiów dla uczniów
technikum logistycznego oraz mechatronicz‑
nego. Są to klasy objęte patronatem przez
Plasticę. Ponadto kowalewska firma Gra-Mar
ufundowała nagrody dla wszystkich uczniów,

którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.
Chciałbym dodać, że Gra-Mar od nowego roku
szkolnego będzie patronem nowego kierunku,
jaki otwieramy, tj. technik mechanik. O najlep‑
szych uczniach technikum żywienia i usług ga‑
stronomicznych dba również Kuźnia Smaków
z Małego Pułkowa, która ufundowała vouchery
dla najlepszych uczniów – wylicza dyrektor
Oskwarek.
Podziękowania dla uczniów
- Kilka ostatnich miesięcy nauki przebiegało
w całkowicie zrewolucjonizowanej formule
kontaktu uczniowie - nauczyciele. Jednak po‑
mimo różnych niedogodności zakończyliście
rok szkolny 2019/2020 z sukcesem. Dlatego
gratuluję Wam wszystkich osiągnięć, ocen,
laurów zdobytych w rozmaitych konkursach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych
– zwrócił się do młodzieży dyrektor Bogdan
Oskwarek. - Jestem pewien, że wiele nowych
umiejętności, które zdobyliście przez kilka
ostatnich miesięcy, w przyszłości zaprocentuje
i Wasze kwalifikacje zawodowe stają się dzię‑
ki nim jeszcze lepsze. Wykazaliście się w tym
czasie odpowiedzialnością i udowodniliście, że
technologie informatyczne, których opanowa‑
nie we współczesnym świecie jest niezbędne,
to dla Was nic strasznego – zaznaczył dyrektor.
- Pandemia koronawirusa COVID-19 zmieniła
świat, jaki znaliśmy do tej pory. Świat, który
zapewniał nam pewną stabilizację i poczucie
bezpieczeństwa. Musieliśmy jednak przystoso‑
wać się do nieznanych wcześniej okoliczności.
Mam jednak nadzieję, że mimo szczególnych
warunków odczuwacie dzisiaj satysfakcję z po‑
myślnego zakończenia nauki w kolejnej klasie.
Powoli zaczynamy powracać do znanego nam
wszystkim rytmu życia. Zachowując wymagane
przez rygory sanitarne środki bezpieczeństwa,
możemy wychodzić z domu, spotykać się z in‑
nymi ludźmi, dokonywać zakupów i korzystać
z różnych usług – dodał dyrektor Oskwarek.
- Życzę więc Wam, aby wakacje, pomimo ist‑
niejących jeszcze ograniczeń, przyniosły wie‑
le radości, wytchnienia i relaksu. Dziękuję
wszystkim za ostatni rok szkolny, za Wasze
zaangażowanie w życie szkoły, udział w różno‑
rodnych inicjatywach, a także reprezentowanie
Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim pod‑
czas eventów, konkursów, zawodów sporto‑
wych i wielu innych wydarzeń. Teraz nadszedł
czas odpoczynku, ale po wakacjach – mam
nadzieję – spotkamy się w takiej szkole, któ‑
ra tętni życiem, hałasem i uśmiechem swoich
uczniów – podsumował dyrektor szkoły.
(KZ)
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Muzyczna zakończyła rok szkolny
W dniu 25.06.2020 r. miało miejsce rozdanie świadectw wieńczących
trudy nauki w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Muzycznej
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast następnego dnia w Publicz‑
nej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filii w Ciechocinie.
Zakończenie roku szkolnego było inne niż zazwyczaj, odbywało się na
powietrzu o różnych porach i trwało kilka godzin. Nauczyciele, ucznio‑
wie oraz rodzice w maseczkach, przyłbicach i przy zachowaniu bez‑
piecznej odległości uczestniczyli w wydarzeniu.
Spotkania wieńczące rok szkolny 2019/2020 poprowadził p.o. Dyrektor
Rafał Gumiela, pogratulował nauczycielom, rodzicom oraz uczniom.
Podkreślił, iż kończący się rok szkolny, a przede wszystkim ostatnie
4 miesiące były wyjątkowo trudne dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
gdyż nauczanie zdalne postawiło wszystkim bardzo wysoko poprzecz‑
kę. Jednak wszyscy zdali ten test z bardzo dobrym wynikiem. Podzięko‑
wał kadrze nauczycielskiej za profesjonalne i pełne zaangażowania wy‑
wiązywanie się z obowiązków zawodowych, a rodzicom za wspieranie
dzieci w nauce na odległość.
Na ręce wszystkich obecnych złożył także życzenia zdrowych i bezpiecz‑
nych wakacji.
Mury Szkoły Muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym
2019/2020 opuściło 20 absolwentów, których pożegnano okoliczno‑
ściowymi dyplomami i publikacjami muzycznymi oraz życzono im dal‑
szych sukcesów związanych z muzyką.
(RG)
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Matura w czasie pandemii
Tegoroczne egzaminy maturalne miały szcze‑
gólny przebieg. Z powodu panującej pandemii
koronawirusa COVID 19 w szkołach obowiązy‑
wał rygor sanitarny, który wymagał zachowania
dodatkowych środków ostrożności zarówno
przez zdających, jak też przez zespoły nadzoru‑
jące. Do stresu egzaminacyjnego dodać można
pewnie dodać stres związany z zagrożeniem ko‑
ronawirusem. Mimo niecodziennych okoliczności
w szkołach naszego powiatu egzaminy maturalne
przebiegały bez zakłóceń. Obecnie w technikach
przeprowadzane są egzaminy zawodowe.
W Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim do
matury przystąpili absolwenci co prawda tylko
jednej klasy technikum, ale skupiającej uczniów
w dwóch zwodach: technik żywienia i usług ga‑
stronomicznych oraz technik mechatronik. Tak
samo jak we wszystkich szkołach w Polsce, prze‑
prowadzono tylko egzaminy pisemne. – Wszyst‑
kie nasze działania, związane z przygotowaniem
i przebiegiem egzaminów, przebiegały z zacho‑
waniem wymagań rygoru sanitarnego – mówi
dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑

skim Bogdan Oskwarek. – Zarówno uczniom, jak
też nauczycielom, zapewniliśmy środki ochrony
osobistej, tj. maseczki i jednorazowe rękawiczki.
Jednak jeśli ktoś miał własne, to również mógł
z nich skorzystać – mówi dyrektor Oskwarek.
- Przy wejściu do szkoły oraz do sal egzamina‑
cyjnych ustawione zostały dozowniki z płynem
dezynfekcyjnym do rąk. Ławki i krzesła w salach
egzaminacyjnych zarówno przed, jak i po każdym
egzaminie były dezynfekowane. Natomiast jeśli
chodzi o przybory – długopisy, linijki, kalkulatory
– to każdy zdający przyniósł własne. Jako szkoła
byliśmy przygotowani do zapewnienia wszystkim
bezpiecznych warunków zdawania egzaminów –
podkreśla Bogdan Oskwarek.
O swoich uczniów, mimo że już ukończyli szkołę,
troszczyli się także nauczyciele. Szczególne emo‑
cje towarzyszyły wychowawczyni maturzystów
Magdalenie Śliwińskiej. - Panująca ciągle sytuacja
pandemiczna spowodowała, że obecny rocznik
maturzystów zdecydowanie przejdzie do historii.
Tę maturę na długo zapamiętają uczniowie, rodzi‑
ce oraz nauczyciele – mówi wychowawczyni matu‑

Poświęcenie busa w Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Dnia 3 lipca 2020 roku w Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się
poświęcenie nowego samochodu, który zo‑
stał zakupiony w celu polepszenia przewozu

osób niepełnosprawnych zamieszkujących
Dom Pomocy Społecznej, a także ku popra‑
wie ich bezpieczeństwa podczas podróży.
W uroczystościach wzięli udział V-ce Starosta
Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Prze‑
wodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski,
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Ro‑
dzinie Małgorzata Badźmirowska oraz p.o. Dy‑
rektora Domu Pomocy Społecznej Aleksandra
Bogdańska, a także pracownicy i mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej. Poświęcenia sa‑
mochodu dokonał Proboszcz Parafii w Golubiu
ks. Andrzej Zblewski.
(PM)

rzystów. – Nasi absolwenci, mimo pewnych obaw,
starali się rzetelnie przygotować do egzaminów
dojrzałości. Kiedy jeszcze w kwietniu rozmawia‑
łam z nimi, pojawiało się wiele pytań i wątpliwo‑
ści: Jak to będzie? Czy egzaminy w ogóle zostaną
przeprowadzone? Jak będzie wyglądała organiza‑
cja roku akademickiego? – wspomina nauczyciel‑
ka. – Na szczęście wszystko przebiegło sprawnie.
Uczniowie pamiętali o bezpiecznym zdawaniu
egzaminów, mieli założone maseczki i rękawiczki,
przynieśli także własne przybory szkolne. Wiem
jednak, że stres im towarzyszył. Młodzi ludzie sta‑
nęli przecież przed ważnym wyzwaniem: musieli
udowodnić swoją wiedzę i umiejętności oraz doj‑
rzałe myślenie. Spotykając się z moimi uczniami
na jednej z ostatnich lekcji wychowawczej zapo‑
wiedziałam, że będę mocno trzymała kciuki, żeby
wszystko im się udało. Dotrzymałam słowa – za‑
pewnia Magdalena Śliwińska.
Trzymamy kciuki za wyniki tegorocznych matu‑
rzystów! Oby wszelkie niezależne od nich prze‑
szkody, które musieli pokonać, nie miały niepo‑
żądanego wpływu na finał ich edukacji w szkole
średniej.
(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. Konopnickiej 15
87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 53 53 53 786
e‑mail: sekretariat@muzyczna‑kowalewo.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno‑Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80a,
87-645 Zbójno
tel. (54) 280 19 08
Powiatowa Placówka
Opiekuńczo‑Wychowawcza w Wielgiem
87-645 Zbójno
tel. (56) 475 61 81
fax. (56) 475 61 82
Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
Ul. Dr J.G. Koppa 1A
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: psds@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 570 631 413
Powiatowa Placówka Opiekuńczo‑
Wychowawcza typu specjalistyczno‑
terapeutycznego w Golubiu‑Dobrzyniu
ul. Dr J.G. Koppa 1F
87-400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: ppowgd@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 475 60 25
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Nagraj własny spot wspierający polskich
rolników i przedsiębiorców
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego
spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych. Dzięki tym działaniom
wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców.
Konkurs będzie rozgrywany w dwóch
kategoriach: indywidualnej i zespołowej.
Do udziału w nim zapraszamy zarówno
dzieci, jak i dorosłych, a także organiza‑
cje, stowarzyszenia, kluby sportowe, jak
choćby Koła Gospodyń Wiejskich.
Warto włączyć się w akcję i przedstawić
swoje argumenty, zachęcając tym sa‑
mym do patriotyzmu konsumenckiego
i zakupu polskich produktów rolno-spo‑
żywczych. Każdy może stać się amba‑
sadorem kampanii „Kupuj świadomie
– PRODUKT POLSKI”. Wystarczy tylko
nagrać krótki spot, zamieścić na swo‑
im profilu, oznaczyć #KupujŚwiadomie
#ProduktPolski #KOWRBydgoszcz oraz
przesłać e-mailem swoje zgłoszenie.
Najciekawsze spoty zostaną nagrodzone.
Jednak najważniejsza będzie satysfakcja
z uczestnictwa w inicjatywie wspierającej
polskich rolników i producentów, szcze‑
gólnie w tym trudnym okresie.
Ze szczegółowymi informacjami i regu‑
laminem można zapoznać się również
na www.facebook.com/kowrbydgoszcz
lub #kowrbydgoszcz.
(KOWR)
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
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
– (56) 683 53 80, 81 wew.111
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. 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 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 15.07.2020 r. – 16.08.2020 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

15-07-2020 r.

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

16-07-2020 r.

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

17-07-2020 r.

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

18-07-2020 r.

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

19-07-2020 r.

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

20-07-2020 r.

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

21-07-2020 r.

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

22-07-2020 r.

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

23-07-2020 r.

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

24-07-2020 r.

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

25-07-2020 r.

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

26-07-2020 r.

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

27-07-2020 r.

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

28-07-2020 r.

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

29-07-2020 r.

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

30-07-2020 r.

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

31-07-2020 r.

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

01-08-2020 r.

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

02-08-2020 r.

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

03-08-2020 r.

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

04-08-2020 r.

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

05-08-2020 r.

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

06-08-2020 r.

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

07-08-2020 r.

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

08-08-2020 r.

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

09-08-2020 r.

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

10-08-2020 r.

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

11-08-2020 r.

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

12-08-2020 r.

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

13-08-2020 r.

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

14-08-2020 r.

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

15-08-2020 r.

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

16-08-2020 r.

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

