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Kolejne inwestycje drogowe
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką (ul.
Sokołowska, ul. Piłsudskiego i Szosa Rypińska) oraz budowa obwod‑
nicy były tematami wiodącymi spotkania Starosty Golubsko-Dobrzyń‑
skiego Franciszka Gutowskiego z Wicemarszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim i Dyrektorem Depar‑
tamentu Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskie‑
go Mirosławem Graczykiem.
W spotkaniu 26 sierpnia br. uczestniczyli zainteresowani partnerzy in‑
westycji, tj. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski,
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Wójt Gminy Ciechocin
Andrzej Okruciński oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz
Trojanowski.
Podczas wspólnych rozmów podjęto decyzje o wzajemnej współpracy
samorządów powiatu golubsko-dobrzyńskiego z samorządem woje‑
wództwa kujawsko-pomorskiego przy realizacji przedmiotowej inwe‑
stycji.
W trakcie spotkania ustalono, że samorząd województwa, przy współ‑
pracy z samorządami powiatu golubsko-dobrzyńskiego zrealizuje inwe‑
stycję polegającą na wybudowaniu ronda na ulicy Piłsudskiego jeszcze
w tej kadencji samorządu oraz zleci wykonanie studium techniczno‑
-ekonomiczno - środowiskowego dla obwodnicy Golubia-Dobrzynia.
(AP)

Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów
oraz pracowników Wydziału wynikającą z § 21 oraz § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), biorąc po uwagę warunki lokalowe
Wydziału, Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o zasadach funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów
rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
str. 2

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska
Polskiego
Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do
Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu
jednego dnia zrealizują wszystkie
niezbędne formalności.
str. 6
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Starosta Golubsko-Dobrzyński
z wotum zaufania i absolutorium
Na XXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Do‑
brzyńskiego, która miała miejsce 19 sierpnia
br., zapadło kilka istotnych decyzji. Starosta
Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu mogą
być szczególnie zadowoleni z otrzymanego
jednogłośnie wotum zaufania oraz udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocz‑
nego budżetu. Wotum zaufania to nowość.
Ten sposób oceny działań władz powiatu zre‑
alizowano dopiero po raz drugi. Podstawą do
jego udzielenia jest „Raport o stanie powiatu

w 2019 roku”. 110-stronicowy dokument zawie‑
ra kompleksowe podsumowanie zeszłorocz‑
nych działań w takich obszarach jak: oświa‑
ta, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura
i opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powia‑
tu mieli 3 miesiące na szczegółowe zapoznanie
się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na
tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do
udziału w debacie nad tym dokumentem.
W swoim wystąpieniu Starosta Franciszek
Gutowski podziękował radnym, pracownikom
starostwa i jednostek podle‑
głych za współpracę. Natomiast
w imieniu nieobecnego Skarbni‑
ka Powiatu Pani Wioletta Tuchol‑
ska (Główna Księgowa) złożyła
sprawozdanie finansowe Powia‑
tu wraz ze sprawozdaniem z wy‑
konania budżetu za rok 2019.
W podziękowaniu Pan Starosta
jak i Pani Księgowa odebrali z rąk
Przewodniczącego Rady Powiatu
Andrzeja Grabowskiego i Wice‑

przewodniczących: Stefana Borkowicza i Ma‑
riana Wrzesińskiego gratulacje i kwiaty. Do
życzeń przyłączyli się pracownicy Starostwa
Powiatowego.
W związku z wprowadzeniem na terenie kra‑
ju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału
gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczest‑
nicy posiedzenia zachowali wszystkie restryk‑
cyjne obostrzenia, wprowadzone w związku
z pandemią koronawirusa.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli
8 uchwał, z których treścią można zapoznać się
tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.ese‑
sja.pl/rejestr_uchwal
Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu
dostępna jest tutaj: http://www.retransmisje.
golub-dobrzyn.com.pl/
(KK)

Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Naszych
klientów oraz pracowników Wydziału wynikającą z § 21 oraz § 24 ust.
1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356),
biorąc po uwagę warunki lokalowe Wydziału, Starosta Golubsko-Do‑
brzyński przypomina o następujących zasadach funkcjonowania Wy‑
działu w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów
rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych:
1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać
i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się
na stronie internetowej – bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Ko‑
munikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście
ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dal‑
szym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy
e-Puap.
3. UWAGA – dla usprawnienia pracy i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi klienta, w sprawach związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem
zbycia lub nabycia pojazdu, odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych oraz innych sprawach związanych z pojazdami,
wprowadzony został system telefonicznego umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg, na konkretny dzień i godzinę, pod numerami telefonów: 56 682 16 88,
56 683 53 80 lub 730 819 936. Dwa stanowiska umawiają interesantów z dwu dniowym wyprzedzeniem, natomiast dwa

kolejne na bieżąco na dany dzień. W związku z czym prosimy
o punktualność.
4. Istnieje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem
skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której
klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia
o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami
dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego.
Dokumenty ze skrzynki podawczej są odbierane każdego dnia
po godzinie 15.00. Po weryfikacji, dokumenty są przygotowywa‑
ne a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie z klientami
i ustalają dzień oraz godzinę odbioru.
5. Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi w biurze
może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na
jedno stanowisko obsługi.
W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać w tym samym
czasie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych
z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw
jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.
6. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecz‑
nego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi.
Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Zwracamy także uwagę na przestrzeganie liczby osób oczekują‑
cych przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów
wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających
w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy
oczekiwać na zewnątrz budynku.
(AL)
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Dożynki
w Gminie Ciechocin

Dnia 30 sierpnia 2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gu‑
towski uczestniczył w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Ciechocinie.
Starosta wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Okrucińskim podziękowali
wszystkim rolnikom za trud, poświęcenie i ciężką pracę.
Po poświęceniu przez Proboszcza Parafii Ciechocin ks. Kazimierza Gór‑
skiego koszy oraz wieńca z tegorocznych zbiorów, wszyscy przema‑
szerowali w uroczystym korowodzie do Kościoła w Ciechocinie, gdzie
odbyła się Msza Święta Dziękczynna.
(AP)

Spotkanie w temacie organizacji roku szkolnego w jednostkach
oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Coroczna narada dyrektorów szkół Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z udziałem Staro‑
sty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gu‑
towskiego oraz pracowników Starostwa Po‑
wiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się
w dniu 31 sierpnia 2020 r. W tym roku, z uwagi
na sytuację epidemiczną w kraju, w spotkaniu
uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oraz wizytator
z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty w Bydgoszczy.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze
wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sa‑
nitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
Narodowej, dotyczące funkcjonowania szkół
w warunkach epidemii.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu Pani Iwona Malinowska
przedstawiła w formie prezentacji multime‑
dialnej zestaw zagadnień odpowiadających
na szereg pytań nurtujących dyrektorów szkół,
nauczycieli, a także rodziców. Inspektor Sani‑
tarna omówiła również sytuację epidemiczną
na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
oraz założenia współpracy szkół z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Golu‑
biu-Dobrzyniu.

Kwestię organizacji nowego roku szkolnego
w jednostkach oświatowych poruszyła tak‑
że wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty
w Toruniu Pani Dorota Rama, odpowiadając
jednocześnie na zgłaszane przez dyrektorów
pytania w zakresie nadzoru pedagogicznego.
Dyrektorzy powiatowych jednostek oświato‑
wych omówili wdrożone w szkołach procedury,
mające na celu zapobieganie rozprzestrzenia‑
niu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnie‑
niu możliwie największego bezpieczeństwa
uczniom i pracownikom szkoły.
Podsumowując spotkanie należy ocenić, iż po‑
wiatowe szkoły są dobrze przygotowane na
realizację nauki w nowym roku szkolnym. I tu

należy oddać szacunek i uznanie Dyrektorom
szkół, którzy na bieżąco analizują zarówno sy‑
tuację epidemiczną w powiecie, jak i wytyczne,
dotyczące organizacji nauczania. Z pewnością
nie brakuje obaw i niepokoju, co do powrotu
uczniów do szkół. Mamy jednakże nadzieję, że
dobrze opracowane procedury oraz świado‑
mość uczniów, rodziców oraz nauczycieli w za‑
kresie bezpieczeństwa, pozwolą zdać egzamin
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
(AM)
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Powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
Tradycyjnie przed rozpoczęciem roku szkol‑
nego organy prowadzące szkoły i placówki
powierzają stanowiska nowo wybranym dy‑
rektorom jednostek oświatowych. W roku bie‑
żącym z rąk Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
Franciszka Gutowskiego akt powierzenia sta‑
nowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycz‑
nej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu odebrał Pan
Rafał Gumiela.
Uroczyste powierzenie stanowiska miało miej‑
sce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Go‑
lubiu-Dobrzyniu w dniu 18 sierpnia br. Starosta
Golubsko-Dobrzyński wręczając akt powierze‑
nia stanowiska dyrektora, złożył Panu Rafało‑
wi Gumieli życzenia samych udanych inicjatyw
i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy
z nauczycielami szkoły, uczniami, rodzicami i or‑
ganem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślno‑
ści i satysfakcji z realizacji zawodowych zamie‑

rzeń, a także spełnienia osobistych planów.
Wyłoniony w drodze konkursu dyrektor szkoły
muzycznej stanowisko piastować będzie przez
okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 wrze‑
śnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Panu Dyrektorowi składamy jeszcze raz gratu‑
lacje i życzymy sukcesów, a także wielu mo‑
mentów satysfakcji w jakże niełatwej pracy
pedagogicznej.
(AM)

Uczniowie zdobyli uprawnienia spawaczy
Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół w Ko‑
walewie Pomorskim zdobyła cenne na rynku
pracy uprawnienia. Dzięki realizacji projektu
pn. „Nowe perspektywy kształcenia zawodo‑
wego” uczniowie szkół, dla których organem
prowadzącym jest powiat golubsko – dobrzyń‑
ski, mogą m.in. bezpłatnie uczestniczyć w róż‑
nych kursach, pozwalających zdobyć dodatko‑
we uprawnienia i umiejętności. Na początku
sierpnia dyrektor Bogdan Oskwarek wręczył
uczniom dokumenty potwierdzające zdobyte
uprawnienia.

Mimo panującej sytuacji epidemiologicznej,
przy zachowaniu rygoru sanitarnego, grupa
uczniów zrealizowała program kursu spawa‑
nia. W sierpniu odebrali książeczki spawacza,
które potwierdzają, że śmiało mogą dodać do
swojego CV przydatną w pracy umiejętność.
Bogdan Oskwarek, dyrektor Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim, przypomina kilka
najważniejszych informacji na temat projektu. Projekt „Nowe perspektywy kształcenia zawo‑
dowego” realizowany jest w ramach działania
10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjne‑
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Projekt, przygotowany i zło‑
żony w ubiegłym roku przeszedł pozytywnie
etap formalny oraz etap negocjacji.
22 li‑
stopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa starosta golubsko – dobrzyń‑
ski Franciszek Gutowski wraz z wicestarostą
Danutą Malecką oraz skarbnikiem powiatu

Zbigniewem Szyjkowskim złożyli podpisy na
umowie, zgodnie z którą powiat golubsko –
dobrzyński otrzymał kwotę prawie 2,5 mln zło‑
tych na realizację zadań w zakresie szkolnictwa
zawodowego. Beneficjentem i realizatorem
projektu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Projekt trwa od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
W jego realizację zaangażowane zostały szko‑
ły ponadpodstawowe z terenu powiatu golub‑
sko-dobrzyńskiego, w tym oczywiście Zespół
Szkół w Kowalewie Pomorskim – mówi dyrek‑
tor Oskwarek. - Poza kursem spawania, dzięki
projektowi nasi uczniowie mogą bezpłatnie
uczestniczyć w następujących kursach: prawo
jazdy kat. B; uprawnienia elektryczne do 1 kV;
kierowca wózków jezdniowych; operator suw‑
nicy; profesjonalny barista; barman-kelner;
kelner sommelier (specjalista od win); opera‑
tor maszyn sterowanych numerycznie CNC;

spawanie metodą MAG; wizaż; carving – do‑
daje.
Częścią projektu są ponadto wakacyjne staże
zawodowe dla uczniów, dzięki którym mło‑
dzież nie tylko zdobyła cenne umiejętności
praktyczne, ale także otrzymała za to wyna‑
grodzenie.
(KZ)

„Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pie‑
czy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
Ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na reali‑
zację w/w projektu zastanie dostarczony sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej,
które zostaną przekazane wychowankom rodzin zastępczych, rodzinom zastępczym oraz
wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszego powiatu. Łączna
kwota projektu wynosi 274.245,00 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
lata 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lo‑
kalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jako‑
ści usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
(MN)
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Poland Trophy Extreme 2020
W dniach od 7 do 8 sierpnia 2020 r. w Golubiu‑
-Dobrzyniu, pod patronatem Starosty Golub‑
sko-Dobrzyńskiego – Franciszka Gutowskiego,
odbył się rajd POLAND TROPHY EXTREME
2020. Impreza miała charakter ogólnopolski
i skupiła miłośników sportów samochodo‑
wych o charakterze off-roadowym. W sobotę
(07.08) o godzinie 17:00 rozpoczęła się odpra‑
wa zawodników na Rynku Golubskim z udzia‑
łem Pani Wicestarosty - Danuty Maleckiej,
która powitała gości oraz uczestników rajdu.
Rajd przeprawowy podzielony był na dwa eta‑
py nocny i dzienny. Odcinek nocny załóg NOL,
ADV, WYC+ zakończył się o 03:00 rano, a jego
oficjalny wynik ogłoszono w niedzielę (08.08)
o godzinie 08:30. Kolejny etap rajdu (dzienny)
trwał od godz. 10:00 do ok. 18:30, a o 20:15
ogłoszono oficjalne wyniki oraz wręczono zwy‑
cięzcom puchary i nagrody.
Wyniki:
Klasa No Limit:
1 miejsce – Marcin Małolepszy, Łukasz Kożu‑
chowski
2 miejsce – Adam Andrzejewski, Rafał Dunajski

3 miejsce – Roman i Krystian Jaśkiewiczowie
Klasa Advance:
1 miejsce – Marcin Wiertelak, Magdalena Rud‑
nicka
2 miejsce – Piotr Wilga, Krzysztof Jackowski
3 miejsce – Rafał Letki, Mariusz Rzanny
Klasa Wyczyn + :
1 miejsce – Andrzej Wawrzykiewicz, Robert
Soból
2 miejsce – Tomasz i Mikołaj Grobelni,
3 miejsce – Dariusz i Romualda Pelczykowie
Klasa Seryjny Turystyk:
1 miejsce – Paweł i Gabryś Iłkowscy
2 miejsce – Bartosz Sękowski, Szymon Sijka
3 miejsce – Krzysztof Jagielski, Radosław Świą‑
tecki
Organizatorami byli Maciej Rachtan i Agniesz‑
ka Brzeńska – Euroforum.
Patronat Główny: ORE.
Patronat Honorowy: Gmina Radomin, Miasto
Golub-Dobrzyń, Starosta Golubsko-Dobrzyń‑
ski
Partnerzy: Dirty4x4, Flex, PTSerwis.pl, Rozdro‑
że Tor Off-road w Dzikowcu, Patrol.

Nad bezpieczeństwem rajdowców czuwała ka‑
dra medyków z Off Road Rescue Team w spe‑
cjalistycznych karetkach 4×4.
Panu Maciejowi Rachtanowi i załodze POLAND
TROPHY gratulujemy organizacji wydarzenia.
(AP)
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Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza
nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego
Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość
aplikowania do Wojska Polskiego przez Inter‑
net, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których
kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują
wszystkie niezbędne formalności. To tylko nie‑
które ze zmian, które już od dziś dostępne są
dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość
planują związać z Wojskiem Polskim.
Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać
Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu re‑
formy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
Najważniejsze zmiany:
• Portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wnio‑
sków do Wojskowych Komend Uzupełnień,
uruchamiamy rekrutację w formie elektronicz‑
nej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego
do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok
ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do
wojska. Kandydat do służby wojskowej, który
nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni
od złożenia wniosku elektronicznego na por‑
talu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację,
kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekru‑
tacji ma się stawić, aby dopełnić formalności
i przejść wymagane badania.

Rekrutacji, powoływane będą na terenie
kraju, w miejscach gdzie występuje duże
zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory
kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić
każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy
w innych miejscach i różnych terminach.
W przypadku pozytywnej opinii specjalistów
z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat
na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę
powołania na szkolenie podstawowe (tzw.
służbę przygotowawczą).

• Szkolenie podstawowe – maksymalnie
30 dni, a nie 90. Skracamy szkolenie podsta‑
wowe tzw. służbę przygotowawczą zacho‑
wując jednocześnie najważniejsze elementy
programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie
służyły w wojsku i nie składały przysięgi woj‑
skowej. Reforma zakłada również zwiększe‑
nie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres
oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia
odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz
będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu
szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi
wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zosta‑
nie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapo‑
znany zostanie z wolnymi stanowiskami w wy‑
branych jednostkach – w zależności, w której
• Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we części kraju chciałby służyć jako żołnierz: za‑
wrześniu ruszą Wojskowe Centra Rekrutacji, wodowy bądź terytorialnej służby wojskowej.
czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień Dodatkowo dowódcy będą mogli typować
kandydat do wojska (do korpusu szeregowych odpowiednich kandydatów na stanowiska do
zawodowych
lub
terytorialnej
służby swoich jednostek już na etapie szkolenia.
wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, Do tej pory wszystkie formalności związane
rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przy‑
przez komisję lekarską. Wojskowe Centra gotowawcze, trwało średnio 190 dni. Nowe

rozwiązania skracają ten okres do maksymal‑
nie 50 dni.
Wprowadzane dziś zmiany, są odpowiedzią na
wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się
o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników
zniechęcających do służby był zbyt długi ter‑
min jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku,
a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi
wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent
potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubie‑
gania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze
względu na długotrwałe i skomplikowane pro‑
cedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do
maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając
udogodnienia w procesie rekrutacji.
***
Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest
jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka,
ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef
MON zainaugurował kampanię rekrutacyj‑
ną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw.
mobilnych zespołach rekrutacyjnych na tere‑
nie całej Polski spotykają się z mieszkańcami
i opowiadają im o zaletach służby w Wojsku
Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolej‑
ny element, który wpisuje się w prowadzoną
kampanię.
Wojskowe Centrum Rekrutacyjne dla powia‑
tów brodnickiego, rypińskiego i golubsko – do‑
brzyńskiego będzie funkcjonowało w oparciu
o Wojskową Komendę Uzupełnień w Brodnicy
w terminach określonych przez Szefa Woje‑
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszcz.
(KS)
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Muzyczna w Kowalewie rozpoczęła nowy rok szkolny
Rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej
Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Po‑
morskim przebiegło w trzech turach w celu
ograniczenia przemieszczania się dużej ilości
osób w jednym czasie. Zajęcia prowadzone są
obecnie bez ograniczeń w związku ze specyfi‑
ką szkoły, która polega głównie na zajęciach
indywidualnych. Kończone są drobne prace
renowacyjne budynku, który został przekaza‑
ny w zarząd szkoły pod koniec ubiegłego roku
szkolnego. Pomieszczenia zostały odnowione,
doposażone w niezbędne akcesoria szkolne,
oraz zreorganizowano rozmieszczenie sal.
W trakcie wakacji oprócz prac remontowych
prowadzono intensywne działania związane
z pozyskaniem środków na remont budynku
byłego sądu w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Odrodzenia 5. Starosta F. Gutowski oraz
Wicestarosta D. Malecka wraz kierownikiem
wydziału techniczno-inwestycyjnego R. Kara‑
szewskim oraz dyrektorem szkoły K. Sypkiem
odbyli spotkanie w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego mające na celu
przedstawienie sytuacji lokalowej jednostki,
gdzie rozmawiano o możliwościach pozyska‑
nia dodatkowych środków na realizację inwe‑
stycji w Kowalewie Pomorskim. Odbyto również spotkanie z Wojewódzkim Kon‑
serwatorem Zabytków w celu omówienia sytuacji budynku przy ul. Odrodzenia
7, gdzie obecnie znajduje się szkoła muzyczna. Budynek ten również wymaga
niestety poważnych napraw i znajduje się w sferze długofalowych planów inwe‑
stycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w celu zagospodarowania zabytku
wraz z atrakcyjnym otoczeniem w centrum miasta.
Rozpoczynający się rok szkolny zawiera w swoich planach liczne wydarzenia mu‑
zyczne, które realizowane są przy wsparciu Stowarzyszenia Miłośników Kultury.
Planowane są kolejne edycje ogólnopolskich konkursów muzycznych w Kowale‑
wie Pomorskim oraz w Szafarni. Mieszkańcy Kowalewa będą mieli również okazję
do wysłuchania młodych instrumentalistów na corocznym koncercie Mikołajko‑
wym, noworocznym, z okazji dnia kobiet, dnia mamy i wielu innych, które organi‑
zowane są przez nauczycieli oraz uczniów szkoły muzycznej w jej budynku oraz na
terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
(KS)
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Dobry nabór i początek roku szkolnego
w „Wazównie”
Epidemia koronawirusa w zasadniczy sposób
wpłynęła na kalendarz wydarzeń we wszyst‑
kich szkołach w Polsce w ubiegłym roku szkol‑
nym. Znacznemu przesunięciu w czasie uległy
egzaminy ósmoklasistów w szkołach podsta‑
wowych oraz egzaminy maturalne. Skutkiem
tego opóźniona została również rekrutacja
uczniów szkół podstawowych do liceów, tech‑
ników i szkół branżowych. Dopiero 19 sierpnia
na stronie internetowej „Wazówny” pojawiła
się ostateczna lista nowych uczniów przyjętych
do klas pierwszych a 24 sierpnia odbyło się
spotkanie z rodzicami. Zwykle prace rekruta‑
cyjne kończą się około 25 lipca, ale wiosenne
perturbacje egzaminacyjne tak dalece przesu‑
nęły zakończenie nowego naboru.
W tym roku szkolnym, podobnie jak w la‑
tach poprzednich, „Wazówna” proponowała
cztery klasy o następujących profilach: klasa
politechniczna z rozszerzeniem języka angiel‑
skiego, matematyki, fizyki lub informatyki,
klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzeniem
języka angielskiego, biologii i chemii, klasa
humanistyczno-medialna z rozszerzeniem ję‑
zyka angielskiego, języka polskiego, historii
lub geografii oraz mundurowa z rozszerzeniem
języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie
lub geografii. Podobnie jak w ubiegłym roku

największym zainteresowaniem cieszyła się
klasa humanistyczno-medialna, do której zgło‑
siło się 27 uczniów. Najmniej chętnych złożyło
podanie do klasy biologiczno-chemicznej – 17.
W sumie 83 uczniów klas pierwszych rozpo‑
częło naukę w „Wazównie” 1 września. W roku
poprzednim liczba nowoprzyjętych uczniów
wynosiła 72. Biorąc pod uwagę analogiczną
ilość wszystkich uczniów klas ósmych w mie‑
ście i powiecie w minionym i bieżącym roku,
tegoroczny nabór można więc uważać za uda‑
ny. Od początku września do szkoły zgłosiło
się jeszcze dwoje nowych uczniów, którzy prze‑
nieśli swoje dokumenty z innych placówek .
W połowie sierpnia Ministerstwo Edukacji
Narodowej ostatecznie potwierdziło stacjo‑
narny początek pracy we wszystkich typach
szkół w Polsce. Na podstawie rozporządzeń
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceń
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego, opracowano w szkole szczegó‑
łowy „Regulamin organizacji zajęć w czasie
epidemii COVID-19 wraz procedurami postę‑
powania w szczególnych przypadkach” Jest to
podstawowy i najważniejszy dokument zacho‑
wań i procedur obowiązujący uczniów, nauczy‑
cieli, pracowników niepedagogicznych a także
osoby postronne odwiedzające szkołę. W dniu

rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy ucznio‑
wie zostali z nim dokładnie zapoznani.
Biorąc właśnie pod uwagę zachowanie bez‑
pieczeństwa w szkole, dzień rozpoczęcia no‑
wego roku szkolnego miał niestety odmienny
charakter. Zamiast wspólnej uroczystości na
boisku szkolnym lub sali sportowej, ucznio‑
wie po dezynfekcji rąk spotkali się ze swoimi
wychowawcami w klasach, omawiając przede
wszystkim kwestie regulaminu i bezpieczeń‑
stwa w szkole. Wszyscy jesteśmy dobrych
myśli, przy wspólnym przestrzeganiu zapisów
regulaminu i procedur, transmisja wirusa zo‑
stanie znacznie ograniczona. Nie mniej jednak
szkoła czyni przygotowania do ewentualnego
przejścia na nauczanie zdalne. Wychowawcy
zbierają informacje od uczniów o dostępności
do Internetu i posiadanego sprzętu IT w domu.
Jest możliwość jego użyczenia przez szkołę.
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazów‑
ny w Golubiu-Dobrzyniu zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich rodziców o przestrzega‑
nie wprowadzonego przez szkołę regulaminu
organizacji zajęć, w tym przede wszystkim,
zwracanie uwagi na stan zdrowia dzieci i nie
przysyłanie ich do szkoły w przypadku infekcji
górnych dróg oddechowych.
(PW)

Wracamy do nauki!

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem
w dniu 1 września rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Tylko data
rozpoczęcia była wspólna z corocznym świętem, poza tym, w związku
ze stanem epidemii, rozpoczęcie nie miało charakteru uroczystego, ale
roboczy. Wszyscy uczniowie po przyjeździe udali się z wychowawcami
do klas, gdzie zostali zapoznani z nowymi regulaminami i zasadami po‑
stępowania uwzględniającymi wytyczne GIS, MEN, oraz wewnętrznymi

regulaminami opracowanymi i obowiązującymi w Ośrodku.
Dyrektor SOSW, Hanna Wiśniewska, poinformowała, że nauka, która
rozpoczęła się pierwszego września, odbywa się w tradycyjnej, stacjo‑
narnej formie, nasi uczniowie przybyli po wakacjach zdrowi i wszyscy
mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom organizacyj‑
nym, tak pozostanie do końca roku szkolnego.
(HW)
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej
Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
W dniu 1 września miało miejsce Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkol‑
nego 2020/2021. Uroczystość ta była inna niż zazwyczaj, w związku
z niesprzyjającą pogodą odbywała się na sali gimnastycznej o różnych

porach, a uczniowie byli podzieleni na trzy grupy by do minimum ogra‑
niczyć gromadzenie się.
W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice w ma‑
seczkach, przyłbicach. Uroczystość poprowadził Dyrektor Rafał Gumie‑
la, przywitał uczniów po wakacyjnej przerwie, poinformował wszystkich
o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w związku z sy‑
tuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Życzył wielu sukcesów oraz
satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Dodatkowo uroczystość ubogacił swym występem kwartet smyczko‑
wy składający się z nauczycieli Katarzyny Ignac, Ireny Narębskiej, Ewy
Witczak i Karola Piechowiaka oraz występ szkolnego akompaniatora
Tomasza Gumieli.
(RG)
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM
„RÓWNAĆ SZANSE”!
Czym jest RKG?
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą
założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Part‑
nerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, które obejmuje swoim zasięgiem teren północno-wschodniej Polski.
Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co
może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realiza‑
cji wspólnych celów. Dotacje przyznawane są na projekty współtworzone przez młodzież i przez nią realizowane. Celem projektów jest
rozwój kompetencji społecznych, zaś tematem przewodnim może być teatr, taniec, muzyka, film, historia czy inny pomysł, który wynika
z potrzeb i pasji młodych ludzi.
Do kiedy trwa konkurs?
Wnioski w konkursie przyjmowane są do 27.10.2020 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie
https://bit.ly/RKG_RownacSzanse2020: Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku i kryteria oceny
merytorycznej.
W jakiej wysokości są przyznawane granty?
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Dofinanso‑
wane projekty będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.
Kto może ubiegać się o dotacje?
O dotację mogą ubiegać się następujące instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych.
Kim są uczestnicy?
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodsta‑
wowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.
Zapraszamy do kontaktu:
Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com
Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com
Kinga Buńda, tel. 518-162-431, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com
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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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Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw
dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
Informujemy, że Starosta Golubsko-Dobrzyński, Franciszek Gutowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Funkcję będzie pełniła
Pani Katarzyna Orłowska, Sekretarz Powiatu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeba‑
mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Staro‑
stwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami słu‑
żącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek
organizacyjnych powiatu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi po‑
trzebami.
Dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
adres do korespondencji: Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
telefon: 56 683 5380 wew. 121, 730 840 827
e-mail: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w spra‑
wie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu‑
-Dobrzyniu oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Go‑
lubiu-Dobrzyniu oraz Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 dostępne są w BIP Powiatu Golubsko-Dobrzyń‑
skiego pod adresem: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.

Wydziały i Biura Starostwa:
Wydział Architektury i Budownictwa
– (56) 683 53 80, 81 wew. 107–110
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– (56) 683 53 80, 81 wew. 131, 132, 141
Geodeta Powiatowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 161
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (56) 683 53 80, 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52 lub (56) 683 53 80, 81
wewn. 191, 192, 201
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
– (56) 683 53 80, 81 wew.111
Wydział Oświaty i Zdrowia – (56) 683 53 80,
81 wew. 112, 34
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
– tel. bezpośredni (56) 682 16 88
lub (56) 683 53 80, 81, fax. (56) 683 54 14
Wydział Finansowy – (56) 683 53 80, 81 wew. 31,
51 lub wew. 61–65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
– (56) 683 53 80, 81 wew. 47

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń
pzon@golub-dobrzyn.com.pl
tel.: 56 683 45 29
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji
i Zarządzania Kryzysowego
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 82
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
– (56) 683 53 80, 81 wew.162
Wydział Techniczno‑Inwestycyjny
– (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95
Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych i pozyskiwania
środków finansowych zewnętrznych
– (56) 683 53 80, 81 wew. 52
Biuro Rady – (56) 683 53 80 wew. 114
Stanowisko ds. kadr – (56) 683 53 80, 81 wew. 111
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest
w godz. od 8:00 do 14.30

Informacja o dyżurach
Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek
w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu‑Dobrzyniu we wtorki, również po
godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00.
Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko‑
‑Dobrzyńskiego.

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

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub‑Dobrzyń
tel. 56 683 53 80–82, fax. 56 475 61 11
Redaktor Naczelny: Katarzyna Orłowska
Skład i druk: Digital Art Studio www.digitalartstudio.pl
Stali współpracownicy: Monika Ciechanowska, Marcin Nowak

Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  www.golub-dobrzyn.com.pl
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.09.2020 r. – 16.10.2020 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

15-09-2020 r.

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

16-09-2020 r.

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

17-09-2020 r.

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

18-09-2020 r.

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

19-09-2020 r.

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

20-09-2020 r.

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

21-09-2020 r.

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

22-09-2020 r.

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

23-09-2020 r.

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

24-09-2020 r.

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

25-09-2020 r.

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

26-09-2020 r.

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

27-09-2020 r.

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

28-09-2020 r.

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

29-09-2020 r.

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

30-09-2020 r.

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

01-10-2020 r.

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

02-10-2020 r.

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

03-10-2020 r.

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

04-10-2020 r.

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

05-10-2020 r.

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

06-10-2020 r.

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

07-10-2020 r.

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

08-10-2020 r.

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

09-10-2020 r.

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

10-10-2020 r.

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

11-10-2020 r.

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

12-10-2020 r.

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

13-10-2020 r.

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

14-10-2020 r.

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

15-10-2020 r.

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

16-10-2020 r.

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

