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POWIAT PODPISAŁ POROZUMIENIE NA BUDOWĘ 
OBWODNICY GOLUBIA-DOBRZYNIA ORAZ RONDA
W dniu 25 maja 2021 roku Starosta Golubsko
‑Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z  Wi‑
cestarostą Danutą Malecką podpisali porozu‑
mienie dotyczące budowy obwodnicy miasta 
Golubia‑Dobrzynia.
Porozumienie o współpracy i współfinansowa‑
niu zadania własnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego podpisane zostało pomiędzy 
Powiatem Golubsko‑Dobrzyńskim, Wojewódz‑
twem Kujawsko‑Pomorskim, Gminą Miasto 
Golub‑Dobrzyń oraz Gminą Golub‑Dobrzyń.
Dokument ten określa   szczegółowe zasady 
współpracy i współfinansowania w związku 
z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy 
miasta Golubia-Dobrzynia z  Opracowaniem 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowi-
skowego wraz z uzyskaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia” jako I etapu reali‑
zacji prac.
Wartość etapu została oszacowana na kwotę 
600 000,00 zł.
Liderem Projektu wyznaczone zostało Woje‑
wództwo Kujawsko‑Pomorskie, które po pod‑
pisaniu porozumienia przystąpi do ogłoszenia 

zamówienia w celu wyboru wykonawcy na 
opracowanie Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego. Na realizację tego 
zadania Powiat Golubsko‑Dobrzyński udzieli 
Województwu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w latach 2021‑2022 w kwocie 
łącznej 150 000,00 zł, co stanowić będzie 25% 
kosztów całkowitych zadania.

Zgodnie z zapisami porozumienia, obwod‑
nica miasta Golubia‑Dobrzynia po wybudo‑
waniu zostanie zaliczona do kategorii dróg 
wojewódzkich, natomiast odcinki dróg woje‑
wódzkich na terenie miasta Golub‑Dobrzyń 
zastąpione obwodnicą zostaną zaliczone do 
kategorii dróg powiatowych.

c.d. na str. 2
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c.d. ze str. 1

Realizacja kolejnego etapu zadania obejmu‑
jąca opracowanie dokumentacji technicznej 
wraz z wykonaniem robót budowlanych od‑
bywać się będzie na podstawie odrębnych 
porozumień oraz pod warunkiem możliwości 
pozyskania środków unijnych na dofinanso‑
wanie zadania przez samorząd Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego.
Tego samego dnia Starosta Golubsko‑Dobrzyń‑
ski z Wicestarostą podpisali z Województwem 
Kujawsko‑Pomorskim i Gminą Miasto Golub

‑Dobrzyń porozumienie o współpracy i  współ‑
finansowaniu zadania własnego Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego pn.  „Budowa ronda 
przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy 
Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opra-
cowanie dokumentacji technicznej”.
Porozumienie określa zasady współpracy 
stron przy realizacji I etapu prac tj. opraco‑
wania dokumentacji technicznej. Rondo ma 
zostać zaprojektowane w parametrach drogi 
wojewódzkiej.
Wartość I etapu oszacowana została na kwotę 
180 000,00 zł, z czego Powiat w ciągu dwóch 

lat udzieli Województwu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie łącznej 
60 000,00 zł, co stanowić będzie 1/3 kosztów 
całkowitych zadania.
Realizacja kolejnego etapu zadania obejmu‑
jąca opracowanie dokumentacji technicznej 
wraz z wykonaniem robót budowlanych od‑
bywać się będzie na podstawie odrębnych 
porozumień oraz pod warunkiem możliwości 
pozyskania środków unijnych na dofinanso‑
wanie zadania przez samorząd Województwa 
Kujawsko‑Pomorskiego.

(MM)

Umowa podpisana - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C 
Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346
do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537
do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km”
W dniu 8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka, Członek Zarzą‑
du Roman Mirowski, Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali 
z  Wojewodą Kujawsko‑Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę 
w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządo‑
wego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub‑Dobrzyń odcinek 
I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do 
km 7+690 o długości 3,153 km, łączna długość remontu 5,803 km”.

Na realizację powyższego zadania Powiat Golubsko‑Dobrzyński otrzy‑
ma kwotę w wysokości 1 299 161,00 zł, natomiast całość inwestycji wy‑
niesie 2 598 322,42 zł.

(AP)
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W dniu 10 czerwca 2021 r. Dom Pomocy Spo‑
łecznej w Golubiu‑Dobrzyniu obchodził 25‑le‑
cie swojej działalności. Było to niezwykle waż‑
ne wydarzenie. Dom Pomocy Społecznej to 
instytucja działająca przede wszystkim dzięki 
ludziom i dla ludzi. To miejsce, którego Pensjo‑
nariusze, mimo zaawansowanego wieku i cho‑
rób mogą być aktywni, pielęgnować zaintere‑
sowania i odpoczywać mając pewność dobrej 
i fachowej opieki personelu. Jubileusz to szcze‑
gólna okazja do podsumowania działalności 
placówki. Podczas uroczystego spotkania 
w  gronie pracowników, rodzin i gości zapro‑
szonych nie zabrakło życzeń i podziękowań. Na 
zaproszenie Pani Małgorzaty Kamińskiej Dy‑
rektor Domu Pomocy Społecznej w spotkaniu 
uczestniczyli m. in.: Pan Franciszek Gutowski 

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony 
jest 27 maja, na pamiątkę pierwszych demo‑
kratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. 
O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 
czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 
10‑lecie odrodzenia polskiego samorządu tery‑
torialnego. W uchwale Sejm podkreślił znacze‑
nie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi 
i budowy silnego państwa: „Dziś w działalno‑

Samorządowcy też mają swoje święto,
czyli Dzień Samorządu Terytorialnego

ści samorządu terytorialnego ma swój bezpo‑
średni i pośredni udział wiele tysięcy obywate‑
li, co jest podstawą demokratycznego państwa 
i społeczeństwa obywatelskiego”.
Samorządowcom z Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyńskiego życzenia złożył Przewodniczący 
Rady Andrzej Grabowski, Starosta Franciszek 
Gutowski oraz radni w trakcie XXXVIII sesji 
Rady Powiatu. Życzono pomyślności, trafnych 

W GOLUBIU-DOBRZYNIU ŚWIĘTOWANO 
25-LECIE DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Starosta Golubsko‑Dobrzyński, Pani Danuta 
Malecka Wicestarosta Golubsko‑Dobrzyński 
oraz Pan Andrzej Grabowski Przewodniczący 
Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego. Sta‑
rosta Franciszek Gutowski składając na ręce 
Pani Dyrektor życzenia i gratulacje za dotych‑
czasową działalność, złożył podziękowania za 
pracę pełną empatii i wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka. Mieszkańcom życzył ra‑
dości płynącej prosto z serca, realizacji marzeń 
i  pasji, domowej atmosfery i poczucia bez‑
pieczeństwa. Wicestarosta Danuta Malecka 
w swej przemowie podziękowała dyrektorom 
jednostek współpracujących z DPS za wspar‑
cie, opiekę i pomoc podczas trudnej sytuacji 
epidemiologicznej. Podkreśliła, że czas pande‑
mii i związanych z nią ograniczeń pokazał jak 
bardzo brakowało kontaktu z podopiecznymi 
Domu Pomocy Społecznej. Przewodniczący 
Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego An‑
drzej Grabowski w imieniu własnym i wszyst‑
kich Radnych złożył podziękowania za opiekę 
i troskę, którą Pracownicy obdarowują każde‑
go dnia podopiecznych tej placówki.

decyzji i wielu sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym. Z tej okazji na grobach radnych 
powiatu: śp. Andrzeja Jaskólskiego, śp. Stani‑
sława Ligmanowskiego i śp. Ryszarda Ośki za‑
palono znicze i oddano hołd. 

KK

W programie uroczystości nie zabrakło pre‑
zentacji działalności Domu, wystąpień gości, 
wręczenie medali, nagród i podziękowań. Dy‑
rektor Domu Pomocy Społecznej Małgorzata 
Kamińska za okazane wsparcie i życzliwość 
podziękowała samorządowcom, jednostkom, 
firmom, byłym dyrektorom, pracownikom pla‑
cówki oraz wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powstania DPS‑u wręczając upominki 
oraz symboliczne medale ,,przyjaciela DPS‑u 
w Golubiu‑Dobrzyniu”.
Jeszcze raz gratulujemy zacnego jubileuszu!

(AP)
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Zapowiedź II edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
Kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny” 
Na przełomie lipca i sierpnia br. w Golubiu‑Dobrzyniu odbędzie II edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet „Śladami Kró‑
lewny Anny Wazówny” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko‑ Pomorskiego. Głównym organizatorem wyścigu jest Toruński Klub 
Sportowy Pacyfic, a współorganizatorami: Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, Powiat Golubsko‑Dobrzyński, Miasto i Gmina 
Golub‑Dobrzyń. 
W sobotę 31 lipca zawodniczki wystartują z Golubia‑Dobrzynia do Wrocek i wrócą do miasta. W niedzielę 1 sierpnia ze startu wspólnego 
pokonają kilka pętli przez miejscowości na terenie Gminy Golub‑Dobrzyń. 
Serdecznie zapraszamy na to sportowe widowisko.
Film promocyjny można obejrzeć na YouTube powiatu golubsko‑dobrzyńskiego pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=IcswusbQohk 

(MN)

W dniu 27 maja 2021 r. Wicestarosta Danuta 
Malecka jako przedstawicielka władz  Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego dokonała uroczyste‑
go otwarcia oraz wręczyła nagrody podczas 
Turnieju Sprawności Ruchowej ,,Pragnę zwy‑
ciężyć”, na boisku orlik umiejscowionym  na 
terenie Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Golu‑
biu‑Dobrzyniu.   Impreza zorganizowana była 
dla osób z niepełnosprawnością intelektual‑
ną przez Klub Olimpiad Specjalnych ,,Młode 
Wilki” Golub‑Dobrzyń oraz Zespół Szkół nr  3 
w  Golubiu‑Dobrzyniu.  Wydarzenie dofinan‑
sowane przez Zarząd Powiatu Golubsko‑Do‑
brzyński przyznaną dotacją w ramach otwarte‑
go konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego 
w 2021 roku przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego. 

(AP)

Turniej Sprawności Ruchowej „Pragnę zwyciężyć”
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W dniu 8 czerwca 2021 r. Starosta Golubsko
‑Dobrzyński Franciszek Gutowski uczestniczył 
w otwarciu i wręczeniu nagród podczas ,,Fina‑
łu VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Histo‑
rycznej”, przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 
im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu oraz 
na zamku golubskim. W imprezie uczestniczyli 
najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawo‑
wych z kraju. Wydarzenie zostało dofinansowa‑
ne przez Zarząd Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego w ramach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Golubsko‑Dobrzyńskiego w 2021 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Historycznej

Głównym organizatorem Olimpiady było Sto‑
warzyszenie Edukacyjno‑Oświatowe Centrum 
Organizacji Przedmiotowo‑Tematyczno‑Inter‑
dyscyplinarnych Olimpiad w Białymstoku ‑ Od‑
dział COPTIOSH w Golubiu‑Dobrzyniu.

(AP)
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W dniach 2-4 lipca 2021 r. odbędzie się jubileuszowy
45. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski.

Zadanie dofinansowano m.in. z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Poniżej przedstawiamy program imprezy:

Piątek, 2 lipca
Godz. 18.00 – przemarsz przez miasto – inauguracja Turnieju na Rynku Golubskim

Sobota, 3 lipca
Godz. 12.00 – otwarcie turnieju Godz. 12.30 – Gala konkursu „Polska‑Szwecja, między rywalizacją i współpracą”, otwarcie 
Komnaty Dzieł Utraconych
Godz. 12.30 – eliminacje turnieju kuszniczego, łuczniczego, rzutu włócznią, rzutu toporem (fosa)
Godz. 12.30 – konny turniej zręcznościowy cz. I
Godz. 14.30 – konny turniej młodych rycerzy
Godz. 15.00 – pokaz sokolniczy – Mariusz Chróściński
Godz. 15.30 – pokazy kaskaderskie grupa Daniela Tomaszewskiego
Godz. 16.00 – pokazy kaskaderskie – Krzysztof Cymbał, Duet Centurion Mirosław Dymurski
Godz. 16.30 – kadryl w wykonaniu Stajni Zamkowej „Pałasz”
Godz. 17.00 – prezentacja Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
Godz. 21.30 – konny turniej par
Godz. 22.00 – nocny pokaz „Koń i ogień ‑ dwa żywioły” ‑ grupa Daniela Tomaszewskiego

Niedziela, 4 lipca
Godz. 11.00 – otwarcie drugiego dnia turnieju
Godz. 11.30 – finały turnieju kuszniczego, łuczniczego, rzutu włócznią, rzutu toporem (fosa)
Godz. 11.30 – kadryl w wykonaniu Stajni Zamkowej „Pałasz”
Godz. 12.00 – prezentacja Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
Godz. 12.30 – konny turniej zręcznościowy cz. II – finał
Godz. 14.30 – konny turniej młodych rycerzy
Godz. 15.00 – pokaz kaskaderski grupy Daniela Tomaszewskiego
Godz. 15.30 – turniej kruszenia kopii ‑ joust
Godz. 16.00 – pokaz kaskaderski – Krzysztof Cymbał i Mirosław Dymurski
Godz. 16.30 – wręczenie nagród, zakończenie turnieju
Uwaga! Godziny poszczególnych punktów programu podano orientacyjnie. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian 
w programie.
Ponadto w czasie turnieju odbywać się będą pokazy grup pieszych, jarmark, będzie możliwość zwiedzania Zamku, obozo‑
wiska rycerskiego.
(Wszystkie punkty programu odbywać się będą w sposób zgodny z aktualną sytuacją obostrzeń wynikających z pandemii 
koronawirusa).

Bilety w cenie: 15 zł ‑ bilet normalny, 10 zł ‑ bilet ulgowy, można zakupić wchodząc na tereny zamkowe lub on line pod ad‑
resem: http://zamekgolub.pl/kup‑bilet‑on‑line.html 
Bilety upoważniają do jednorazowego wejścia na turniej (bez limitu czasu).
Bilety parkingowe w cenie 15 zł za jeden dzień do nabycia przy wjeździe na tereny przy Zamku.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z TURNIEJEM NASTĄPIŁO ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. PTTK NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA 
Z UL. DWORCOWĄ I SŁUCHAJSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODNICKĄ, OD GODZ. 7.00, 3 LIPCA DO GODZ. 20.00, 
4 LIPCA. ULICA PTTK I PRZYLEGŁE TERENY BĘDĄ PARKINGIEM DLA PUBLICZNOŚCI TURNIEJU.
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KOMUNIKAT
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZYWRACA

BEZPOŚREDNI SPOSÓB OBSŁUGI KLIENTÓW

Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przywraca bezpośredni sposób obsługi 
klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można nadal załatwić przez Internet, telefon i pocztą tradycyjną. Zachęcamy do 
korzystania z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu, zakładka „załatw 
sprawę”  https://serwis.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/4962,zalatw‑sprawe

Prosimy Państwa, aby podczas wizyt w naszym urzędzie przestrzegać zasady zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowanie bez-
piecznego odstępu:
1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie 
znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.
3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej 
odległości od siebie.
4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba 
na jedno stanowisko obsługi.
5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą  usta i nos.
6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa,  zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dal‑
szym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za 
pośrednictwem platformy e‑PUAP.
7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygo‑
towanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).
8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie 
spowoduje gromadzenia się osób.
9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak 
w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń.
Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub‑do‑
brzyn.com.pl/5193,wydzialy‑i‑biura , a także na stronie BIP pod adresem https://www.bip.golub‑dobrzyn.com.pl/67,wydzial‑organizacyjny

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński

KOMUNIKAT dot. raportu o stanie powiatu za rok 2020
Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu (zakładka Raport …..) opubliko‑
wano raport o stanie Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego za rok 2020.
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, 
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której 
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie po‑
wiatu przeprowadza się debatę.
 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Informujemy, że w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy naszego powiatu. Mieszkaniec, który chciałby 
zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. 
Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Golubiu‑Dobrzyniu, Plac 1000‑lecia 25, pokój nr 10).
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport 
o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz druk zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/redir,5910
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Łączka i inne miejsca
poszukiwań
Za nami IV finał ogólnopolskiego pro‑
jektu edukacyjnego Instytutu Pamięci 
Narodowej pod patronatem Kan‑
celarii Prezydenta RP. Zespół Szkół 
Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu
‑Dobrzyniu uczestniczył w projekcie 
po raz trzeci i po raz trzeci znalazł się w finale wśród 7 najlepszych 
w kraju. Uczniowie brali udział w cyklu spotkań on‑ line, realizowali za‑
dania projektowe, a następnie nagrali film o poszukiwaniu i identyfikacji 
żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez reżim 
komunistyczny. Opiekunką grupy jest Monika Kwidzyńska. Uroczysta 
gala wręczenia nagród i certyfikatów odbędzie się 8 września w Zamku 
Królewskim w Warszawie. W gali wezmą również udział ubiegłoroczni 
finaliści, a dziś już absolwenci „Wazówny”: Szymon Donarski, Martyna 
Bojanowska, Dominika Becmer, Oliwia Motycka, Karolina Osowska.

(fb)

Ważnym elementem tegorocznego konkursu była debata on‑line „Eko‑
nomia społeczna jako przestrzeń dla młodych ludzi”, która została prze‑
prowadzona w piątek 28 maja 2021 roku. Wzięli w niej udział uczniowie 
szkół średnich, uczestniczący w konkursie, razem ze swoimi nauczycie‑
lami, eksperci, społeczność akademicka oraz zaproszeni goście.
Uczestników debaty powitali: Marszałek Województwa Kujawsko‑Po‑
morskiego Piotr Całbecki, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Toruniu Adam Szponka oraz Rektor Wyższej Szkoły Ban‑
kowej w Toruniu prof. Marek Jacek Stankiewicz.
‑ Ekonomia społeczna to przyszłość zdrowego społeczeństwa. Idea 
solidarności i współodpowiedzialności, za tych, którym trudniej sobie 
poradzić w warunkach konkurencji, wraca w dyskursie publicznym ‑ po‑
wiedział, otwierając debatę, marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs Wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół
średnich województwa kujawsko-pomorskiego został
zakończony. Znani są już laureaci w poszczególnych kategoriach.

1. miejsce
• MATEUSZ ŻEBROWSKI (Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golu‑
biu‑Dobrzyniu) ‑ voucher zakupowy o wartości 300 zł
Nauczycielem‑opiekunem zwycięzcy jest Pan Marek Beyger, który 
otrzymał rabat w wysokości 2.000 zł na wybrany kierunek studiów za‑
ocznych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu
Uczestnicy debaty, metodą internetowego głosowania, wybrali pre‑
zentację, która otrzymała nagrodę publiczności. Oddano niemalże 800 
głosów, z których najwięcej przypadło  MATEUSZOWI ŻEBROWSKIE-
MU, do którego, w ten sposób, trafił kolejny voucher, tym razem na 
kwotę 50 zł.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 czerwca 2021 roku w Urzę‑
dzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w Toruniu.

(ROPS)Następnie prezentację dotyczącą Europejskiego Korpusu Solidarności, 
z propozycją staży oraz praktyk wolontariackich dla dorosłej młodzieży, 
przedstawiła dr Beata Jurkowicz z Team Europe Polska.
W dalszej kolejności rozpoczęła się zasadnicza część debaty, w której 
udział wzięli: Anna Wit (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Sto‑
warzyszenie „Tilia”), Łukasz Broniszewski (Fundacja „Stabilo”), dr Prze‑
mysław Kwiatkowski (WSB w Toruniu), Jarosław Wojtas (WSB w Toru‑
niu) oraz Marszałek Piotr Całbecki. Dużą aktywnością podczas dyskusji 
wykazali uczniowie, którzy na czacie przesyłali liczne pytania. Eksperci 
na bieżąco starali się odnieść do każdego z nich udzielając wyczerpują‑
cych odpowiedzi.
Ostatnim akcentem debaty było ogłoszenie wyników Konkursu wiedzy 
o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich.
W kategorii  „Spot filmowy promujący ekonomię społeczną woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego” Komisja Konkursowa postanowiła 
odstąpić od przyznania nagrody głównej i przyznać wyróżnienie, które 
otrzymał
• JAN JANOWSKI  (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w  Gronowie). W nagrodę otrzymał voucher zakupowy o wartości 
250 zł do sklepów oferujących sprzęt elektroniczny (dla młodych ludzi). 
Nauczycielem‑opiekunem zwycięzcy jest Pani Krystyna Piotrowska, 
która z kolei otrzymała rabat w wysokości 1.000 zł na wybrany kierunek 
studiów zaocznych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu
W kategorii  „Prezentacja promująca ekonomię społeczną woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego” Komisja Konkursowa zdecydowała 
o przyznaniu następujących nagród.
• Nagroda specjalna  (voucher zakupowy o wartości 450 zł), za 
zgłoszenie do konkursu największej liczby uczniów ‑  ZESPÓŁ SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE
Wyróżnienia i vouchery zakupowe o wartości 100 zł:
• KSENIA BIELECKA z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu‑
Dobrzyniu
• DARIA OCHOCKA z Zespołu Szkół w Mogilnie
3. miejsce
• AGATA BADŹMIROWSKA  (Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
w Golubiu‑Dobrzyniu) ‑ voucher zakupowy o wartości 100 zł
2. miejsce
• JULIA AUGUSTYNIAK (Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych 
we Włocławku) ‑ voucher zakupowy o wartości 200 zł
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We wtorek 1 czerwca w Zespole Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu zorgani‑
zowano otwarte zajęcia Oddziału Przygotowa‑
nia Wojskowego, które poprowadzili żołnierze 
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Toruniu. Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazów‑
ny w Golubiu‑Dobrzyniu jako jedna z niewielu 
szkół w województwie ma oddział przygoto‑
wania wojskowego.

Otwarte zajęcia oddziału przygotowania
wojskowego w „Wazównie”

Otwarte zajęcia praktyczne oddziału przy‑
gotowania wojskowego prowadzone przez 
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorial‑
nej w  Toruniu obejmują m.in. zasady strzela‑
nia z broni strzeleckiej. Zaplanowano pokaz 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, prawidło‑
wo wykonywanych czynności przez żołnierza 
oraz musztrę bojową. Można także zobaczyć 
indywidualne wyposażenie medyczne. Pokaz 

sprzętu przygotowali również strażacy z Ko‑
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar‑
nej w Golubiu‑Dobrzyniu. 
Zajęcia oglądali uczniowie ze szkół pod‑
stawowych z gmin z terenu Powiatu Golub‑
sko‑Dobrzyńskiego. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim gościom za przybycie, włodarzom 
gmin, dyrektorom szkół i nauczycielom szkół 
podstawowych za pomoc w organizacji 

otwartych zajęć, naszym kadetom za zaanga‑
żowanie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z „Otwartych 
zajęć oddziału przygotowania wojskowego”, 
które odbyły się na terenie Zespołu Szkół nr 1 
im. Anny Wazówny w Golubiu‑Dobrzyniu.
https://www.youtube.com/watch?v=9L5iA‑
av61Rc

(MN)
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W maju w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wy‑
chowawczym w Wielgiem odbyły się zajęcia 
pt. „Wiosenna Kanapka”‑ ze względów epi‑
demiologicznych w związku z trwającą pan‑
demią COVID‑19 zajęcia odbyły się w każdej 
grupie z osobna. Na zajęciach wychowankowie 

W ramach realizowanego w Zespole Szkół nr 3 
w Golubiu‑Dobrzyniu projektu “Nowe Perspek‑
tywy Kształcenia Zawodowego” uczniowie 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy brali udział 
w Kursie Florystycznym prowadzonym przez 
panią Małgorzatę Bukalską – specjalistę rynku 
kwiatów oraz doświadczonego organizatora 
edukacji florystycznej z Polskiej Szkoły Flory‑
stycznej  w Poznaniu.  
Uczestnicy zdobyli informcje na temat gatun‑
ków kwiatów często używanych we florystyce, 

Zajęcia pt. „Wiosenna Kanapka”
poznali korzyści wynikające ze spożywania 
zdrowych posiłków, dowiedzieli się jak ważna 
jest zbilansowana dieta, bogata w produkty 
zbożowe i 5 porcji owoców, warzyw i soków. 
Ważnym aspektem zajęć było uświadomienie 
wychowankom, iż wybór właściwych produk‑
tów w naszej codziennej diecie ma ogromne 
znaczenie dla zapewnienia zdrowia, energii 
życiowej i dobrego funkcjonowania, gdyż pod‑
stawową zasadą zdrowego żywienia jest duże 
urozmaicenie spożywanych pokarmów. Wy‑
chowankowie sami wybrali produkty, z których 
powinna się składać ich kanapka. Następnie 
pod kierunkiem wychowawców samodzielnie 
przygotowały kolorowy posiłek z dostępnych 
zdrowych produktów. 
Wszyscy wychowankowie z wielkim zapałem 
wykonywali swoją pracę, której rezultatem 
były różnorodne i bardzo kolorowe kanapki. 

Kurs Florystyczny w Zespole Szkół
nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

zapoznali się również z nowymi i obecnymi 
trendami sztuki artystycznego układania kwia‑
tów, dekoracji kwiatowych i różnorodnych 
ozdób. Uczniowie w oparciu o zdobyte cenne 
porady  z inspiracją tworzyli ciekawe kompozy‑
cje florystyczne ze swieżych i pachnących kwia‑
tów, korzystając z bogatych w różnorodność 
materiałów florystycznych i narzędzi. ,  

Kurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze.
Uczestnictwo w kursie pozwoliło uczniom na 
nabycie kompetencji przyrodniczych w zakre‑
sie florystyki oraz  rozwijanie kompetencji spo‑
łeczno – emocjonalnych. Uczniowie z zaanga‑
żowaniem, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, 
chętnie podejmując nowe wyzwania byli bar‑
dzo zadowoleni ze swoich prac. Wszyscy otrzy‑
mali zaświadczenia oraz dyplomy potwierdza‑
jące uczestnictwo w kursie florystycznym.

(AN)

Można było na nich znaleźć sałatę, pomidory, 
ogórki, szczypiorek, rzodkiewkę, a także oliw‑
ki, które nie tylko dodawały kanapkom uroku 
i smaku, ale przede wszystkim sprawiły, że 
kanapki te były bardzo zdrowe. Przygotowane 
kanapki wszystkim bardzo smakowały, więk‑
szość kanapek została od razu zjedzona przez 
dzieci. 

Autor: (PT)
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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

Kontakt z Jednostkami
Organizacyjnymi Powiatu
Golubsko ‑ Dobrzyńskiego

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 sekreta‑ 
riacie 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

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 Nieruchomo-
ściami
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

XXXVIII sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyń‑
skiego, odbyła się 26 maja br. Uczestnicy posie‑
dzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obo‑
strzenia, wprowadzone w związku z pandemią 
koronawirusa. W związku z wprowadzeniem na 
terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się 
bez pełnego udziału gości i osób tradycyjnie za‑
praszanych. W trakcie obrad radni złożyli życze‑
nia wszystkim paniom z okazji przypadającego 
w  tym dniu Dnia Matki oraz samorządowcom 
z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Teryto‑
rialnego (27.05). 
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 11 
uchwał, z których treścią można zapoznać się 
tutaj:   http://powiatgolubsko‑dobrzynski.esesja.
pl/rejestr_uchwal
Uchwałami m.in. wprowadzono zmiany w Wie‑
loletnie Prognozie Finansowej i w budżecie 
Powiatu na rok 2021, zlikwidowano 3 kierunki 
kształcenia, na które od lat nie było naboru, wy‑
rażono zgodę na wsparcie finansowe wspólnych 

XXXVIII sesja Rady Powiatu

inwestycji (obwodnica miasta Golubia‑Dobrzy‑
nia i rondo na ul. Piłsudskiego), rozpatrzono 
wniosek mieszkańców sołectwa Karczewo, 
ustalono kalendarz prac nad przyszłorocznym 
budżetem, podniesiono świadczenia dla ro‑
dzin zastępczych oraz przyjęto sprawozdanie 
z Rocznego programu współpracy z organiza‑
cjami pozarządowymi.   
Transmisja z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu 
tutaj:   http://powiatgolubsko‑dobrzynski.ese‑
sja.pl/transmisje_z_obrad_rady

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.06.2021 r. – 16.07.2021 r.

W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostęp‑
ne 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

15‑06‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

16‑06‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

17‑06‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

18‑06‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

19‑06‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

20‑06‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

21‑06‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

22‑06‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23‑06‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

24‑06‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

25‑06‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

26‑06‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

27‑06‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

28‑06‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

29‑06‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

30‑06‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

02‑07‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

03‑07‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

04‑07‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

05‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

07‑07‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

08‑07‑2021 r. Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

09‑07‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

10‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

11‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑07‑2021 r. Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

13‑07‑2021 r. Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14‑07‑2021 r. Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

15‑07‑2021 r. Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑07‑2021 r. Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71


