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Nowy podział województwa kujawsko‑pomorskiego na obwody ło‑
wieckie wpłynął na zmianę ich powierzchni i z tego tytułu w dniu 25 
marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzy‑
niu, Starosta Golubsko – Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski podpisał 
umowy dzierżawy dla 6 obwodów łowieckich polnych z terenu powiatu 
golubsko‑dobrzyńskiego.
Umowy podpisano z przedstawicielami 6 Kół Łowieckich:
Kołem Łowieckim „Knieja” z siedzibą w Toruniu,
Kołem Łowieckim „Grzywacz” z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu
Kołem Łowieckim „Szarak” z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu
Kołem Łowieckim „Daniel” z siedzibą w Leśnie
Kołem Łowieckim „Gawra” z siedzibą w Warszawie
Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 236 „Żbik” z siedzibą w Toruniu
Podczas spotkania rozmawiano o bieżących sprawach każdego z kół. 
Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń z okazji Świąt Wielka‑
nocnych. 

EC

Podpisanie umów dzierżawy
obwodów łowieckich polnych
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W dniu 24 marca 2022 r. w miesięcznicę inwazji Rosji na Ukrainę 
o godz. 19:00 na Placu Tysiąclecia w Golubiu‑Dobrzyniu odbył się apel 
wspierający Naród Ukraiński. W uroczystości udział wzięły trzy samo‑
rządy: Powiat Golubsko‑Dobrzyński, Gmina Miasto Golub‑Dobrzyń 
i Gmina Golub‑Dobrzyń.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W dniu 31 marca 2022 roku Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Fran‑
ciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Panią Danutą Malecką na zapro‑
szenie inwestora uczestniczyli w oficjalnym otwarciu pasażu Golubsko 

W Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu
‑Dobrzyniu odbyła się uroczysta zbiórka ka‑
dry kierowniczej, podczas której Komendant 
Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspek‑
tor Piotr Leciejewski powołał młodszego in‑
spektora Krzysztofowa Grugiel na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu 
‑Dobrzyniu.
Młodszy inspektor Krzysztof Grugiel wstąpił 
do Policji 31 lat temu. Przez 23 lata związany był 
z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mie‑
ście Lubawskim, gdzie przez 8 lat pełnił służbę 
na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego. Przez ostatnie 4 lata peł‑
nił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji w  Brodni‑
cy.  Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji młodszy inspektor Krzysztof 

Powołanie na stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Grugiel w 2012 roku odznaczony został Brą‑
zową Odznaką Zasłużony Policjant. Postano‑
wieniem Prezydenta RP w 2015 roku otrzymał 
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
W uroczystości oprócz Szefa kujawsko‑pomor‑
skiej Policji wzięli udział: Starosta Franciszek 
Gutowski oraz Wicestarosta Danuta Malecka, 

przedstawiciele władz samorządowych oraz 
zaprzyjaźnionych służb mundurowych, a także 
kierownictwo golubsko‑dobrzyńskiej komendy. 
Spotkanie było również okazją do poznania 
nowego zastępcy Komendanta Powiatowego 
w Golubiu‑Dobrzyniu podinsp. Wioletty Dą‑
browskiej, dotychczasowego oficera prasowe‑
go toruńskiej policji.
Nowemu Komendantowi i jego zastępcy gratu‑
lujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

(tekst i zdjęcia KPP G-D)

Pasaż Golubsko-Dobrzyński
dostępny dla mieszkańców

‑Dobrzyńskiego, który powstał przy ul. Sokołowskiej w Golubiu‑Do‑
brzyniu.
W nowoczesnym kompleksie handlowo‑usługowym swoje sklepy 
otworzyli m.in.: polska sieć obuwnicza CCC, sklep sportowy Martes 
Sport, drogeria Rossmann, dyskonty wielobranżowy Pepco a także KiK, 
butikowy multibrandowy sklep Kaes oraz elektromarket Media Expert.

(APa)

Jesteśmy pełni podziwu dla odwagi i determinacji naszych sąsiadów zza 
wschodniej granicy ‑  narodu ukraińskiego. Kierujemy ku Ukrainie nasze 
wsparcie, myśli i życzenia, aby znów zapanował pokój.

APa
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Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim tegoroczne nadejście wiosny przywitali 
w sportowo – filmowo –  łamigłówkowym kli‑
macie.
Rekreacyjno – integracyjne działania rozpo‑
częły się w czasie dużej przerwy od wiosenne‑
go śniadania, a następnie odbyły się rozgrywki 
piłki siatkowej. Nie zabrakło także rozrywek 

Uczniowie przywitali wiosnę

Dzięki realizacji projektu pn. „Szkolimy się na 
zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżo‑
wego w powiecie golubsko – dobrzyńskim” 
uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomor‑
skim mogą uczestniczyć w rozmaitych kursach, 
szkoleniach i zajęciach dodatkowych, m.in. 
komputerowych, językowych, matematycz‑
nych. Prowadzone są także bardzo atrakcyjne 
i ciekawe szkolenia zawodowe, np. kurs carvin‑
gu dla żywieniowców czy kurs obsługi suwnic 
dla logistyków. Ponadto niezależnie od kie‑
runku kształcenia, pełnoletni uczniowie mogą 
uczestniczyć w bezpłatnym kursie na prawo 
jazdy kategorii B.

Pracowite weekendy w kowalewskim Zespole Szkół
Mimo że wiele zajęć dodatkowych odbywa się 
w czasie weekendów, to uczniowie chętnie 
uczestniczą w szkoleniach, ponieważ są świa‑
domi, że im więcej nauczą się w szkole i zdobę‑
dą dodatkowe uprawnienia, tym lepsza będzie 
ich pozycja na wymagającym rynku pracy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się np. kurs 
carvingu. W tajniki sztuki rzeźbienia w owocach 
i warzywach wprowadzał uczniów Grzegorz 
Gniech, aktualny Mistrz Polski i Mistrz Świata 
w Carvingu. Pan Grzegorz Gniech, zdobywając 
największe i najbardziej prestiżowe tytuły z za‑
kresu tajskiej sztuki rzeźbienia, w błyskawicz‑
nym tempie stał się jednym z  przedstawicieli 

dla ducha – uczniowie uczestniczyli w festiwa‑
lu gier planszowych oraz w seansie filmowym
‑ Mam nadzieję, że przygotowane przez nas 
imprezy spodobały się uczestnikom – mówi 
Magdalena Śliwińska, opiekunka Samorzą‑
du Uczniowskiego. ‑ Wprawdzie zespół na‑
uczycieli przegrał mecz siatkówki z drużyną 

uczniów, ale porażka była poprzedzona bardzo 
zaciętą walką. Ponadto, trzy grupy uczniów 
skorzystały z opcji gier planszowych, dobrze 
się przy tym bawiąc. Z kolei film pt. „Enola 
Holmes” dostarczył widzom pozytywnych 
emocji – mówi Magdalena Śliwińska. 
Przygotowaniem kanapek na wiosenne śnia‑
danie zajęła się grupa kucharzy z klasy 3 CE. 
Nad całością działań kulinarnych czuwała na‑
uczycielka przedmiotów gastronomicznych 
Magdalena Paczkowska. 

(KZ)

i pionierów tej sztuki w kraju. Od lat prężnie 
kieruje działalnością „Carving – Gniech”, któ‑
rej głównym celem jest promowanie carvingu 
w jak najszerszym stopniu. Chętnie też propa‑
guje carving i dzieli się swoją wiedzą z młodzie‑
żą.

(KZ)
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W ostatnim dniu marca starosta Franciszek Gutowski wręczył list gra‑
tulacyjny oraz podziękował wieloletniemu pracownikowi, Panu Janowi 
Kuźmińskiemu Geodecie Powiatowemu nie tylko za długie lata pracy 
w Starostwie Powiatowym w Golubiu‑Dobrzyniu, ale za wszystkie lata 
pracy zawodowej na rzecz administracji samorządowej. W imieniu 
wszystkich kierowników oraz pracowników starostwa życzenia z tytułu 
przejścia na zasłużoną emeryturę złożyła wicestarosta Danuta Malecka.
Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę z urzędem woje‑
wódzkim oraz oddziałami Panu Kuźmińskiemu złożyli osobiście Pan 
Robert Cieszyński ‑ Kujawsko‑Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzo‑
ru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Grzegorz Pawelec ‑ Geodeta 
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, Pan Jacek Drzystek ‑ Geode‑
ta Powiatowy w Toruniu, Pan Tomasz Sugalski ‑ Geodeta Powiatowy 
w Rypinie.

Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy
przeszedł na emeryturę

W roku 2023 obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Ko‑
pernika. W związku z tym wydarzeniem, w dniu 24 marca 2022 r. w To‑
runiu Starosta Golubsko‑Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski podpisał 
list intencyjny w sprawie historycznego turystycznego Szlaku Koperni‑
kowskiego.
List podpisali przedstawiciele 25 kujawsko‑pomorskich samorządów  
wszystkich  szczebli oraz przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Koper‑
nika.
List intencyjny zobowiązuje do wspólnych działań, które maja wzmoc‑
nić promocję Szlaku Kopernikowskiego na terenie trzech województw: 
kujawsko‑pomorskiego, pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego po‑
przez jego oznakowanie. 

Starosta Golubsko-Dobrzyński podpisał list intencyjny
w sprawie szlaku kopernikańskiego

W kujawsko‑pomorskiej części szlaku, który na mapie jest wyznaczo‑
ną przez miejsca związane z Kopernikiem pętlą we wschodniej części 
regionu, znajdą się: Toruń, Piwnice, Świerczynki, Zamek Bierzgłowski, 
Bierzgłowo, Grzywna, Chełmża, Nawra, Grzybno, Unisław, Starogród,  
Kałdus, Chełmno, Grudziądz, Dusocin, Kowalewo Pomorskie, Golub
‑Dobrzyń, Brodnica, Wielki Głęboczek, Kaszczorek, Złotoria, Włocławek 
i Wąbrzeźno. W rejonie Dusocina pętla połączy się z odcinkiem pomor‑
skim w kierunku Kwidzyn‑Sztum‑Malbork‑Elbląg, w rejonie Wielkiego 
Głęboczka z odcinkiem warmińsko‑mazurskim w kierunku Kurzętnika.
Kujawsko‑pomorski odcinek szlaku wyznaczyła rada ekspercka złożona 
z historyków, muzealników i specjalistów zajmujących się turystyką.

(APa, fot. Szymon Zdziebło)

Pan Jan Kuźmiński pracował w Starostwie Powiatowym w Golubiu
‑Dobrzyniu od 1 stycznia 1999 roku, po przejęciu pracowników Urzędu 
Rejonowego w Toruniu na mocy art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 13 paź‑
dziernika 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz.U.98.133.872) i był zatrudniony na stano‑
wisku Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodar‑
ki Nieruchomościami, Komunikacji i Dróg. Z dniem 1 stycznia 2002 r. 
został powołany na stanowisko geodety powiatowego powiatu golub‑
sko‑dobrzyńskiego pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2006‑
2010 oraz 2010‑2014 roku pełnił funkcję wicestarosty golubsko‑do‑
brzyńskiego. Jednym z największych zawodowych dokonań Pana Jana 
Kuźmińskiego z pewnością jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych Po‑
wiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego. Charakter pracy przez lata się zmienił. 
Na początku funkcjonowały jedynie rejestry pisane. Dziś cały system 
jest zinformatyzowany. W maju 2017 roku został odznaczony Medalem 
Złotym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP. Swoją 
karierę zawodową Pan Jan zakończył po 40 latach pracy.
Panie Janku życzymy zdrowia, radości i realizacji tych pasji, na które do‑
tąd brakowało czasu.

(MC)
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Tradycyjnie, z okazji Dnia Kobiet, w dniu 8 marca 2022 r. w Publicznej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu‑Dobrzyniu odbył się koncert 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Dzień Kobiet w Publicznej Szkole Muzycznej
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Spragnione słońca i zieleni dzieci ze Spe‑
cjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowaw‑
czego w Wielgiem już wcześniej rozpo‑
częły przygotowania do nadejścia wiosny. 
Zmieniła się dekoracja świetlic, a podczas 
zajęć wychowankowie uzupełniali wiedzę 
o nadchodzącej porze roku. Kiedy dopisy‑
wała pogoda  wychodzili na spacery, aby 
szukać pierwszych zwiastunów wiosny, 
w świetlicach śpiewali wiosenne piosenki 
oraz odgadywali zagadki, powstało rów‑
nież wiele prac plastycznych o tematyce 
wiosennej.   
21 marca wychowankowie razem z wy‑
chowawcami ruszyli na spacer nad Jezio‑
ro Wielickie żegnać zimę. Wychowawca  
odczytał  list do Wiosny, wspólnie zaśpie‑
wano tematyczne piosenki, wygłoszono 
hasła zachęcające Zimę do ustąpienia 
miejsca Wiośnie. Następnie dzieci okla‑
skami pożegnały zimę i przywitały wiosnę. 
W tym roku wiosna nie zaspała i na powi‑
tanie zaserwowała pogodny dzień pełen 
słonecznych promieni. W radosnym na‑
stroju, z kwiatami  w ręku, uśmiechem na 
twarzach oraz z przekonaniem, że wiosna 
jest już z nami, wychowankowie powrócili 
do Ośrodka.

„ŻEGNAJ  ZIMO
– WITAJ WIOSNO” W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, 

szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kum‑
pli, bez których wszystko inne nie ma sensu. 
Kiedy więc tata chłopca awansuje i   rodzina musi 
przeprowadzić się na dalekie południe, Mikoła‑
jek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie 
rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Bez ro‑
galików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów 
Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? 
To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec 
nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mi‑
kołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie 
zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bo‑
gactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzyma 
nieuchronną przeprowadzkę.” 
W towarzystwie Mikołajka i jego przyjaciół 
podczas seansu „Skarb Mikołajka” w toruń‑
skim Cinema City uczniowie ZET III ze Spe‑

Dzień Kobiet z Mikołajkiem

cjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego 
w Wielgiem, wspólnie z wychowawczynią spę‑
dzili tegoroczny Dzień Kobiet. Po seansie nie 
mogło zabraknąć czasu na spacer po starówce 
i obiad w kultowej toruńskiej naleśnikarni „Ma‑
nekin”. 
Dzięki wyjazdom uczniowie mają możliwość 
większego zaangażowania się w realizację po‑
wierzonych im zadań. Zdobywanie wiedzy i na‑
bywanie umiejętności podczas wycieczek jest 
zdecydowanie atrakcyjniejszą i efektywniejszą 
formą. Jednym z najważniejszych celów naszej 
pracy dydaktyczno‑wychowawczej jest przy‑
gotowanie wychowanków do jak najbardziej 
samodzielnego funkcjonowania, praktyczny 
sposób nabywania tych umiejętności jest nie‑
zwykle ważny, dlatego tak istotnym elemen‑
tem naszej pracy jest stwarzanie wychowan‑
kom warunków ku temu.

(HW)

Na początku koncertu Dyrektor Szkoły Pan Rafał Gumiela w imieniu ca‑
łego męskiego Grona Pedagogicznego złożył najserdeczniejsze życze‑
nia dla wszystkich Pań z okazji ich święta, zdrowia, szczęścia , uśmiechu, 
pogody ducha oraz samych sukcesów i spełnienia w życiu prywatnym 
oraz zawodowym. Następnie Pan Tomasz Gumiela przybliżył historię 
powstania Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Wśród wykonawców znaleźli się Hubert Nowak, Klaudia Górska, Miko‑
łaj Szumała, Mateusz Jurkiewicz, Jakub Cyl, Szymon Wróblewski, Alex 
Wang, Julia Rutkowska, Antoni Charchuła, Wiktoria Rumianowska, Sta‑
nisław Rutkowski, Zofia Grzędzicka, Bartosz Rzepkowski i Albert Osiń‑
ski oraz Pani Anna Chmielewska, Pani Marta Dołegowska, Pan Piotr 
Dołegowski i Pan Tomasz Zawadzki.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły wręczył słodkie upominki wszystkim 
kobietom obecnym na sali koncertowej.
Koncert poprowadzili Pan Tomasz Gumiela i Pan Tomasz Zawadzki.

(AŁ)
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To już dwunasta edycja kampanii „1 % dla naszego regionu”. W 2021 roku mieszkańcy naszego województwa z  jednego procenta podatku do‑
chodowego od osób fizycznych na rzecz stowarzyszeń non profit przekazali ponad 41,2 mln zł. Co roku jesteśmy hojniejsi dla pozarządówek – to 
o blisko 2,7 mln więcej niż w poprzednim rozliczeniu.
Zachęcamy do wspierania naszych lokalnych organizacji. Poniżej publikujemy aktualne listy organizacji z powiatu golubsko‑dobrzyńskiego, któ‑
rym można przekazać swoją pomoc:

• Grafika z napisem Twój e‑PITOd 15 lutego do 2 maja br. w usłudze 
Twój e-PIT czekają na podatników przygotowane przez Krajową Ad-
ministrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
• Do usługi można się zalogować na kilka sposobów, m.in. przy po-
mocy aplikacji mObywatel.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły 
usługę Twój e‑PIT, która jest skierowana do osób rozliczających się na 
formularzach PIT‑37 i PIT‑38 oraz na formularzach PIT‑28 i PIT‑36 z wy‑
łączeniem dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych 
produkcji rolnej. W usłudze jest też dostępne oświadczenie o przekaza‑
niu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT‑OP.
Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e‑Urząd Skarbowy, na 
stronie podatki.gov.pl.
Aby skorzystać z usługi Twój e‑PIT (i innych usług udostępnianych 
w serwisie e‑Urząd Skarbowy) należy się zalogować do e‑Urzędu Skar‑
bowego (e‑US). Można to zrobić Profilem Zaufanym (PZ), e‑Dowodem 
lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel.
Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podat‑
kowymi podając:

1% dla naszego regionu

Wykaz został sporządzony przez Narodowy Instytut Wolności na pod‑
stawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnio‑
nych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2021, która dostępna jest na stronie instytucji.

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP:

W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której 
chcemy pomóc. Dodatkowo można także wskazać konkretny cel, na 
który przekazuje się 1% podatku, np. ratowanie życia konkretnego pod‑
opiecznego fundacji lub wsparcie konkretnej placówki. 

Od 2018 roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani dekla‑
racji by rozliczyć PIT. Robi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, 
a przygotowane zeznanie jest dostępne na Portalu Podatkowym. Po‑
datnik może je elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub popra‑
wić i uzupełnić. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się 
samodzielnie. W przypadku, gdy do 2 maja PIT pozostanie bez zmian, 
zostanie uznany za zaakceptowany. Jeśli w poprzednim roku podatnik 
przekazywał wskazanej OPP swój 1%, organizacja ta będzie wpisana w 
PIT automatycznie (o ile dana OPP nadal znajduje się ogólnopolskim 
wykazie). W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu szczegółowe‑
go należy wybrać je z listy dostępnej w ramach e‑PIT.

Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i złóż zeznanie
podatkowe za 2021 rok

• PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
• kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
• kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. 
z PIT‑11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/po‑
datku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.
Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT‑40A) 
i w 2020 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do za‑
płaty z PIT‑40A.
Aplikacja mObywatel – cyfrowy portfel na dokumenty i usługi
Dzięki aplikacji mObywatel można się zalogować do e‑Urzędu Skarbo‑
wego i skorzystać z usługi Twój e‑PIT, a także skorzystać z wielu innych 
funkcjonalności. Aplikacja umożliwia:
• bezpiecznie pobieranie i okazywanie swoich danych,
• realizowanie eRecepty bez podawania numeru PESEL,
• realizowanie zniżek i korzystanie z przywilejów dla dużych rodzin (3+),
• przechowywanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID‑19,
• potwierdzanie nabytych uprawnień kierowcy, sprawdzanie swoich 
punktów karnych,
• okazywanie i sprawdzanie danych swojego samochodu,
• korzystanie z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.
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W dniu 18 marca 2022 r. w ramach realizacji pro‑
jektu „Szkolimy się na zawodowców ‑ wsparcie 
szkolnictwa branżowego w powiecie golub‑
sko‑dobrzyńskim” podpisana została umowa 
(na kwotę przeszło 700 tyś. zł) na realizacje 
kursów prawa jazdy kategorii B wraz z egzami‑
nem dla 260 uczniów szkół branżowych z Ze‑
społu Szkół w Golubiu‑Dobrzyniu i Kowalewie 
Pomorskim. Umowa, po rozstrzygnięciu prze‑
targu, została zawarta z Ośrodkiem Szkolenia 
Kierowców „OŚKA” w Golubiu‑Dobrzyniu.
Ponadto uczniowie powyższych szkół oraz 
uczniowie szkoły branżowej w Zespole Szkół nr 
3 w Golubiu‑Dobrzyniu już w marcu rozpoczęli 
szereg specjalistycznych kursów i ciekawych 
warsztatów zawodowych, które w przyszłości   
pozwolą absolwentom szkół na zwiększenie 
szans na lokalnym rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny a jego koszt 
jest współfinansowany ze środków ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra‑
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 
2014‑2020.

(MC)

17 marca 2022 r.  Wicestarosta Golubsko‑Do‑
brzyński Pani Danuta Malecka wzięła udział 
wraz z Dyrektorem Publicznej Szkoły Muzycz‑
nej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim Panem 
Krzysztofem Sypkiem w spotkaniu dotyczącym 
współpracy Wydziału Edukacji Muzycznej Uni‑
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
z Publiczną Szkołą Muzyczną I Stopnia w Ko‑
walewie Pomorskim.
W ramach współpracy list intencyjny podpisa‑
li Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. 
inż. Marek Macko prof. uczelni i Dyrektor Szko‑
ły mgr Krzysztof Sypek. Na spotkaniu obecne 
były także władze Wydziału ‑ prof. dr hab. Ber‑
nard Mendlik i mgr Adam Skrętny.

APa
FOT. UKW w Bydgoszczy

RUSZAJĄ KURSY PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ BRANŻOWYCH Z TERENU POWIATU

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY Z PUBLICZNĄ SZKOŁĄ MUZYCZNĄ
I STOPNIA W KOWALEWIE POMORSKIM
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Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
podaje wyciąg z ogłoszenia o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

stanowiących własność Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub‑Dobrzyń,
dla których Sąd Rejonowy w Golubiu‑Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8

1. Pierwszy przetarg odbył się dnia: 7 września 2021 r. 
2. Drugi przetarg odbył się dnia: 18 listopada 2021 r.
3. Trzeci przetarg odbył się: 20 stycznia 2022 r. 
4. Przetarg odbędzie się dnia  21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10‑tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego  
w Golubiu‑Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.
5. Szczegółowe informacje udzielane będą w pokoju nr S20, I piętro Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu i telefonicznie pod 
nr tel. 56 683 53 80 wew. 151 w godzinach od 8:00 do 15:00. 
6. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu na okres 30 dni licząc od dnia 
17.03.2022 r., a ponadto wywieszono na tablicach ogłoszeń w gminach powiatu, opublikowano na stronach internetowych urzędu i Biuletynie 
Informacji Publicznej. Wyciąg z przetargu zamieszczono w prasie lokalnej Gazeta Pomorska.

Do ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Cena wywo-
ławcza  w zł 

Wadium 
w zł

1 2 3 4

1. Działka  oznaczona nr geod. 193/4 o pow. 0,1624 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

67.405,00 3.370,25

2. Działka oznaczona nr geod. 193/6 o  pow. 0,1198 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

52.105,00 2.605,25

3. Działka oznaczona nr geod. 193/7 o pow. 0,1143 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

50.150,00 2.507,50

4. Działka oznaczona nr geod. 193/8 o pow. 0,1137 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki  o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

49.895,00 2.494,75

5. Działka oznaczona nr geod. 193/9 o pow. 0,1131 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki  o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

49.725,00 2.486,25

6. Działka oznaczona nr geod. 193/10 o pow. 0,1125 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o  nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

49.470,00 2.473,50

7. Działka oznaczona nr geod. 193/11 o pow. 0,1120 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

49.300,00 2.465,00

8. Działka oznaczona nr geod. 193/12 o pow. 0,1107 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki  o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

50.405,00 2.520,25

9. Działka oznaczona nr geod. 193/13 o  pow. 0,1101 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki  o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

50.235,00 2.511,75

10. Działka oznaczona nr geod. 193/14 o pow. 0,1098 ha wraz z udziałem do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 
o pow. 0,2745 ha

50.065,00 2.503,25

11. Działki oznaczone nr geod. 193/15 o pow. 0,1176 ha oraz nr geod. 193/16 o pow. 0,0013 ha wraz z udziałem 
do 1/11 części działki o nr geod. 193/5 o pow. 0,2745 ha

53.465,00 2.673,25
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15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Tegoroczne 
hasło brzmi „Wszyscy jesteśmy konsumentami”, a słowa te w obec‑
nej sytuacji nabierają nowego znaczenia. Napływ uchodźców z Ukra‑
iny stawia przed wszystkimi nowe wyzwania. Osiedlając się w Polsce 
stają się automatycznie uczestnikami obrotu gospodarczego, dlatego 

WSZYSCY JESTEŚMY KONSUMENTAMI  
– ВСІ МИ – СПОЖИВАЧІ

również Im należy się wsparcie w sporach konsumenckich. Wszyscy 
jesteśmy konsumentami – w sklepie, pociągu, banku czy zawierając 
umowę z operatorem telefonicznym, bez względu na to skąd przy‑
bywamy. W  odpowiedzi na potrzeby uchodźców UOKiK uruchomił 
infolinię konsumencką po ukraińsku: 801 440 220 oraz 22 290 89 16 
oraz e‑porady: uaporady@dlakonsumentow.pl. Więcej informacji na 
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
www.uokik.gov.pl oraz www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Światowy Dzień Konsumenta był dobrą okazją do przypomnienia 
o  podstawowych zasadach ochrony konsumentów. Dlatego w dniu 
15 marca 2022 r., w ramach edukacji konsumenckiej, przeprowadzone 
zostało spotkanie z uczestnikami Dziennego Domu Pobytu „Grodno”. 
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi prawami konsumentów, for‑
mami zawarcia umowy oraz zagadnieniami z zakresu reklamacji z ty‑
tułu rękojmi i gwarancji. Podczas spotkania rozdane zostały broszury 
informacyjne, a uczestnicy wzajemnie wymieniali się swoimi opiniami 
i spostrzeżeniami oraz chętnie brali udział w dyskusji.
Światowy Dzień Konsumenta to święto każdego z nas, dlatego z tej 
okazji życzę wszystkim rozsądnych decyzji, świadomych i bezpiecznych 
transakcji oraz radości z dokonywanych zakupów, a na swojej drodze 
spotykania tylko życzliwych i odpowiedzialnych przedsiębiorców.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Golubiu‑Dobrzyniu Agata Celmer 

(AC)
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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. PTTK 28
87‑400 Golub‑Dobrzyń
tel. kom. 53 53 53 977

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87‑410 Kowalewo Pomorskie
tel. 53 53 53 786
e‑mail: sekretariat@muzyczna‑kowalewo.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem
Wielgie 80a,
87‑645 Zbójno
tel. (54) 280 19 08

Powiatowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem
87‑645 Zbójno
tel. (56) 475 61 81
fax. (56) 475 61 82

Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
Ul. Dr J.G. Koppa 1A
87‑400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: psds@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 570 631 413

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza typu specjalistyczno-
terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Dr J.G. Koppa 1F
87‑400 Golub‑Dobrzyń
e‑mail: ppowgd@golub‑dobrzyn.com.pl
tel. (56) 475 60 25

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.: 56 475 60 50
Biuro Prawne – (56) 683 53 80, 81 wew. 50
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
(56) 683 53 80, 81 wew. 81, 83
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
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego
– (56) 683 53 80, 81 wew. 82
Koordynator dostępności –  (56) 563 53 80 w. 121
Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 
Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest 
w godz. od 8:00 do 14.30

XLIX sesja Rady Powiatu Golubsko‑Dobrzyńskie‑
go odbyła się  23 marca br. W związku z wpro‑
wadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, se‑
sja odbyła się bez udziału większej grupy gości 
i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy po‑
siedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obo‑
strzenia, wprowadzone w związku z pandemią 
koronawirusa.
Jedynym gościem zaproszonym do udziału w ob‑
radach był nowo powołany, pełniący obowiąz‑
ki Komendanta Powiatowego Policji, mł. insp. 
Krzysztof Grugiel. Na życzenie radnych Komen‑
dant przedstawił swoją dotychczasową drogę 
zawodową, która wiodła od Komendy Policji 
w Nowym Mieście Lubawskim, poprzez Komen‑
dę Powiatowa Policji w Brodnicy, aż właśnie do 
Golubia‑Dobrzynia. W swoim wystąpieniu Ko‑
mendant zapewniał o chęci ścisłej współpracy 
z samorządowcami wszystkich szczebli na rzecz 

XLIX sesja Rady Powiatu

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i gości 
w Powiecie Golubsko‑Dobrzyńskim. Podkre‑
ślał, że w swojej drodze zawodowej systema‑
tycznie angażował się w działalność mającą na 
celu poprawę warunków mieszkańców, m.in. 
działając w powiatowych Komisjach Bezpie‑
czeństwa i Porządku oraz Powiatowych radach 
zatrudnienia. 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gra‑
bowski, Starosta Powiatu Franciszek Gutow‑
ski oraz radni pogratulowali Komendantowi 
Krzysztofowi Grugielowi awansu zawodowego 
i  życzyli kolejnych sukcesów. Podziękowali za 
złożoną deklarację współpracy i zapewniali, że 
jest ona dwustronna.
W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 
9  uchwał. Z treścią uchwał można zapoznać 
się tutaj:    http://powiatgolubsko‑dobrzynski.
esesja.pl/rejestr_uchwal
 Transmisja z obrad XLIX sesji Rady Powiatu tu‑
taj:   http://www.retransmisje.golub‑dobrzyn.
com.pl/index.php/pl/

(KK)
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Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 15.04.2022 r. – 16.05.2022 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

15‑04‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16‑04‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

17‑04‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

18‑04‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

19‑04‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

20‑04‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

21‑04‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

22‑04‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

23‑04‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

24‑04‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

25‑04‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

26‑04‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

27‑04‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

28‑04‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29‑04‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

30‑04‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

01‑05‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

02‑05‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

03‑05‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

05‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

06‑05‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

07‑05‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

08‑05‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

09‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

10‑05‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

11‑05‑2022 Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

12‑05‑2022 Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

13‑05‑2022 Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14‑05‑2022 Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

15‑05‑2022 Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

16‑05‑2022 Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12, 87‑400 Golub‑Dobrzyń, tel. 56 491 98 88


