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W niniejszym folderze pragniemy przedstawić informacje o pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych – unijnych i krajowych – na inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia 

służące rozwojowi kapitału ludzkiego. Prezentujemy informacje na temat funkcjonowania 

Powiatu, naszych jednostek organizacyjnych, a także powiatowych służb, inspekcji i straży.   

Inwestycjami najbardziej widocznymi i poprawiającymi komfort życia mieszkańców są 

liczne modernizacje infrastruktury drogowej, ich realizacja była możliwa dzięki pozyskanym 

funduszom zewnętrznym oraz zaangażowaniu samorządów gminnych. Jednym z bardziej 

istotnych zadań z jakim mierzy się powiat jest oświata. Nasi uczniowie osiągają sukcesy, 

szkoły z powodzeniem realizują liczne projekty edukacyjne, których celem jest podniesienie 

wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności uczniów niezbędnych na 

rynku pracy oraz zwiększanie jakości i efektywności kształcenia. Mieszkańcy Powiatu 

zdobywają wiedzę, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe przystępując do 

realizowanego przez Powiat projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 

sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. W 2019 roku szereg naszych działań dotyczyło 

poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych np. w ramach Programu „Aktywny 

Samorząd”. Okres realizacji niektórych spośród prezentowanych przedsięwzięć wykracza 

poza rok 2019. 

Miniony rok to czas wielu wspólnych inicjatyw, których nie udałoby się zrealizować bez 

współpracy z władzami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Zapraszamy do 

lektury i odwiedzania naszej strony internetowej www.powiat-sepolno.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Starosta Sępoleński

Jarosław Tadych
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego!
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Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
- informacje według stanu na dzień 31.01.2020 r.

Rada Powiatu 
Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu

Zofia Krzemińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Piotr Dobrzański – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Barbara Bury, Ireneusz Balcer, Andrzej Chatłas, Tomasz Fifielski, 

Franciszek Frőhlke, Jan Król, Katarzyna Kolasa, Andrzej Marach, 

Agnieszka Seydak, Iwona Sikorska, Krzysztof Szymanowicz, 

Jarosław Tadych, Krzysztof Wilgosiewicz, Danuta Zalewska.

w Sępólnie Krajeńskim VI kadencji W Radzie Powiatu funkcjonuje 
7 komisji problemowych:

· 
· Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
· Komisja Rewizyjna
· Komisja Budżetu i Finansów
· Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
· Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
· Komisja Infrastruktury i Gospodarki

w Sępólnie Krajeńskim 

Komisja Statutowa

Rada Powiatu VI kadencjiRada Powiatu VI kadencji



3. Katarzyna Kolasa

4. Danuta Zalewska

5. Andrzej Chatłas

6. Ireneusz Balcer

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

1. Franciszek Fröhlke - Przewodniczący Komisji 

2. Andrzej Marach

3. Piotr Dobrzański

4. Jan Król

5. Krzysztof Wilgosiewicz

6. Krzysztof Szymanowicz 

Poszczególne komisje spotykały się w 2019 roku z różną 

częstotliwością uzależnioną od bieżących potrzeb. Oprócz 

merytorycznej działalności komisje na bieżąco zajmowały się 

opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu.
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Budżet powiatu sępoleńskiego za rok 2019

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019 r. został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu Nr VII/39/2019 z dnia  29 marca 2019 r. 

· po stronie dochodów w kwocie   53.573.770,37 zł;

· po stronie wydatków w kwocie   53.809.058,57 zł;

· deficyt budżetowy w kwocie  235.288,20 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

· po stronie dochodów    63.388.928,31 zł;

· po stronie wydatków    64.201.077,31 zł;

· deficyt budżetowy w kwocie  812.149,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 

· po stronie dochodów    61.857.036,69 zł

· po stronie wydatków    60.914.631,05 zł

deficyt budżetowy za 2019 rok:

· planowany w wysokości 812.149,00 zł

· na dzień 31.12.2019 r. wykonano nadwyżkę w wysokości

  942.405,64 zł

Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżeto-

wych wynika, że dochody wykonano w 98 % planu rocznego, różnica 

Skład Komisji Rady Powiatu 

VI kadencja

KOMISJA STATUTOWA

1. Piotr Dobrzański - Przewodniczący 

2. Tomasz Fifielski

3. Danuta Zalewska

4. Andrzej Marach

5. Katarzyna Kolasa

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Agnieszka Seydak - Przewodnicząca Komisji 

2. Danuta Zalewska

3. Jan Król

4. Ireneusz Balcer

KOMISJA REWIZYJNA

1. Andrzej Chatłas - Przewodniczący Komisji

2. Krzysztof  Wilgosiewicz

3. Agnieszka Seydak

4. Franciszek Fröhlke

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Ireneusz Balcer - Przewodniczący Komisji

2. Barbara Bury

3. Iwona Sikorska

4. Jarosław Tadych

5. Marek Chart

6. Agnieszka Seydak

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Barbara Bury - Przewodnicząca Komisji

2. Zofia Krzemińska 

3. Marek Chart

4. Andrzej Marach

5. Iwona Sikorska

6. Tomasz Fifielski

7. Krzysztof Szymanowicz

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI 

I REKREACJI

1. Zofia Krzemińska - Przewodnicząca Komisji

2. Jarosław Tadych

w Sępólnie Krajeńskim - 

Komisji 

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

VI kadencji 
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński

Iwona Sikorska – Członek Zarządu Powiatu

Katarzyna Kolasa– Członek Zarządu Powiatu

Tomasz Fifielski – Członek Zarządu Powiatu

W roku 2019 Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim odbył 16 

posiedzeń podejmując 62 uchwały. Tematyka uchwał: finansowe - 13, 

oświatowe - 15, pomoc społeczna - 4, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi - 7, upoważnienia/pełnomocnictwa - 18, pozostałe - 5.



stanowi głównie środki, które przyznano dla Powiatu, lecz jeszcze nie przekazano 

na zrealizowane w tym roku projekty „unijne”, natomiast wydatki budżetowe 

wykonano w wysokości 95% przy zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych 

na Powiat, wynikających z przepisów prawa, co świadczy o wypracowanych 

oszczędnościach, a co za tym idzie właściwej realizacji budżetu roku 2019. 

Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8.073.817,65 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 7.846.108,49 zł, co stanowi 97%, natomiast wydatki 

majątkowe zaplanowane w kwocie 10.744.700,29 zł zostały zrealizowane 

w kwocie 10.705.713,78 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi niemal 

100% planu. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu 

wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty 

niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez 

samorządy gmin. Zarząd Powiatu w 2019 roku dokonał łącznej spłaty 

zobowiązań w kwocie 1.362.000,00 zł. Stan zobowiązań długoterminowych 
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Wydatki majątkowe (inwestycje) w 2019 roku

z tytułu zaciągniętych kredytów i umowy wierzytelności 

z roku 2011 dotyczącej rozbudowy szpitala na dzień 

31.12.2019 roku wynosi 29.771.471,21 zł. Zobowiązania 

wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu roku 2019 

ponownie zmierzył się ze skutkami nawałnicy, jaka przeszła 

przez teren naszego powiatu w sierpniu 2017 roku. Pozyskał 

środki z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na 

łączna kwotę 5.502.202,00 zł oraz z Lasów Państwowych na 

kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę 

i rozbudowę tych dróg powiatowych, które były w stanie 

technicznym zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców 

powiatu, jak również innym użytkownikom spoza naszego 

terenu. Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat 

Sępoleński wydał łącznie w 2019 roku 7.628.887,51 zł, 

z czego udział Powiatu i Gmin wynosił 559.271,07 zł. 

Ponadto w budżecie Powiatu Sępoleńskiego przeprowa-

dzono szereg innych inwestycji podyktowanych przepisami 

prawa i zmieniającymi się wymogami. Łączna kwota 

wykonanych w 2019 roku wydatków majątkowych wynosi 

10.705.713,78 zł i stanowi 18 % wydatków ogółem.

Wykonanie budżetu za lata 2014-2019

Wydatki majątkowe (inwestycje) w latach 2014-2019
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Infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg, chodników

Infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny

Infrastruktura dot. ochrony zdrowia

Geodezja i kartografia - Infostrada

10 705 713,78 zł
Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) 
poniesione przez Powiat Sępoleński w roku 2019 

7 628 887,51 zł

 365 895,00 zł

2 406 576,00 zł

304 355,27 zł



Powiat Sępoleński 2019

6

POWIAT W RANKINGACH

1. RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW - 9. miejsce!



społeczeństwa obywatelskiego; 

umacnianie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji; 

promocja rozwiązań z zakresu 

ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej; promocja rozwiązań 

z zakresu edukacji, kultury i sportu; 

wspieranie działań na rzecz gospodarki 

r ynkowej ;  promocja  rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych; 

współpraca krajowa i międzynarodowa; 

oraz działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników 

osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. 

Po podsumowaniu przesłanych w 2019 r. danych okazało się, 

że powiat sępoleński zajął 8. miejsce w kategorii powiatów 

do 60 tysięcy mieszkańców. 

Powiat Sępoleński 2019
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Nagroda Starosty Sępoleńskiego
„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2019

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty 

Klucz Przedsiębiorczości” przyznawana jest 

za wybitne osiągnięcia na polu działalności 

gospodarczej. Jej celem jest uhonorowanie firm, które swoją 

działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarki, osiągają 

znaczące sukcesy biznesowe oraz działają na rzecz poprawy 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej naszym 

powiecie. Nagroda wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji 

najbardziej wartościowych firm działających na terenie powiatu 

sępoleńskiego.

W 2019 roku Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu nagrody 

GABI-BIS Spółka z o.o., Spółka komandytowa. GABI-BIS jest 

dynamicznie rozwijającą się firmą. Angażuje się w działania, 

mające na celu rozwój lokalnej społeczności np. poprzez udział 

w projekcie: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 

sępoleńskim, świeckim i tucholskim”, realizację cyklicznych zajęć 

nauki zawodu logistyk dla uczniów Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Usta-wicznego w Więcborku. Kapituła nagrody 

doceniła wybitne osiągnięcia Spółki na polu działalności 

gospodarczej w Powiecie Sępoleńskim, przedsiębiorczość, wizję

 i pasję oraz skuteczne zarządzanie. 

Przypomnijmy, że decyzją Kapituły w 2015 roku przyznano 

dwa równorzędne wyróżnienia. Nagrodę otrzymały Spółka RONET 

z Więcborka oraz GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny 

Młyn Kamionka z Dużej Cerkwicy. 

Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie 

samorządów, od 2003 roku  prowadzi Ogólnopolski Ranking 

Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie bezpłatnego 

i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla 

gminnego i powiatowego i jest jedynym w Polsce tego rodzaju 

przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów 

w trybie on-line.

Ranking trwa przez cały rok. Po jego zamknięciu ogłaszane są 

wyniki, a następnie – z reguły przy okazji Zgromadzenia Ogólnego 

ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe 

dyplomy oraz nagrody. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez 

ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu 

grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne 

i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi 

mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 

2019

2. RANKING POWIATÓW ZPP - 8 miejsce!
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Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
i „Krajeńska Iskierka” 

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński 
Anioł” za 2018 rok w kategorii osoba indywidualna została Pani Hanna 
Korthals-Jacuńska, prezes Krajeńskiego Stowarzyszenia Chorych 
Na Stwardnienie Rozsiane „Silni Duchem”. Nagroda została przyznana 
za całokształt działań pani Hanny.

Z inicjatywy Pani Hani udało się:
-zorganizować spotkania integracyjne dla członków stowarzyszenia 
i ich rodzin oraz zaproszonych gości,
-zorganizować spotkania opłatkowe dla chorych i ich rodzin,

-zorganizować spotkanie ze specjalistą rehabilitantem ze szpitala 
w Bydgoszczy wraz z indywidualną nauką rehabilitacji, którą chorzy 
mogą wykonywać samodzielne w warunkach domowych,
- nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku oraz 
Zakładem Rehabilitacji IZOMED w Sępólnie Krajeńskim odnośnie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

W roku 2016 wyróżnienie przyznano Fabryce Mebli 

Biurowych MDD Sp. z o.o. W roku 2017 Kapituła doceniła 

działalność „Hodowli Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR 

oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BEMIX”. W roku 2018 

Nagrodę wręczono właścicielom Spółki DUKO. Wszystkim 

wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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-zorganizować rehabilitację 12 osób ze środków pochodzących 
z darowizn w wysokości 6.000 zł,
-nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku- 
objęcie opieką neurologiczną chorych członków stowarzyszenia.
Inicjowane przez Panią Hanię przedsięwzięcia ukierunkowane są na 
działania na rzecz osób chorych na SM.

Nieustannie rozwija swoją wiedzę z zakresu aplikowania o środki 
zewnętrzne. Dzięki jej inicjatywie i pomysłowości stowarzyszenie 
otrzymuje dotacje. Na koncie stowarzyszenia pojawiły się granty ze 
środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak 
również Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2018 rok w kategorii „grupa wolontariuszy” została 
Gromada Zuchowa „Czarne Jagódki” działająca przy Gminnym 
Przedszkolu nr 2 „BAJKA” w Sępólnie Kraj. za całokształt swoich 
działań w 2018 roku. Zuchy z gromady „Czarne Jagódki” wzięły 
czynny udział w przeprowadzeniu kampanii społecznej z okazji 
Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem  „Ja nie widzę Ciebie, 
Ty zobacz mnie”.

Akcja charytatywna UNICEF - Zuchy wzięły aktywny udział 
w światowym projekcie edukacyjno – pomocowym „UNICEF” pod 
hasłem „Wszystkie Kolory Świata”.

Powiat Sępoleński 2019

SZPITAL POWIATOWY
im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego

NZOZ prowadzony przez

NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

sekretariat szpitala: tel. 52 389 62 31, fax 52 389 72 63  

e-mail:sekretariat@szpital-wiecbork.pl

www.bip.szpital-wiecbork.pl

Prezes Zarządu / Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ:

Maria Kiełbasińska

Zakup Ambulansu
W miesiącu listopad 2019 roku na 

rzecz Pacjentów w NOVUM-MED Sp. z o.o. 

w Więcborku pozyskaliśmy nowoczesny 

ambulans przystosowany do funkcjono-

wania w systemie ratownictwa medycz-

nego.  

Na zakup nowego ambulansu 

(karetki) Spółka otrzymała dofinan-

sowanie w ramach rządowego „Programu 

wymiany ambulansów”. Dnia 18 września 

2019 r. Pan Janusz Cieszyński -  

Wiceminister Resortu Zdrowia podpisał 

umowę na udzielenie w 2019 r. dotacji 

celowej na zakup ambulansu na potrzeby 

zespołu ratownictwa medycznego. 

Przekazał Pani Marii Kiełbasińskiej - 

Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. 

Akcja charytatywna „Ile waży Święty Mikołaj?” - Udział 
w konkursie charytatywnym, zorganizowanym przez Fundację  
„Szczęśliwe Dzieciństwo”.

Zuchy „Czarne Jagódki” zorganizowały na terenie przedszkola 
zbiórkę karmy dla zwierząt z terenu naszego powiatu, przekazały 
zebraną karmę Fundacji „Psie nadzieje” w Sępólnie Krajeńskim oraz 
„Psy do adopcji – Więcbork”.

Akcja „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” - Zuchy z gromady 
„Czarne Jagódki” przeprowadziły na terenie przedszkola akcję 
charytatywną pod hasłem „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”. Zebrane 
przez zuchy pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury, zostały 
w całości przekazane na konto Klubu Gaja z przeznaczeniem 
na utrzymanie i leczenie wykupionych koni.

Szlachetna Paczka - Celem była pomoc materialna i mentalna 
osobom w potrzebie. Adresatem szlachetnej paczki była pani Mirka, 
której zuchy podarowały zeszyty "Uczę się na nowo" do nauki mowy 
po przebytym udarze.  
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Nowy aparat RTG

w Więcborku symboliczny czek na kwotę 400 tysięcy złotych. Do 

wskazanego zakupu Spółka dołożyła ok. 9 000 zł. Pojazd stacjonuje 

przy Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku i funkcjonuje w 

systemie od dnia 08.11.2019 r.

W 2019 r. Powiat Sępoleński 

zwiększył udziały 

w SPÓŁCE NOVUM-MED 

o kwotę 765 500,00 zł 

z przeznaczeniem na projekt 

"Podniesienie jakości 

świadczonych usług poprzez 

rozbudowę, przebudowę 

i doposażenie Szpitala 

Powiatowego im. dr Adama 

Gacy i dr Józefa Łaskiego 

NZOZ w Więcborku".

W grudniu 2019 roku Pracownia Diagnostyki Obrazowej Szpitala 

Powiatowego NZOZ w Więcborku została wyposażona w nowy, 

cyfrowy aparat rentgenowski. Stare urządzenie rtg było już bardzo 

wysłużone i wymagało wymiany.

Koszt wykonania tej inwestycji 

wyniósł 961.740,00 zł brutto 

w tym 672.000,00 zł otrzymane 

dzięki wsparciu Ministra Pana 

Łukasza Schreibera oraz Woje-

wody Kujawsko-Pomorskiego 

Pana Mikołaja Bogdanowicza.
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ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 02
Dyrektor: inż. Edwin Eckert
e-mail: zdsepolno@onet.pl
http://www.zd-sepolno.lo.pl
BIP: http://www.bip213.lo.pl

Udział Zarządu Drogowego 

w Sępólnie Krajeńskim w realizacji zadań 

inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego

w 2019 roku
Wiodące miejsce wśród zadań inwestycyjnych realizowanych 

w imieniu Powiatu Sępoleńskiego przez Zarząd Drogowy 

w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku zajmowała grupa 

przedsięwzięć, dotyczących przebudowy wybranych odcinków 

dróg publicznych kategorii powiatowej, należących do Powiatu 

Sępoleńskiego, których realizacja związana była z infrastrukturą 

drogową uszkodzoną w dniu 11/12 sierpnia 2017 r., wskutek 

przejścia nawałnicy. Inwestycje te sfinansowane zostały ze środ-

ków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz dotacji z rezerwy 

celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań 

związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej, a także ze środków związanych 

z funduszem leśnym oraz dotacji udzielonych Powiatowi 

Sępoleńskiemu w ramach pomocy finansowej z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego szczebla podstawowego. Nadzór 

inwestorski oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego 

realizowali pracownicy Zarządu Drogowego w ramach swoich 

obowiązków służbowych. Na elementarny zakres tejże grupy 

złożyły się zadania związane z:

Powiat Sępoleński wykonuje rozliczne zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. zadania w zakresie dróg 
publicznych. Organem kompetencyjnym Powiatu Sępoleńskiego w tej materii pozostaje zarządca dróg publicznych kategorii powiatowej, 
którym jest Zarząd Powiatu Sępoleńskiego. Swoje ustawowe obowiązki wykonuje on przy pomocy jednostki organizacyjnej Powiatu 
Sępoleńskiego, która jest zarządem dróg. Jednostką tą jest Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku 

zostało utworzone w lipcu 1995r. i nieprzerwalnie realizuje swoje cele 

statutowe poprzez  podejmowanie działań zmierzających do poprawy 

warunków diagnozowania i leczenia chorych w Szpitalu Powiatowym 

w Więcborku. Nie inaczej było w roku 2019, Zarząd Stowarzyszenia 

dokonał następujących zakupów sprzętu i aparatury medycznej:

- wózek medyczny - koszt 3 190,00 zł,

- 

- 

fartuch RTG - koszt 1 859,15 zł,

trepan - koszt 2 606,79 zł,

STOWARZYSZENIE
„SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM”
w Więcborku

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork 

tel. 52 389 62 59, fax 52 389 72 63 

KRS 0000063017   

REGON 091272331  NIP 558-13-74-206

- 

- 

- 

- 

- 

2 zestawy narzędzi operacyjnych - koszt 13 560,39 zł,

pasy bezpieczeństwa - koszt 2 043,00 zł,

wirówka laboratoryjna wraz z cieplarką laboratoryjną - koszt 

12 965,64 zł,

aparat KTG z wózkiem - koszt 7 577,80 zł.

Łączna wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania sprzętu 

i aparatury medycznej wyniosła: 54 962,30 zł.

monitor funkcji życiowych - koszt 11 159, 53 zł,

POPO

· przebudową DP nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka na 
odcinku Wałdowo - Wałdówko o długości 1,000 km 
zlokalizowanym pomiędzy km 1+350, a km 2+350 jej przebiegu,

PRZEDPRZED
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· przebudową DP nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza 
(Las), na odcinkach Sośno - Dębowiec oraz Toninek - Wąwelno 
o łącznej długości 3,088 km zlokalizowanych odpowiednio 
pomiędzy km 0+131, a km 1+687 oraz km 4+934, a km 6+466 
jej przebiegu.

PRZEDPRZED

POPO

Odrębną grupą inwestycyjnych zadań budżetowych były 
przedsięwzięcia drogowe realizowane wyłącznie w oparciu 
o współpracę z samorządami szczebla podstawowego. Również 
i w tym przypadku, nadzór inwestorski oraz koordynację całego 
procesu inwestycyjnego prowadzili pracownicy Zarządu 
Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych.

Na terenie tej gminy wykonano V ETAP remontu chodnika 
w ciągu DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn, 
w m. Wałdowo, obejmującego w całości odcinek chodnika 
o długości 0,112 km

TEREN GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

· przebudową DP nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - 
Wierzchucin Królewski na odcinku Sośno - Sitowiec o długości 
2,203 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+081, a km 7+284 jej 
przebiegu,

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO
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TEREN GMINY SOŚNO

Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane 
z realizacją IV ETAPU budowy chodnika w ciągu DP nr 1132C 

relacji Sępólno Krajeńskie - Jastrzębiec na odcinku o długości 
0,12251 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+450,92, a km 
7+573,43 przebiegu drogi w m. Szynwałd.

PRZEDPRZED

POPO

TEREN GMINY WIĘCBORK

Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane 

z realizacją:

1. III etapu budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji 

Zakrzewek - droga nr 189 na odcinku o długości 0,05751 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 1+097,30, a km 1+154,81 przebiegu 

drogi w m. Zakrzewek.

PRZEDPRZED

oraz poniesiono wydatki związane z realizacją II ETAPU 
przebudowy DP nr 1116C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - 
Piaseczno, polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego 
na odcinku o długości 0,097 km zlokalizowanym pomiędzy km 
12+244, a km 12+341 przebiegu drogi, w m. Piaseczno.

PRZEDPRZED

POPO

POPO
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3. II etapu budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji 

Borzyszkowo - Rościmin na odcinku o długości 0,02710 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 0+385,90, a km 0+413,00 przebiegu 

drogi w m. Borzyszkowo.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych, ze środków 

własnych Powiatu Sępoleńskiego, sfinansowane zostały również 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, niezbęd-

nych dla zrealizowania kolejnych zadań związanych z infrastrukturą 

drogową, tj. dla rozbudowy DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - 

Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork.

Ze środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz środków 

Gminy Kamień Krajeński zostało natomiast sfinansowane 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej 

dla zrealizowania rozbudowy DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - 

[Ciechocin] na odcinku od km 0+022 do km 2+502, tj. na odcinku 

od skrzyżowania DP 1101C z DK 25 relacji Bobolice - Bydgoszcz - 

Oleśnica położonego w m. Zamarte do granicy województwa 

przecinającej DP 1101C w m. Jerzmionki.

PRZEDPRZED

POPO

2. XI ETAPU przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji 

Sypniewo - Borzyszkowo, polegającego na przebudowie drogi na 

odcinku o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 

5+100, a km 5+900 jej przebiegu, w m. Zgniłka i Runowo 

Krajeńskie, w zakresie realizacji III etapu robót na tym odcinku.

PRZEDPRZED

POPO
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Razem po Krajnie

Bieg dookoła Wilczych Jarów

Piknik „Na skraju lasu”

Festyn Kulturalny UTW w Kamieniu Krajeńskim

IV regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego

Turniej sołectw

Spartakiada V
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II Krajeński Bieg Miłośników Psów660 lat historii Kamienia Krajeńskiego

III Grand Prix Polski Zaków i Zaczek 
w tenisie stołowym

Krajeńska Kąpiel
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Liga Powiatowa Piłki Nożnej Powiatu Sępolenskiego

Ivent Militarny
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Konkurs nr 1/2019
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Dotacje dla stowarzyszeń 2019

Konkurs nr 2/2019
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Konkurs nr 3/2019 
Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego

Razem przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na kwotę: 11.500,00 zł

Razem organizacje wydały dotacje na kwotę: 11.114,40 zł

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa” Więcbork

Stowarzyszenie „Szansa”

„Razem po Krajnie”

„Na skraju lasu”

1.

2.

1.000,00 zł

1.000,00 zł

Wykonana kwota
dofinansowania

2.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy Sami”

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Hals”

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga 
Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany” Kamień Krajeński

„III Krajeński Bieg Miłośników Psów”

V Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów – 6 km

„Spartakiada V”

„Potyczki Sąsiedzkie – odsłona czwarta”

IV regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu 
sępoleńskiego w 2019 roku” 

„Krajeńska kąpiel”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

400,00 zł

800,00 zł

400,00 zł

600,00 zł

414,40 zł

2000,00 zł

500,00 zł

Wykonana kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

Stowarzyszenie „Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne”

Stowarzyszenie „Mamuśki Mierucin”

„660 lat historii Kamienia Krajeńskiego – Dom Pomocy
Społecznej wczoraj i dzisiaj”

„Festyn kulturalny podsumowujący działalność 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim

Punkt Werbunkowy, Militarny Park Rozrywki

1.

2.

3.

400,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

Wykonana kwota
dofinansowania

5.114,40 zł

2.000,00 zł

Pozakonkursowo:

OS/5/2019 „III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie stołowym” 2000,00 zł

Przyznana kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub 
Sportowy „Krajna”

Nr umowy

2,000,00 zł

18
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku

ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
Dyrektor: Elżbieta Maziarz – Rudnik
tel./fax  52 389 85 01
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
www.pcprwiecbork.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 
z siedzibą w Więcborku jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Sępoleńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy 
społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

ZADANIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

I POMOCY SPOŁECZNEJ: 
- organizujemy opiekę w rodzinach zastępczych, udzielamy pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 
w nich dzieci oraz realizujemy zadania związane z wypłatą dodatku 
wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty,
- organizujemy i prowadzimy specjalistyczne poradnictwo, 
- zapewniamy opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki rodzicielskiej przez organizowanie i prowadzenie 
placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzimy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- organizujemy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- przyznajemy pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie 
nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą,
- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę rodzinną i instytucjonalną 
pieczy zastępczej, 
- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę domów pomocy społecznej 
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczamy w nich skierowane 
osoby, 
- współpracujemy z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim 
i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowa-
rzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
- pomagamy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym 
trudności w integracji  ze środowiskiem,
- udzielamy mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach 
z zakresu pomocy społecznej,
- organizujemy i realizujemy zadania wynikające z ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie,
- organizujemy i realizujemy programy korekcyjno-edukacyjne dla 
sprawców przemocy w rodzinie,
- opracowujemy i realizujemy programy służące działaniom 
profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie,
- prowadzimy postępowania w zakresie sporządzania „niebieskich 
kart”.

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE 
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON:
- dofinansowujemy koszty działania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj.,
- dofinansowujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowujemy likwidację barier architektonicznych, technicz-
nych, w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych,

- dofinansowujemy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, w przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowujemy organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych,
- dofinansowujemy usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-
przewodnika,
- realizujemy pilotażowy program „Aktywny samorząd”
- realizujemy program „ Wyrównywanie różnic między regionami III”,
- realizujemy program „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

PCPR współpracuje również ze Stowarzyszeniem „Bank 
Żywności w Chojnicach”, w zakresie dystrybucji żywności pozyskanej 
z Banku Żywności.

GRUPA WSPARCIA DZIAŁAJĄCA PRZY PCPR
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 

głównym celem spotkań jest wzajemne dzielenie się doświadczeniami 
z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice, 
uczestniczący w grupie, mają możliwość uzyskania praktycznych 
wskazówek, pozwalających radzić sobie z codziennymi problemami, 
wymiany doświadczeń wśród osób w podobnej sytuacji życiowej. 
W 2019 r. comiesięczne spotkania prowadził pedagog.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
W 2019 r. pięciu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej ukończyło szkolenie zorganizowane przez 
PCPR. Obecnie PCPR poszukuje osób, które chciałyby stworzyć 
rodzinę zastępczą. Wszystkie osoby zainteresowane, w celu uzyskania 
szczegółowych informacji oraz chęci zgłoszenia na szkolenie, prosimy 
o kontakt z Działem Pomocy Rodzinie w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 
ul. Starodworcowa 8, pokój nr 7 w godz. od 7:00 do 15:00 
od poniedziałku do piątku z tym, że we wtorek od godz. 8:00 do 16:00 
lub pod numerem tel. 52-389-85-01. 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PCPR
„Rodzina w Centrum 2”

W 2019 roku realizowaliśmy w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu projekt pn. „Rodzina 
w Centrum 2” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 9.3. 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój 
usług społecznych. Projekt finansowany jest przez Samorząd 
Województwa w ramach środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres trwania 
projektu „Rodzina w Centrum 2” to lipiec 2018 r. – czerwiec 2020 r. 
Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 721.049,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego 
zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie 

kujawsko-pomorskim do 30.06.2020 r.
Działania realizowane w ramach 

projektu pomagają rodzinom zastęp-
czym oraz rodzinom naturalnym, 
mającym problemy wychowawczo-
opiekuńcze. Głównymi beneficjentami 
są: wychowankowie rodzin zastęp-
czych, rodziny zastępcze, rodziny 
naturalne, usamodzielnieni wychowan-
kowie pieczy zastępczej. Założone 
działania w ramach projektów to: 
wsparcie specjalistyczne w zakresie: 
psycholog, pedagog, radca prawny, 
terapia rodzinna, warsztaty (jedno-
dniowe) dla rodzin zastępczych i rodzin 

naturalnych, zajęcia animacyjne dla dzieci, grupa wsparcia, wyjazdy 
edukacyjne, superwizje, warsztaty dla usamodzielnianych 
wychowanków, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy 
zastępczej, warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej oraz dla rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę 

zastępczą oraz utworzenie 
mieszkania wspomaganego 
treningowego dla osób opusz-
czających pieczę zastępczą. 
Udział w projekcie jest dobro-
wolny i bezpłatny. Rekrutacja 
prowadzona jest w sposób 
ciągły do zakończenia działań 
w projekcie. W ramach 
projektu nawiązana została 
współpraca z Liceum Ogólno-
kształcącym w Sępólnie Kra-
jeńskim, w którym będą 
realizowane zadania. Na ten cel 
zostały udostępnione dwa 
pomieszczenia w LO.

Dodatkowo zostało utworzone pomieszczenie na potrzeby Centrum 
w Więcborku. 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie 
Kr. z siedzibą w Więcborku zorganizowało 2 spotkania dotyczące 
rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu 
pn. „Rodzina w Centrum 2”, tj. 30.05.2019 r. i 06.11.2019 r. w Centrum 
Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. Na pierwszym spotkaniu 
zorganizowano również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu sępoleńskiego. Tematem spotkania były 
„Jak dopasować metody wychowawcze, wymagania i możliwości do 
wieku dziecka. Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami 
i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwoju”, który został 
przedstawiony przez Panią dr Martę Małecką oraz „Komunikacja bez 
przemocy” przedstawiony przez Panią Agnieszkę Suszko.

W trakcie warsztatów równolegle odbywały się zajęcia 
animacyjne, zorganizowane dla dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych, które korzystały m. in. z zajęć integracyjnych, 
plastycznych, zabaw ruchowo-tanecznych, grupowych oraz zawodów 
sportowych pod okiem animatorów. 

Tematem drugiego spotkania w ramach projektu „Rodzina 
w Centrum 2” były „Zaburzenia więzi – RAD”, który został 
przedstawiony przez Panią Magdalenę Szymkiewicz oraz „Praca 
z traumą” przedstawiony przez Panią dr Martę Małecką.
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W dniach 25.08.2019r. – 29.08.2019r. dla uczestników projektu 

„Rodzina w Centrum 2”, został zorganizowany 5-dniowy wyjazd 

edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry. 

W wyjeździe uczestniczyło 40 osób tj. rodziny zastępcze oraz rodziny                         

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu powiatu 

sępoleńskiego. Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi i relacji 

pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także wymiana doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami, poprzez organizowane formy wsparcia, 

dziwnych”, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, jednodniowa 

wycieczka do Sopotu i Gdyni.

Dodatkowo od marca 2019 r. funkcjonuje mieszkanie chronione 

treningowe dla osób usamodzielnionych, opuszczających pieczę 

zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pomieszczenie 

na potrzeby centrum. Obiekty powstały w ramach projektu 

partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/ Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” 

w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne 

Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecz-

nych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Mieszkanie ma na celu zapewnienie usług bytowych oraz nauki, 

jak również rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności 

w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji 

ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia 

samodzielnego życia, przez osoby usamodzielnione opuszczające 

pieczę zastępczą i będące w wieku 18-25 lat oraz pochodzące z terenu 

powiatu sępoleńskiego lub zameldowane na terenie powiatu 

sępoleńskiego. Mieszkanie chronione treningowe znajduje się 

na II piętrze w budynku położonym w Więcborku przy Alei 600-lecia 9. 

Przeznaczone jest dla 2 osób, które mają do dyspozycji własny pokój 

oraz do dyspozycji wspólnej kuchnię, korytarz, łazienki wraz z WC. 

Ponadto mieszkanie wyposażone jest w meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego oraz inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania samodzielnego gospodarstwa domowego oraz 

w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego 

ogrzewania.

PZOON wydaje karty 
parkingowe oraz legitymacje 
osób niepełnosprawnych.

S i e d z i b a  P Z O O N  
usytuowana jest w obiekcie 
spełniającym wszystkie 
wymogi stawiane przez 
obowiązujące przepisy 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie 
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności 
i o stopniu niepełnosprawności oraz wydaje orzeczenia o:

a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
c) wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie 

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

m.in. treningi umiejętności wychowawczych i społecznych dla 

rodziców, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz z terapeutą, 

zajęcia dla dzieci, a także zajęcia edukacyjno-integracyjno-

wychowawcze dla wszystkich uczestników. Ponadto uczestnicy 

skorzystali z takich atrakcji, jak: rodzinny spacer nad morzem związany 

z zapoznaniem się z walorami i atrakcjami klimatu nadmorskiego, grill 

integracyjny z zabawami ruchowymi, pobyt w Aquaparku 

w Hotelu Primavera, zabawy przy muzyce, „olimpiada sportów 

PokójPokój KuchniaKuchnia



Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 

Iskierka” za 2018 rok w kategorii: grupa wolontariuszy została Gromada 

Zuchowa „Czarne Jagódki” działająca przy Gminnym Przedszkolu nr 2 

„BAJKA” w Sępólnie Kraj.

Skład Rady na lata 2019-2023:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

V kadencji powołana zarządzeniem Nr 16/2019 Starosty Sępoleńskiego 

z dnia 20 listopada 2019 roku w składzie:

1. Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-

Dzieciom”,

2. Beata Błoch - przedstawiciel Gminy Kamień Krajeński,

3. Tomasz Siekierka - przedstawiciel Gminy Więcbork,

4. Hanna Sobiechowska - przedstawiciel Gminy Sępólno Krajeńskie,

5. Monika Lipecka - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady, rada spośród siebie wybrała: 

Monikę Lipecką na przewodniczącą rady, Tomasza Siekierkę na z-cę 

przewodniczącej rady oraz Beatę Błoch na funkcję sekretarza rady.
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DANE ADRESOWE:
  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 

89-410 Więcbork, tel./fax 52 389 85 01, 52 389 75 75, 

e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl, 

strona internetowa: www.bip.pcprwiecbork.pl

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 89-410 Więcbork, 

tel./fax 52 389 67 90, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl

3. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Starodworcowa 8,

89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 01,

e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl 
  

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
  

https://sow.pfron.org.pl/  

1. isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów Prawnych

2. www.niepelnosprawni.gov.pl – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych

3. www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

4. www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

5. www.zus.gov.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6. www.mz.gov.pl – Ministerstwo Zdrowia

7. www.nfz.gov.pl – Narodowy Fundusz Zdrowia

8. legislacja.rcl.gov.pl – Rządowe Centrum Legislacji

9. eur-lex.europa.eu – Akty Prawne Unii Europejskiej

10. http://abc.lzinr.lublin.pl – poradnik „ABC osoby z niepełnosprawnościami”

11. http://www.chojnice.bankizywnosci.pl – Stowarzyszenie „Bank Żywności 

w Chojnicach”

12. http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl - Ogólnopolskie 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

13. – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze 

środków PFRON

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz                

§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 

wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560).

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

b. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych;

3. ocena realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych;

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 

Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób 

niepełnosprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych trwa 4 lata.

 Skład Rady działającej w latach 2015-2019:

1. Monika Lipecka - reprezentant Gminy Więcbork – 

Przewodnicząca Rady,

2.  Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-

Dzieciom” w Sępólnie Kraj. - Wiceprzewodnicząca Rady,

3. Jadwiga Steinborn - reprezentant Gminy Kamień Kraj. - Sekretarz 

Rady,

4. Hanna Sobiechowska - reprezentant Gminy Sępólno Kraj.,

5. Anna Szlachetka - reprezentant Gminy Sośno.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

prawa, dotyczące przede wszystkim dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych, 
posiada windę i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 
parking. Pomieszczenia dla składów orzekających spełniają warunki 
organizacyjne i techniczne zgodnie z przepisami prawa. Biuro i gabinety 

lekarskie, w których odbywają się posiedzenia składów orzekających, 
znajduje się na I piętrze nr 105 i 106 przy windzie i biurze powiatowego 
zespołu, gdzie do dyspozycji klientów jest duża poczekalnia z toaletą 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i kącikiem zabaw dla 
najmłodszych.  

W IV kadencji Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych uczestniczyła w 22 spotkaniach. Posiedzenia Rady 

odbywały się w miarę potrzeb, podczas posiedzeń omawiane były 

w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

wyrażała swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, 

zaopiniowała 21 projektów uchwał oraz  na podstawie Regulaminu 

Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” oraz Regulaminu 

Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” rozpatrzyła   

łącznie 13 wniosków o przyznanie Nagród Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeńska Iskierka" oraz  „Krajeński Anioł”. 

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński 

Anioł” za 2018 rok w kategorii: osoba indywidualna została Pani Hanna 

Korthals-Jacuńska.



Powiat Sępoleński 2019

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-
Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim swą działalność prowadzi od 2003r. 
Jest placówką przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których 
w ramach codziennego pobytu prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa. Celem prowadzonej terapii jest usprawnianie 
codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym 
i poznawczym: m.in. samodzielności, zaradności osobistej, kontaktów 
interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, czy też 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy rozwijają również 
umiejętności zawodowe umożliwiające im późniejsze podjęcie 
szkolenia lub pracy zarobkowej. Do Warsztatu uczęszcza 47 
uczestników, mieszkańców naszego powiatu, posiadających 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do 
uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

Terapia zajęciowa prowadzona jest w 8 pracowniach: kroju 
i szycia, komputerowo-biurowej, plastycznej, poznawania życia, 
gospodarstwa domowego, majsterkowania, przygotowania zawodo-
wego, ogrodniczo-florystycznej. 

Realizacja celów terapeutycznych odbywa się również 
za pośrednictwem innych, różnorodnych form terapii: zajęcia 
z psychologiem, rehabilitantem, pracownikiem socjalnym.

Ważną formą terapii jest również uczestnictwo w zajęciach 
teatralnych i muzykoterapii. W 2019r. uczestnicy wystąpili na: WOŚP 
w CKiS w Sępólnie Kraj., pikniku integracyjnym z okazji Dania 
Godności Osób Niepełnosprawnych w Sępólnie Kraj., IX 
Warsztatowym Przeglądzie Tańca w Lipce, IV Festiwalu Piosenki 
Turystycznej w Więcborku, Pikniku Przyjaźni w Więcborku, IV 
Kapeluszowym Marszu Seniorów w Kamieniu Krajeńskim, pikniku 
z okazji Dnia Seniora w Sępólnie Kraj. oraz Dniu Adwentowym 
w Sępólnie Kraj. Uczestnicy wzięli również udział w imprezach 
o charakterze integracyjnym, jak dyskoteki, imprezy tematyczne, 
wycieczka do Szymbarku i Gdańska, wyjazdy do opery i kina. 
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Plac Wolności 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 81 85
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
www:facebook.com/warsztat-
terapii-zajeciowej-sepolno-krajenskie

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”
w Sępólnie Krajeńskim

W ramach rehabilitacji ruchowej uczestnicy naszej placówki 
chętnie biorą udział w zawodach i olimpiadach sportowych osób 
niepełnosprawnych na terenie powiatu. W 2019r. brali udział w XIII 
Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych i X Ogólnopolskiej 
w Nakle nad Notecią.

Reprezentacja uczestników WTZ po raz pierwszy, jako radni brali 
udział w X Specjalnej Sesji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu. Osoby niepełnosprawne mają wówczas 
okazję przedstawiać swoje problemy, wymienić się doświadczeniami, 
a także wspólnie szukać propozycji rozwiązań. Nasi uczestnicy 
wygłosili interpelacje na temat "Kujawsko - Pomorskiego Forum 
Warsztatów Terapii Zajęciowej".

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej zorganizowane 
zostały spotkania z pracodawcami na terenie firm produkcyjnych. 
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zakładów 
pracy, zasadami BHP i technologią produkcji. Odwiedzili wydział 
energetyki cieplnej oraz oczyszczalnię ścieków ZGK w Sępólnie Kraj. 
oraz Firmę Natura Meble w Sępólnie Kraj. 
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Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie

ul. Długa 20B, 89-413 Wąwelno
Dyrektor: Mieczysław Kaproń
tel./fax 52 389 30 07
e-mail: mietekkapron@wp.pl
www.rddwawelno.pl

Dzień dobry.  
Cieszymy się, że zaglądasz na tą stronę. Mam na imię 

Mieczysław, a moja żona Anita, jesteśmy małżeństwem z ponad 
dwudziestoletnim stażem, mamy czworo swoich dzieci.

W 2011 roku zdecydowaliśmy się przy pełnej zgodzie naszych 
dzieci na to, aby nasz dom służył dzieciom w ciężkich chwilach ich 
życia i postanowiliśmy zostać Rodzinnym Domem Dziecka, 
oczywiście w uzgodnieniu z naszą Radą Powiatu.

Od tego czasu mieszkało u nas dwudziestu podopiecznych, 
wszystkie dzieci pochodzą z naszego Powiatu. Dzieci, które u nas 
zamieszkują są w różnym wieku, najmłodsze odbieraliśmy 
ze szpitala, gdy miało dwa dni, najstarsze miały po kilkanaście lat, gdy 
do nas trafiły. Obecnie mieszka z nami sześcioro dzieci.
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 W 2019r. uczestnicy u których umiejętności związane ze sferą 
zawodową rozwinięte są na dobrym poziomie odbyli praktyki 
zawodowe w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. 

Przez cały 2019r. prowadzony był w Warsztacie projekt „Przez 
WTZ do zatrudnienia II”. Uczestniczyło w nim 30 osób, które wzięły 
udział w warsztatach psychospołecznych, treningach kompetencji 
społecznych oraz indywidualnym wsparciu psychologa, coacha 
i doradcy zawodowego. Wybrane osoby odbyły kursy zawodowe, 
staże zawodowe oraz otrzymali zatrudnienie. Objęci byli pomocą 
trenera pracy. Projekt przewidywał również inicjatywy związane 
z reintegracją uczestników z lokalną społecznością. Odbył się Piknik 
Integracyjny dla rodzin, opiekunów i społeczności naszego powiatu. 

W 2019r. odbył się po raz XIV Konkurs Lodołamacze, 
zorganizowany przez Organizację Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych, mający na celu promowanie i aktywizację zawodową osób 
z niepełnosprawnością. Z powiatu sępoleńskiego Statuetkę 
Lodołamacza, zajmując I miejsce w kategorii „Przyjazna przestrzeń”, 
otrzymał nasz Warsztat. Tę prestiżową nagrodę pani Wiesława Stafiej 

odebrała 16 września 2019 roku na uroczystej gali w BWA 
w Bydgoszczy. Na gali delegacji  WTZ towarzyszyli włodarze powiatu 
sępoleńskiego Starosta – Jarosław Tadych oraz skarbnik powiatu- 
Władysław Rębelski.
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Dom Pomocy Społecznej 

w Kamieniu Krajeńskim

ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński
Dyrektor: Przemysław Dziubiński
tel./fax 52 388 60 15
e-mail: dpskamienkr@poczta.onet.pl
www.dpskamienkrajenski.pl
bip: dpskamienkrajenski.bip.gov.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest 

samodzielną jednostką budżetową. Organem Prowadzącym jest 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Przeznaczony jest dla 

70 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom jest placówką 

koedukacyjną, stałego pobytu. Historia Domu sięga 1905 roku, kiedy 

powstał tu Zakład św. Anny prowadzony przez siostry Elżbietanki 

i przeznaczony był dla dziewcząt. Placówka  świadczy usługi bytowe, 

wspomagane i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi standardami, 

uwzględniając aktualne potrzeby Mieszkańców. Dom jest animatorem 

życia społecznego, imprez o charakterze lokalnym i powiatowym, 

integruje Mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.

Dom prowadzi działalność integrującą społeczność Kamienia 

Krajeńskiego oraz Powiatu. W ubiegłym roku odbyły się cykliczne 

uroczystości:

XII Piknik Rodzinny - w tym roku hasłem przewodnim pikniku 

było 660 lecie nadania praw miejskich Kamieniu Krajeńskiemu. 

Impreza integrowała Mieszkańców, rodziny i pracowników Domu.

IV Marsz Kapeluszowy Seniorów - po raz kolejny Seniorzy 

z całego powiatu, blisko 200 osób, uczestniczyli w kolorowym 

korowodzie. Celem imprezy było pokazanie, że osoby starsze potrafią 

wspaniale spędzać czas, bawić się i integrować, a kapelusze, które 

zaprezentowali uczestnicy, były prawdziwymi dziełami sztuki.

KISTKIST

Mieszkańcy podczas występu na Festiwalu Piosenki Turystycznej w WięcborkuMieszkańcy podczas występu na Festiwalu Piosenki Turystycznej w Więcborku

100 urodziny Pani Zofi100 urodziny Pani Zofi
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Dzień Walki z Ubóstwem - to wydarzenie o zasięgu powiatowym 

ukazujące problem ubóstwa, nie tylko w aspekcie ekonomicznym. 

W tym roku nawiązano do życia Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Marii 

Teresie Dudzik urodzonej w Płociczu k/Kamienia Krajeńskiego, która 

była inicjatorką powstania instytucji wspierających osoby niepełno-

sprawne i bezdomne w USA, gdzie mieszkała.

Poza tym Mieszkańcy uczestniczyli w licznych uroczystościach 

i imprezach organizowanych w Domu i przez zaprzyjaźnione placówki 

z terenu gminy i powiatu.

Remonty: 1. W budynku B, dzięki środkom z RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyremontowane zostały 

pomieszczenia ostatniej kondygnacji budynku z przeznaczeniem 

na kolejne mieszkanie chronione; 2. W ramach środków otrzymanych 

z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zostały przeprowadzone 

dwie znaczące inwestycje: remont komina oraz pieca centralnego 

ogrzewania.

Mieszkania chronione - w 2019 roku Dom kontynuował projekt 

p.n. „Razem samodzielni” przeznaczony dla seniorów z powiatu 

powyżej 65 r.ż. Proponowane działania w znacznym stopniu 

przyczyniły się do częściowego lub całkowitego usamodzielnienia 

Seniorów. Na czas trwania projektu, który będzie kontynuowany do 

31.08.2020 roku uczestnicy są zwolnieni z opłat.

Przy domu prężnie działa Stowarzyszenie „Pomóż sobie 

pomagając innych”, które jest współorganizatorem wielu projektów 

realizowanych przez dom. Działania domu wspierane są przez 

wolontariuszy m.in. młodzież z MOW w Debrznie.

Remonty

W 2018 roku zostały wyremontowane pokoje Mieszkańców, 
świetlica i korytarz w budynku B. W suterenach wygospodarowano 

i wyremontowano pomieszczenie na wózkownię zgodnie z zaleceniem 
Sanepidu. W budynku A zdemontowano  stolarkę drzwiową 
i zamontowano drzwi aluminiowe p-poż. zgodnie z ekspertyzą PSP.

W budynku B wyremontowane zostały pomieszczenia po 
Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek. Dzięki środkom z RPO 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzone zostały mieszkania 
chronione dla osób starszych 65+ .

Mieszkania chronione
W miesiącu wrześniu 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej 

rozpoczęto realizację projektu pn.”Razem samodzielni”, w ramach 
którego powstały 2 mieszkania chronione dla 9 seniorów po 65 roku 
życia. Realizacja projektu trwać będzie przez okres 24 miesięcy. Czas 
pobytu seniorów w mieszkaniach, to 8 miesięcy. Mieszkania 
chronione dla seniorów powiatu sępoleńskiego to wsparcie 
w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem 
umiejętności społecznych, które pozwala uczestnikom na częściowe 
lub całkowite usamodzielnienie i powrót do środowiska. Na czas 
realizacji projektu mieszkańcy zwolnieni są z odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych.

Jasełka w wykonaniu DPS dla dzieciJasełka w wykonaniu DPS dla dzieci

Mieszkania chronione - terapiaMieszkania chronione - terapia
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Dom Pomocy Społecznej

w Suchorączku

Suchorączek 51, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Justyna Krzysztofek
tel. 52 389-76-94, fax 52 389-70-51
e-mail: dps-suchoraczek@idea-net.pl
             biuro@dpssuchoraczek.pl 
bip: www.dps-suchoraczek.lo.pl
www.dpssuchoraczek.pl

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego 
standardu, uwzględniającego indywidualne potrzeby osób 
w nim zamieszkujących jak: intymność, godność i poczucie 
bezpieczeństwa oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 
sprawności. Wszyscy Mieszkańcy są otoczeni atmosferą 
życzliwości, zrozumienia i akceptacji.

Opiekę nad Mieszkańcami sprawuje i wsparcia udziela Zespół 
Terapeutyczno – Opiekuńczy, w skład którego wchodzą m.in.: 

pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy pierwszego kontaktu 
rehabilitant, psycholog, pracownicy socjalni,  terapeuci zajęciowi, 
instruktor kulturalno – oświatowy i kapelan.

Proponujemy naszym Mieszkańcom zajęcia plastyczne, 
świetlicowe, kulinarne, muzyczne, biblioterapię, psychoterapię, 
ergoterapie, a także dogoterapię, gdyż w roku 2019 w naszym 
Domu pojawił się pies Luna. Oferujemy również cykl zajęć 
intelektualnych, rehabilitację, udział w sekcji wędkarskiej, 
sportowej, terapię pracą, terapię ruchem, zajęcia o charakterze 
rekreacyjnym w formie różnego rodzaju wyjazdów, zabaw, zajęć 
sportowych, imprez kulturalno-oświatowych, np. wyjazdy do kina, 
na zabawy do zaprzyjaźnionych Domów i placówek. Mieszkańcy 
bardzo chętnie uczestniczą także w zajęciach komputerowych.

Rok 2019 obfitował w wiele imprez, w tym wycieczki do 
Gdańska, Chojnic, Branicza i Muzeum PRL-u w Sępólnie 
Krajeńskim.

Wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół Wspierania Osób Niepeł-
nosprawnych Suchorączek, działającego przy naszym Domu, 
zorganizowaliśmy kilka imprez o charakterze integracyjnym, takich 

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku to samodzielna 
jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest Powiat 
Sępoleński. Jest placówką stacjonarną tj. pobytu stałego dla 75 
mężczyzn ze schorzeniami układu nerwowego. 

Dom zapewnia Mieszkańcom pomoc w godnym przeżywaniu 
i akceptacji życia, zachowania samodzielności, zaspokajania 
niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych 
i religijnych.

Misją domu jest motto:

„Nie wystarczy być szczęśliwym,

trzeba jeszcze by inni byli szczęśliwi”

                                           (J. Renard)
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jak Walentynki, Majówka, Spotkania Rodzinne, Piknik 
Integracyjny, Święto Pieczonego Ziemniaka, Wigilia, Andrzejki. 
Nasi Mieszkańcy brali także udział w podobnych imprezach 
organizowanych przez inne Domy i zaprzyjaźnione instytucje.

Uzdolnieni recytatorsko i muzycznie Mieszkańcy repre-
zentowali nas na różnorodnych imprezach i przeglądach 
artystycznych, konkursach muzycznych, między innymi na Dniach 
Poezji organizowanych przez DPS w Nakle nad Notecią, Festiwalu 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kamieniu Krajeńskim, Przeglądzie 
Twórców w Łobżenicy, Festiwalu Piosenki Turystycznej 
w Więcborku gdzie zajęliśmy III miejsce, Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo zorganizowanej przez DPS w Grudziądzu (tu także 
zajęliśmy III miejsce).

Bardziej wysportowani Mieszkańcy brali udział w zawodach
i olimpiadach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, gdzie odnosili 

sukcesy np. w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu 
Krajeńskim i Zawodach Wędkarskich Mausz, w których zajęliśmy 
I miejsce, w Domowych Potyczkach Sportowych w Chojnicach 
oraz Powiatowych Zawodach Wędkarskich nad Jeziorem 
w Młotkówku, w których zajęliśmy III miejsce. Mieszkańcy wzięli 
także udział w turnieju Piłkarzyków Stołowych w Toruniu. 

Chętni Mieszkańcy mogli także uczestniczyć w wycieczkach 
rowerowych, grzybobraniu, czy spacerach po okolicy.

W 2019r. przeprowadzono kilka remontów: wymieniono 
częściowo zużytą stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano 
i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych dwie łazienki 
w budynku głównym, odświeżono  pokoje Mieszkańców i pokoje 
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dziennego pobytu. Zamontowano instalację przyzywową 
w pomieszczeniach terapii zajęciowej i fizjoterapii. Przy pomocy 
ekipy remontowo – budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęto przystosowanie pustostanów 
na pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji. Dzięki 
uzyskaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy udało 
się wymienić 10 szt. drzwi przeciwpożarowych a także  
zamontować monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w budynku 
głównym i monitoring zewnętrzny na budynku administracyjno- 
mieszkalnym oraz zamontowano dwa wyłączniki przeciwpożarowe 
w dwóch budynkach.

29



Powiat Sępoleński 2019

30

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim

Dom  Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim
ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński
Dyrektor: s. Karolina Blok, 
www.dpsdzieci.pl        e-mail: dpskamienkraj wp.pl
facebook.com/dpsdzieci/

tel./fax 52 388 60 34
@

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu 
Krajeńskim jest koedukacyjną placówką przeznaczoną dla 50-ciorga  
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka działa na 
podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.), Statutu Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży uchwalonego przez Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety oraz na podstawie umowy na realizację zadania publicznego 
z Powiatem Sępoleńskim. Nasza jednostka świadczy usługi, zgodnie 
ze standardami określonymi w rozporządzeniu MPiPS dotyczącego  
domów pomocy społecznej, zapewniając warunki socjalno-bytowe 
i opiekuńcze oraz wspomagające i edukacyjne. DPS dla Dzieci i Młodzieży 
charakteryzuje się ponadlokalnym zasięgiem działania.

W ramach realizacji obowiązku szkolnego, 8 Mieszkańców dojeżdża 
do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, natomiast 14 osób ma nauczanie 
indywidualne zorganizowane na terenie naszego Domu, w ramach oddzia-
łu zamiejscowego ww. szkoły. 1 osoba uczęszcza codziennie na zajęcia 
prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim.

Dla wszystkich naszych Mieszkańców oferujemy zajęcia 
wspomagające, które realizowane są przez terapię zajęciową dostosowaną  
indywidualnie do zainteresowań i umiejętności każdej osoby. W zakresie  
terapii zajęciowej przeprowadzane są zajęcia manualno-plastyczne, prace 
ręczne, zajęcia kulinarne, zajęcia wychowawcze, muzykoterapia oraz 
zajęcia o charakterze  rekreacyjnym w formie  różnego rodzaju wyjazdów, 
zabaw i zajęć sportowych, imprez okolicznościowych czy dyskotek. 

Impreza walentynkowa w ramach terapii zajęciowejImpreza walentynkowa w ramach terapii zajęciowej

Impreza z okazji urodzin naszych Mieszkańców

Mieszkańcy naszego Domu realizują się intelektualnie poprzez udział 
w przedstawieniach o różnorakiej tematyce w naszym domowym teatrze 
Wig-Wam.

Do cyklicznych wydarzeń organizowanych przez DPS wpisanych 
w życie naszej placówki należą:

- czynne uczestniczenie w życiu Kościoła poprzez udział w nabożeń-
stwach, 

- coroczny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (6 VI 2019r.),
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- Domowe Potyczki Sportowe w Funce współorganizowane z DPS 
Chojnice (17 VI – 19 VI 2019 r.),

- Organizacja Świąt Bożego Narodzenia realizowana przy dofinanso-
waniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach, której zapraszamy 
mieszkańców z zaprzyjaźnionych dps-ów (20 XII 2019 r.). 

Rok 2019 obfitował także w wiele wydarzeń kulturalnych, wyjazdów 
i wycieczek o charakterze zarówno rekreacyjnym, jak i edukacyjnym. 
Zorganizowaliśmy liczne dyskoteki, zabawę karnawałową i sylwestrową 
oraz comiesięczne urodzin Mieszkańców. W ogromnej liczbie wycieczek  
możemy pochwalić się wyjazdami nad Bałtyk, wyjazdami do Trójmiasta,  
Torunia, Gietrzwałdzie Wałcza, Częstochowy czy Wiela. Odwiedzaliśmy 

Dzień Nauczyciela 2019 w naszym DomuDzień Nauczyciela 2019 w naszym Domu

Spartakiada Osób  Niepełonosprawnych w Kamieniu KrajeńskimSpartakiada Osób  Niepełonosprawnych w Kamieniu Krajeńskim

Integracyjna Wigilia 2019Integracyjna Wigilia 2019

także pobliskie atrakcje rozrywkowo-turystyczne jak ZOO w Sieroczynie, 
kręgielnie w Chojnicach, Park Wodny w Człuchowie, lodowisko 
w Chojnicach. Mieszkańcy DPS-u korzystali też z aktywnych form 
wypoczynku nad pobliskimi jeziorami, z wycieczek krajoznawczych po 
okolicy oraz siłowni na świeżym powietrzu.

Nasz Dom aktywnie współpracuje z Fundacją „Pomóżmy Dzieciom 
Niepełnosprawnym” z Kamienia Kraj., przygotowując różnego rodzaju 
imprezy oraz ze Stowarzyszeniem „Bądź aktywny”, dzięki któremu nasi 
Mieszkańcy mogą rozwijać się zawodowo i społecznie poprzez 
przygotowane przez tę organizację stanowiska pracy dla naszych 
Mieszkańców.

W roku 2019 pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 
12.000,00 zł z Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu na organizację Świąt Bożego Narodzenia 
2019.

Przeprowadzone roboty budowalne i remontowe w 2019 r. miały na 
celu podwyższenie standardów, estetyki i poziomu bezpieczeństwa 
w pomieszczeniach, w których przebywają Mieszkańcy naszego Domu. 
Wiosną 2019 r. zakończono projekt pod nazwą Termomodernizacja Domu 
Pomocy Społecznej, w ramach którego dokonano zmiany źródła 
ogrzewania budynku z kotłów gazowych na pompy ciepła. Następnie 
wykonano rewitalizację naszego ogrodu po pracach budowlanych.

Pozyskano także dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego w wysokości 59.000,00 zł na prace remontowe i zakup 
wyposażenia, w ramach której wykonano remont łazienek, wymieniono 
okna dachowe w pokojach mieszkańców oraz zakupiono specjalistyczny  
podnośnik oraz dwie suszarki bębnowe do pralni. Ponadto, wykonano 
szereg prac mających na celu utrzymanie budynku w dobrym stanie.

Letnie wojaże i lody dla ochłodyLetnie wojaże i lody dla ochłody
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Centrum Administracyjne Domów

dla Dzieci w Więcborku

Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Beata Lida
tel./fax 52 389 54 55, kom. 660 669 541
e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl
www.bip.capow-wiecbork.pl

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy 

społecznej. Do zadań własnych powiatu należą między innymi 

zadania związane z zapewnieniem dzieciom opieki i wychowania 

w pieczy zastępczej. Od roku 2006 powiat prowadzi 

instytucjonalną pieczę zastępczą, która zmienia swoje struktury, 

zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci, 

ma w swojej strukturze trzy placówki opiekuńczo – 

wychowawcze; Dom Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Więcborku (14 – 

osobowe) oraz 30 – osobowy Dom Dla Dzieci Nr 3 w Małej 

Cerkwicy. Nasze domy pełnią funkcję socjalizacyjną, są 

przeznaczone dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie 

opieki rodzicielskiej. W domach mogą przebywać dzieci od 10 do 

25 roku życia, z chwilą osiągnięcia pełnoletności, pod warunkiem 

kontynuacji nauki szkolnej oraz respektowania obowiązującego 

regulaminu placówki opiekuńczo-wychowawczej, wszelakich 

norm i zasad współżycia społecznego. Wychowankowie mają 

samodzielnego życia. Współpracujemy z rodziną biologiczną dziecka, jeśli 

rodzina wyrazi akces współpracy. Zapewniamy rodzinie i dziecku pomoc, 

inicjujemy działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny 

i umożliwiamy powrót dziecka do rodziny. Zaspokajając potrzeby 

wychowanków, kierujemy się w szczególności dobrem dziecka, 

poszanowaniem jego praw, potrzebą wyrównywania deficytów 

rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez 

umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie 

oddziaływań wychowawczych, potrzebą działań przygotowujących do 

samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców, wynikających 

z przepisów prawa rodzinnego, w szczególności prawa do kontaktowania 

się z dzieckiem, potrzebą  odpowiednich  działań w  celu  utrzymywania 

więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny. 

Współpracujemy z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, 

organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy 

społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt  

rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi i innymi  

instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Zapewniamy warunki 

do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, zaspokajając  potrze-

by emocjonalne kompensujące brak domu rodzinnego. Poszukujemy 

rodzin zaprzyjaźnionych dla swoich wychowanków w środowisku 

lokalnym, pomagamy pełnoletnim wychowankom w usamodzielnieniu. 
Realizacja programu - „Razem w dorosłość” przy udziale środków
finansowych pozyskanych z LGD Nasza Krajna

Uroczyste otwarcie Domów dla Dzieci w Więcborku

prawo uczyć się w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym 

jednocześnie podejmować pracę zawodową. Zapewniamy wychowankom 

całodobową  opiekę i wychowanie odpowiednie do ich potrzeb, warunków 

rozwojowych zaspokajamy ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, 

emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniamy korzystanie 

z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń 

zdrowotnych i kształcenia. Staramy się przygotowywać wychowanków do 
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W organizacji prawidłowego procesu opiekuńczo-wychowawczego 

biorą udział wychowawcy, pracownik socjalny, oraz specjaliści z Centrum 

w osobach  pedagoga i psychologa.

Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowawczej 

w DDD są: zajęcia tematyczne i dydaktyczne prowadzone w poszcze-
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gólnych grupach, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne 

organizowane dla wychowanków mających trudności w nauce, wspoma-

gające ich rozwój, zajęcia higieniczno-porządkowe, zajęcia  socjalizacyjne,  

terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku  

rodzinnym i przygotowujące do życia w społeczeństwie, zajęcia kulinarne 

celem wdrożenia wychowanków do samodzielnego życia, uczenie 

wychowanków samodzielności. Zapewniamy swoim wychowankom 

pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb 

udział w zajęciach wyrównawczych. Zapewniamy naszym dzieciom 

wypoczynek letni i szereg wyjazdów rekreacyjnych w trakcie roku 

szkolnego.

W 2019 r. Powiat Sępoleński podjął działania w celu przekształcenia 

30 - osobowego Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy na dwa 

14-osobowe Domy w jednym budynku w myśl Ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, że z dniem 1 stycznia 

2021 r. na terenie Polski nie może istnieć placówka opiekuńczo – 

wychowawcza socjalizacyjna, w której mieszka więcej niż 14 

wychowanków.

Sponsorowany wyjazd do Chorwacji - Zadar, 25.09.2019 r.

Sponsorowany wyjazd do Chorwacji - Szybenik, 2.11.2019 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, mniej 

więcej o tej samej porze, na lutowej sesji 

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

zebrała się liczna grupa młodzieży. To 

uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla 

których powiat sępoleński jest organem 

prowadzącym, którzy są stypendystami. 

To Ci, którzy godnie reprezentują NASZ 

POWIAT. Zdobywają wiedzę i umiejętności 

zawodowe, osiągając przy tym bardzo 

dobre wyniki w nauce. Angażują się 

w życie szkoły, swoją postawą pozytywnie 

wpływają na swoich kolegów, swoje 

koleżanki. To Oni przywracają wiarę w sens 

pracy nauczyciela. To dzięki nim słychać 

o dobrym poziomie nauczania w szkołach 

powiatu sępoleńskiego.

Edukacja i sport szkolny

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z powiatu wręczone
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OFERTA EDUKACYJNA 2020/21
Naszym uczniom rekomendujemy wybór przedmiotów 

do nauki w zakresie rozszerzonym, w powiązaniu z kierunkami 
przyszłych studiów:

Profile:
- Humanistyczny: Język polski, Historia, Język angielski
- Biologiczno-chemiczny: Biologia, Chemia, Język angielski
- Matematyczno - informatyczny: Matematyka, Informatyka, Język 
angielski

Zapewniamy:
- merytoryczne przygotowanie do egzaminu maturalnego w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie,
- naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej,
- w każdym profilu język obcy nowożytny w zakresie rozszerzonym.

W naszej szkole:
Konkursy przedmiotowe:
Olimpiada ekologiczna, Konkurs matematyczny WAT, Wielkie 
Dyktando, Kangur, Alchemik, Dzień Języków Obcych, Grywalizacja, 
okolicznościowe konkursy historyczne, literackie, plastyczne.
Uroczystości:
Ślubowanie klas pierwszych, Połowinki, Studniówka, Absolutorium
Wydarzenia:
Palma pierwszeństwa – Otrzęsiny, Dni Kultury, Akademia sukcesu, 
Dzień Edukacji, Wigilia szkolna, Rozgrywki sportowe.

Liceum Ogólnokształcące
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Tomasz Cyganek
tel. 52 388 21 54
e-mail: losepolnokancelaria@vp.pl
www.losepolno.szkolnastrona.pl

Sport i turystyka:
Wycieczki szkolne: Berlin, Drezno, Warszawa, biwaki integracyjne, 
szkolna wyprawa w Bieszczady, sekcja piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców.

Placówki oświatowe prowadzone przez powiat sępoleński
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Co nas wyróżnia:
- łączymy nowoczesność i dbamy o tradycję,
- spełniamy wymogi współczesnego rynku edukacyjno-zawodowego,
- otwieramy drogę na dowolne kierunki studiów i uczelnie,
- uczymy kreatywności i samodzielności oraz odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje,
- przygotowujemy do dokonywania świadomych, ważnych życiowych 
wyborów,
- pomagamy w zdobyciu ciekawej pracy,
- wspieramy każdego, kto chce osiągnąć w życiu sukces.

Nasze wyniki edukacyjne:
Rok szkolny 2017/18:
- 12,22% uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, średnia
  ocen tych uczniów to 4,98! (od 4,75 do 5,50!)
Rok szkolny 2018/19:
- 10,37% uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, średnia
  ocen tych uczniów to 5,05 ! (od 4,75 do 5,53!)

Egzamin maturalny 2019:
Zdawalność z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej
w naszej szkole;
- język polski 100% (kraj – 95%),
- język angielski 100% (kraj – 94%),
- język niemiecki 100% (kraj – 90 %) ,
- matematyka 95,46% (kraj 86%).

Z nami warto się uczyć!
Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji oraz ugruntowany system 
wartości, stanowiący dzisiaj kanon trwałości społeczności szkolnej 
sępoleńskiego ogólniaka, dający gwarancję jak, zwykł mawiać nasz 
znakomity Patron, „dobrej roboty”.
Nasze mocne strony:
- doświadczona, życzliwa, doskonaląca się kadra,
- nasi uczniowie to laureaci wielu olimpiad, konkursów 
przedmiotowych i zawodów sportowych,
- wysokie wyniki egzaminu maturalnego,
- systematycznie wzbogacana baza szkoły, wyremontowane gabinety 
lekcyjne,
- współpraca z doradcami zawodowymi,

- lekcje z udziałem zaproszonych gości i warsztaty prowadzone przez 
specjalistów,
- wyjazdy na uczelnie wyższe i pokazy naukowe,
- bezpieczna nauka i indywidualizacja procesu nauczania.
Nagrody, certyfikaty:
Księga Wybitnych Absolwentów, Księga Zasłużonych dla Szkoły, 
Tadeusze – nagroda indywidualna w kategorii Niepokonany, Twórca 
i Organizator, Klucze Żeliwne, Złoty Trampek, Kaloskagatos, Stypendia 
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego, Starosty Sępoleńskiego.

Nasi partnerzy:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda 
Powiatowa Policji, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Centrum Sportu 
i Rekreacji w Sępólnie.
Udział w projektach (obecnie):
1. Projekt edukacyjny „Przyszłość w naszych rękach” – cykl zajęć 
edukacyjnych rozwijających u uzupełniających w bloku języków 
obcych, matematyczno – przyrodniczym i informatycznym.
2. Projekt „Ruchome święto” – cykl wykładów i warsztatów 
tematycznych z eksperymentami z fizyki; współpraca z UMK Toruń.
3. Projekt „ Z przyrodą za pan brat” – cykl zajęć edukacyjnych na UKW 
w Bydgoszczy; wykłady, warsztaty, laboratoria.
4. Projekt „Strefa EduBiznes” i Konferencja popularnonaukowa 
„Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju – 
współpraca z WSZŚ z wTucholi.

Za wyniki egzaminu maturalnego 2019 zostaliśmy sklasyfikowani 
w rankingu Perspektyw w kategorii liceów, na 42 miejscu 

w województwie (w roku 2018 na 46 miejscu).

W 2019 roku w stosunku do 2018 roku, uzyskaliśmy 
przyrost średniej zdawalności z matematyki o 6,46% 

i średniego wyniku z matematyki o 3,93%!
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Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka w Więcborku
ul. Pocztowa 14 a, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Anna Skiba
tel. 52 389 70 66
e-mail: lo-wiecbork@wp.pl
www.lowiecbork.edu.pl
www.bip.lowiecbork.edu.pl
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„Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”
Liceum Ogólnokształcące

im. Janusza Korczaka w Więcborku
to idealny wybór !

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LICEUM 4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY PIERWSZEJ!

v BLOK HUMANISTYCZNY - do wyboru: język polski, historia,
    WOS, podstawy prawa.
v BLOK BIOTECHNOLOGICZNY - do wyboru: biologia, chemia,
    geografia.
v BLOK NAUK ŚCISŁYCH – do wyboru: matematyka, fizyka,
    informatyka.
v Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego,
    niemieckiego, rosyjskiego.

DLA GRUPY MUNDUROWEJ
v Przedmioty dodatkowe dla grupy mundurowej: podstawy prawa,
    bezpieczeństwo wewnętrzne, służby mundurowe.

v Zajęcia prowadzone przez specjalistów:
- Zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa medycznego,
- trening psychologiczny,
- musztra.

v Obozy szkoleniowe
v Przygotowanie do testów sprawnościowych

WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA…
v Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie
    określenia predyspozycji zawodowych.
v Międzynarodowy Festiwal Filmowy „EnergaCAMERIMAGE”.
v Koło Teatralne „Efemeryda”.
v Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”.
v Klub Wolontariuszy „Amicus”.
v Konkurs Piosenki Angielskiej .
v Rajd Korczakowski.
v Dzień Patrona Szkoły.
v Dzień Młodzieży.
v Udział w projektach edukacyjnych.
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III MIEJSCE I BRĄZOWA KAMERA

W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE FILMOWYM

„EnergaCAMERIMAGE” - TORUŃ 2019

v Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury.
v Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

NASI STYPENDYŚCI

v Nataniel Owczarski (III A)- Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

v Weronika Rembelska (III A)- Stypendystka Marszałka

    Województwa Kujawsko-Pomorskiego

v Kamila Zaborowska (III A)- Stypendystka Starosty Sępoleńskiego

v Kacper Wiese (IIA)- Stypendystka Starosty Sępoleńskiego

PARTNERZY SZKOŁY:

v Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.

v Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim.

v Zakładem Karnym w Potulicach.

v Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

v Wyższa Szkoła Bankową w Bydgoszczy.

v Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie 
to szkoła rolnicza z ponad 70-letnią tradycją położona w powiecie 
sępoleńskim na styku województw kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego i pomorskiego. Od 1 stycznia 2018 roku szkoła należy 
do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Nasza oferta edukacyjna jest ściśle powiązana z rolniczym 

charakterem regionu. W trakcie nauki uczniowie zdobywają 

kwalifikacje zawodowe z zakresu rolnictwa, weterynarii, mechanizacji i 

agrotroniki oraz gastronomii. Tuż obok szkoły znajduje się budynek 

internatu, który oferuje możliwość bezpłatnego zakwaterowania dla 

100 uczniów. Mieszkańcy internatu ponoszą jedynie koszty 

wyżywienia. 

ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo

Dyrektor: Marian Basa

tel. 52 389 20 69

e-mail: sekretariat@zsckrsypniewo.pl

www. bip.zsckrsypniewo.pl

www.zsckrsypniewo.pl

Dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy 

gwarantują: praktyczna nauka zawodu w gospodarstwach rolnych, 

gabinetach weterynaryjnych i firmach usługowych, szkolenia 

z zakresu przedsiębiorczości i ekonomiki oraz współpraca szkoły 

z uczelniami wyższymi i lokalnymi instytucjami z branży rolniczej 

i gastronomicznej. Organizujemy szkolenia dla uczniów i rolników 

we współpracy z wieloma instytucjami (np. ODR Minikowo, KRUS 

w Sępólnie Krajeńskim, LGD Nasza Krajna). 

15 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość nadania 
imienia ks. dra Szczepana Gracza Technikum i Szkole Branżowej
I stopnia wchodzącym w skład ZSCKR w Sypniewie.
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OFERTA  EDUKACYJNA  DLA  MŁODZIEŻY:
  

> TECHNIKUM im. ks. dra Szczepana Gracza:
   - technik rolnik 
   - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
   - technik weterynarii 
   - technik żywienia i usług gastronomicznych 

OFERTA  EDUKACYJNA  DLA  DOROSŁYCH:

> SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia im. ks. dra Szczepana Gracza:
   - kucharz
   - rolnik
   - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną gwarantującą naukę 
w dobrze wyposażonych pracowniach ogólnokształcących i zawodowych 
(gastronomicznej, produkcji rolniczej, zootechnicznej, mechanizacyjnych). 
W 2019 roku gruntowną modernizację przeszła  pracownia chemii i diagnostyki 
weterynaryjnej oraz sala gimnastyczna, szatnie i toalety.  

W przyszkolnym gospodarstwie rolnym uczniowie odbywają praktyczną 
naukę zawodu i poznają nowoczesne technologie uprawy (np. dotyczące 
bioróżnorodności, roli i zastosowania mikroorganizmów w rolnictwie oraz 
uprawy bezorkowej).

>  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach
    rolniczych (NADAJĄ UPRAWNIENIA ROLNICZE) 
    i gastronomicznych – tryb zaoczny,

> szkolenia branżowe (kurs operatora kombajnów
   zbożowych, kurs chemizacyjny).
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Jedną z nagród dla najlepszych uczniów szkoły jest 3-dniowy 
rejs jachtem po Bałtyku organizowany przez dyrektora ZSCKR 
w Sypniewie dla najlepszych uczniów Sieci Szkół Rolniczych.

SUKCESY UCZNIÓW w 2019 roku:
- Natalia Murek – zdobyła 14. miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca, 
stypendystka Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce;
- Paweł Baran – laureat 4. miejsca w etapie ogólnopolskim konkursu 
„Indeks dla Rolnika”, stypendysta Prezesa Rady Ministrów oraz 
Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza; 
- Mikołaj Pepliński – laureat 6. miejsca w etapie wojewódzkim, awans 
do etapu centralnego  w konkursie „Indeks dla Rolnika”;
- zdobycie tytułu finalisty przez 3 uczniów ZSCKR w etapie centralnym 
„Akademii Przedsiębiorczości”  SGGW w Warszawie, 
- 1. miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 
(drużyna: Waldemar Fąs, Karol Karolak, Mateusz Kowalski) ; 

- Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Badmintonie 
– Bydgoszcz 2019 drużynowo : 4. miejsce chłopcy, 6. miejsce 
dziewczęta;
- Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe: 1. miejsce indywidualnie 
Aneta Czerwińska, drużyna chłopców  2. miejsce, awans 3 uczniów do 
zawodów wojewódzkich;
- liczne osiągnięcia indywidualne uczniów w powiatowych zawodach 
lekkoatletycznych.

NASZYM  UCZNIOM  OFERUJEMY: 
> profesjonalne przygotowanie do egzaminów poprzez wszech-
stronny rozwój kompetencji zawodowych (kursy i szkolenia branżowe, 
praktyki zawodowe, wycieczki, staże zagraniczne, działające w szkole 
miniprzedsiębiorstwo);

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu 
i bierze udział w wielu działaniach promujących nasz powiat 
i kulturę krajeńską (Dożynki, Powiatowe Wystawy Stołów Bożonaro-
dzeniowych i Wielkanocnych, Narodowa Wystawa Rolnicza). 
Od pięciu lat w ostatnią niedzielę kwietnia wraz z działającym przy 
szkole Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych i lokalnymi władzami 
powiatowymi i gminnymi organizujemy Powiatowe Targi 
Ogrodniczo-Rolnicze w Sypniewie, które są imprezą promocyjno-
rekreacyjną o zasięgu regionalnym.

> kształcenie dostosowane do uczniów zdolnych oraz o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; 
> różnorodne zajęcia pozalekcyjne (fakultety maturalne, ciekawe 
projekty i innowacje pedagogiczne, zajęcia wyrównawcze, 
rewalidacyjne);
> opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego;
> darmowe podręczniki do przedmiotów zawodowych; 
> bezpłatne szkolenie na prawo jazdy  kat. T oraz B (w wybranych 
zawodach rolniczych); 
> korzystanie z nowoczesnego symulatora kombajnu;
> bezpłatne produkty żywnościowe na zajęcia praktyczne w kierunkach 
gastronomicznych;
> organizację odpłatnego dowozu uczniów  do szkoły.

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów poprzez liczne zajęcia 
dodatkowe dla młodzieży szkolnej oraz wychowanków internatu: 
wycieczki klasowe, zajęcia kulinarne i sportowe, wyjazdy do kina 
i teatru, na kręgle i lodowisko, szkolne imprezy integracyjno-
rekreacyjne, darmowe koncerty muzyki poważnej i przedstawienia 
teatralne na terenie szkoły, udział w działaniach wolontariatu i 
Samorządu Uczniowskiego.
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku
ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Sławomir Kulpinski
tel. 52 389 71 60, e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl
www: www.ckziu-wiecbork.pl 
BIP: www.bip.ckziu-wiecbork.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Technikum 5-letnie dla absolwentów 8 klasowej szkoły 
podstawowej kształcące w zawodach:
-    technik ekonomista,
-    technik hotelarstwa,
-    technik żywienia i usług gastronomicznych,
-    technik informatyk,
-    technik logistyk.
Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:
- sprzedawca - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się 
w CKZiU, praktyka w sklepach,
- kucharz - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się 
w CKZiU, praktyka w zakładach gastronomicznych, 
- wielozawodowa - kształcenie ogólne odbywa się w CKZiU, 
teoretyczne kształcenie zawodowe, zgodnie z wybranym zawodem, 
odbywa się w innych ośrodkach szkoleniowych, praktyka w zakładach 
pracy,
Oferta kształcenia dla dorosłych:
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 2 - letnie dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia (ZSZ),
2) kwalifikacyjne kursy zawodowe na podbudowie szkoły średniej - 
po LO lub Technikum:
a) w zawodzie kucharz - okres nauki 1,5 roku, dla osób dorosłych 
zainteresowanych zdobyciem zawodu,
b) w zawodach, w których okres nauki trwa od 1,5 do 2 lat:
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik administracji,
- technik obsługi turystycznej.
3) Szkoła Policealna (młodzieżowa i dla dorosłych) – 
na podbudowie szkoły średniej, nauka trwa 2 lata,
    kształcąca w zawodach:
-    technik rachunkowości,
-    technik informatyk.

 Baza dydaktyczna szkoły:

- 5 pracowni komputerowych podłączonych do sieci internet,

- 3 sale gimnastyczne z siłownią,

- 19 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce 

dydaktyczne,

- nowoczesna pracownia żywienia i technologii gastronomicznej 

z obsługą konsumenta,

- sala - recepcja hotelowa,  

- biblioteka i czytelnia z bogatą ofertą czasopism ze stanowiskami 

komputerowymi podłączonymi do internetu.     

Szkoła prowadzi internat:

- zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych, w pokojach dostęp 

do TV i internetu,

- całodobowa opieka,

- możliwość korzystania z obiektów sportowych,

- możliwość czasowego pobytu w internacie.

ORGANIZUJEMY:

· wyjazdy na Targi w ramach różnych  branż zawodowych w kraju 

i zagranicą,

· praktyki i staże w kraju i za granicą – w ramach programu 

Erasmus+,

· zajęcia pozalekcyjne - bezpłatne, np.: kurs barmański, spawania, 

wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. B, kółko gastronomiczne,

· zawodowe wyjazdy studyjne do zakładów pracy,

· współpracę z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktyk 

zawodowych,

· udział w konkursach i olimpiadach branżowych.
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Aktualnie realizowane projekty
Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności 
kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez 
kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania 
oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 
do 30.09.2020.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia 
pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie 
stron internetowych,
2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, 
operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, 
kurs barmański, kurs baristy, podstawy grafiki
komputerowej CAD, kurs wizażu i stylizacji paznokci,
3.  Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego,
4.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie 
indywidualnych zajęć dla uczniów, oraz  utworzenie Szkolnego Punktu 
Informacji i Kariery,
5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni 
w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
stażyści otrzymają stypendium stażowe.
Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 
sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem 
realizującym projekt w powiecie sępoleńskim jest Centrum 
Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Biuro Projektu 
znajduje się w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Sępólnie Kraj. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych przez 437 osób dorosłych (w tym ok. 131 w naszym 

powiecie)oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 
245 osób dorosłych (w tym ok 74 osoby w naszym powiecie) 
w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Wsparciem w powiecie 
sępoleńskim zostanie objętych 291 osób.

Projekt realizowany jest na obszarze podregionu świeckiego 
(tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie 
skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: 
o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 
50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalności 
gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić
 lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności 
i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują 
największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby 
w dostępie do edukacji.

Przykładowe formy kształcenia:
KURS SPAWANIA, KIEROWCA KAT. B, B+E,C, OPERATOR KOPARKO-
ŁADOWARKI, KURS OPERATORA CNC, OPERATOR WÓZKA 
JEZDNIOWEGO, KURS STYLIZACJI PAZNOKCI I WIZAŻU, KURS 
BARMŃSKI i inne.

NASI STYPENDYŚCI
1. Mateusz Zapalski– IV A

· Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

2. Bartosz Śnieg – IV A
· Stypendysta Starosty Sępoleńskiego
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

3. Klaudiusz Łaznowski – IV A
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

4. Karol Senske – IVA
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

5. Katarzyna Klunder – IV A
· Stypendystka marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego
6. Katarzyna Kozek - III A

· Stypendystka Starosty Sępoleńskiego

Po raz kolejny nasze Technikum znalazło się wśród 
najlepszych szkół w Polsce w Rankingu Liceów i Techników 
„Perspektywy”, uzyskując tytuł „Srebrnej Szkoły”.

Od wielu lat nasza szkoła jest liderem w pozyskiwaniu 
środków i realizacji projektów współfinansowanych przez UE.

Projekty unijne dotyczące mobilności zawodowej realizowane 
w CKZiU w Więcborku w programie Erasmus+ i PO WER.

Dotychczas w naszej szkole zrealizowano 5 projektów 
dotyczących realizacji staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, 
w których wzięło udział 171 uczniów i 15 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Odbywały się one w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, 
Włoszech.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu 
pt. „Nasz Euro – start”. Koordynatorem szkolnym projektu jest 
Anna Gumińska-Bejfus.
W projekcie wezmą udział dwie 20-osobowe grupy uczniów klas II i III, 
kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista, technik informatyk, technik 
logistyk, technik hotelarstwa. Młodzież ta odbędzie swoje staże 
zawodowe w Portugalii w Lizbonie w maju i październiku 2020 roku. 
Uczniowie już przygotowują się do wyjazdu, uczestnicząc w zajęciach 
z przygotowania językowego, kulturowego oraz psychologiczno-
pedagogicznego. Prowadzą je nauczyciele naszej szkoły, których 
uczniowie znają i cenią. Odbywają się one w soboty i dni wolne od zajęć 
dydaktycznych.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim
ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Dyrektor: Eugeniusz Szwochert

tel. 52 388 21 07

e-mail: sekretariat@zspsepolno.pl

www.zspsepolno.pl

www.bip.zspsepolno.pl

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie 
Krajeńskim wchodzą:  5-letnie technikum, branżowa szkoła I stopnia, 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz policealna szkoła 
o kierunku opiekunka środowiskowa.
Technikum kształci młodzież w następujących kierunkach:

technik budownictwa
Celem kształcenia jest osiągnięcie umiejętności w zakresie 

wykonywania robót murarskich i tynkarskich, organizacji i kontroli 
robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

v  

v  

v  

v  

technik budowy dróg
Absolwent uzyska następujące kwalifikacje: eksploatacja maszyn 

i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, organizacja robót 
związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich 
oraz sporządzanie kosztorysów.

technik mechatronik
Technikum kształci w zakresie: montażu, uruchamiania 

i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacji 
i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Jest to „zawód przyszłości” dostosowany do potrzeb 
pracodawcy – lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej 
gospodarki, stwarza możliwości zatrudnienia przyszłym absol-
wentom.

Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe i płatne 
staże, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe 
biorąc udział w licznych kursach z projektów unijnych.

technik organizacji turystyki
Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta 

do: organizowania działalności turystycznej, organizowania imprez 
i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług 

turystycznych, obsługiwania konferencji, kongresów, prowadzenia 
działań marketingowych na rzecz turystyki.

Branżowa Szkoła I stopnia oferuje możliwość kształcenia we 
wszystkich zawodach. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, 
a teoretyczne zawodowe zgodnie z wybranym zawodem na kursach  
I, II i III stopnia w innych ośrodkach szkoleniowych.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Praktyki zawodowe odbywają się w lokalnych zakładach pracy - 
zakłady produkcyjne (m.in. Eggersmann Polska, ZGK sp. z o.o., 
Fabryka Mebli Biurowych MDD), przedsiębiorstwa budowlane, sklepy, 
hotele, restauracje, zakłady gastronomiczne, piekarnie, zakłady 
fryzjerskie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą publiczną 
dwuletnią dla absolwentów szkoły zawodowej, nauka odbywa się 
w trybie zaocznym (sobota, niedziela).

 Słuchacze szkoły policealnej zdobywają umiejętności 
praktyczne, korzystając z pracowni opiekunki środowiskowej 
wyposażonej zgodnie z wymogami CKE w fantomy pielęgnacyjne.

Uczniowie naszej szkoły za wysokie wyniki w nauce otrzymują: 
stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Sępoleń-
skiego oraz stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim 
dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, są to:

· 11 nowoczesnych i zmodernizowanych sal lekcyjnych, 
w tym pracownie przedmiotów zawodowych – budownictwa, 
konstrukcji maszyn, opiekunki środowiskowej,

· pracownia przedsiębiorczości i przedmiotów w zawodzie 
sprzedawca – 4 nowe stanowiska komputerowe, program Subiekt,

· 4 stanowiska ślusarskie,
·  pracownia informatyczna wyposażona w nowe komputery,

· wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sieć kompute-
rową, Internet, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny,

· sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, prysznice dla 
uczniów,

· programy komputerowe Auto CAD, Solid Edge, używane 
również w zakładach zatrudniających naszych absolwentów,

· hol główny wyposażony w monitor multimedialny,
· monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
· w pracowni budownictwa i budowy dróg uczniowie 

korzystają z: programu komputerowego Norma PRO do koszto-
rysowania oraz rysunku technicznego, wykorzystują następujące 
sprzęty i urządzenia: wagi i sita laboratoryjne, ubijaki, wstrząsarki, 
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Tradycje szkolne:
· Tydzień Promocji Zdrowia,
· Wieczornica Papieska,
· obchody Dnia Wiosny,
· Wigilie klasowe, szkolne 

kolędowanie, „mikołajki”, 
„studniówki”,

· Udział młodzieży 
w Jarmarku Adwentowym – własne stoisko z ozdobami,

· Akcja Góra Grosza,
· Akcja „BohaterOn - włącz historię!”- ogólnopolska kampania 

związaną z 75. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego,
· Akcje organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

„Szkoła do hymnu”, „Szkoła pamięta”, „Razem na Święta”, 
· wychowanie patriotyczne, obchody Święta Niepodległości, apele 

upamiętniające ważne wydarzenia historyczne,
· udział uczniów w uroczystościach upamiętniających święta 

narodowe, m.in. rocznicę wyzwolenia Sępólna Kr.,
· edukacja prozdrowotna, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo 

w Internecie – spotkania ze specjalistami (Stowarzyszenie Orchidea, 
Policja, Terapeuta  ds. uzależnień).

W szkole rozwijane są kompetencje społeczne i zawodowe 
uczniów poprzez ich udział w imprezach szkolnych i lokalnych 
(debaty społeczne dotyczące profilaktyki uzależnień, Happening 
Antyagresywni, Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, Drzwi Otwarte, 
imprezy promujące szkołę w innych placówkach oświatowych).

  

Współpracujemy z:
-  80 lokalnymi zakładami pracy,
- firmą Eggersmann Polska w Sępólnie Kraj. (produkcja instalacji 

do segregacji i przetwarzania odpadów) – współpraca w zakresie 
nauki zawodu mechatronik, technik mechatronik, ślusarz, kurs 
kwalifikacyjny dla pracowników zakładu,

- firmą AKSON sp. z o.o.,
- Fabryką Mebli Biurowych „MDD” w Sępólnie Kraj. - kształcenie 

młodzieży w zawodach: stolarz, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających i technik mechatronik,

- Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj. – kształcenie 
praktyczne uczniów branżowej szkoły  zawodowej, praktyki zawodowe 
dla uczniów technikum,

- Leman s.c. - współpraca w zakresie nauki zawodu sprzedawca,
- firmą  budowlaną – Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański - 

praktyki zawodowe, współpraca w projekcie „Od produktu do pro-
jektu”,

- Pałacem SPA w Komierowie, w Runowie Krajeńskim i komplek-
sie DIADEM– praktyki zawodowe odbywają uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik organizacji turystyki,

- Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi - udział 
uczniów w konferencjach popularnonaukowych, wykładach, 
warsztatach, konkursach, itp.,

- Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy – 
spotkania z młodzieżą przedstawicieli uczelni  pt. „Szkoła Patentów”,

- Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kr.,
- Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sępólnie Kraj.,
- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kr.,
- Biblioteką Publiczną w Sępólnie Kr..
Szkoła oferuje również pomoc pedagogiczno-psychologiczną 

pedagoga szkolnego, pomoc doradczo – edukacyjną doradcy zawodo-
wego, wycieczki turystyczno – krajoznawcze wymianę międzynaro-
dową (Irlandia), spływy kajakowe, atrakcyjne praktyki i staże, udział 
w kulturze (m.in. premiery filmowe, wyjazdy do kina i opery), bezpłat-
ne podręczniki do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, 
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych.

Szkoła bierze udział w projektach unijnych poszerzających jej 
ofertę.

Uczniowie w ramach projektu „Mój start w życie zawodowe” 
uczestniczą w :

- dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do 
egzaminów zawodowych dla sprzedawców - kwalifikacja A.18,

- kursie obsługi kas fiskalnych (dla zawodu sprzedawca),
- kursie wózków jezdniowych, 
- kursie prawa jazdy kat. B,
- kursie spawania, koparko - ładowarki,
- indywidualnych zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego, 
- stylizacji paznokci.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia 

zawodowego w powiecie sępoleńskim, dostosowania oferty 
kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Ze środków unijnych w ramach projektu "Doposażenie szkół 
kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia 
zawodowego" pozyskano specjalistyczne programy komputerowe dla 
zawodów: technik mechatronik, technik budownictwa, technik 
budowy dróg, ślusarz. Uczniowie naszej szkoły w ramach tego 
projektu korzystają z oferty dodatkowych, bezpłatnych kursów 
zawodowych dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach 
przedmiotowych i zawodach sportowych, także jest ich 
organizatorem. Do najważniejszych zaliczyć można:

· Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego – 
organizowane od 18 lat przez Dyrektora szkoły,

· pomoc w organizacji Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjal-
nych w biegach przełajowych i lekkoatletyce,

· konkursy przedmiotowe:, matematyczny dla szkoły branżowej, 
matematyczny dla technikum, Powiatowy Konkurs Matematyczny 
Matematyka wokół nas, ortograficzny, Dzień Języków Obcych, 
Młodzież Zapobiega Pożarom, 

· Ogólnopolskie Konkursy: Matematyczny WAT, konkurs mate-
matyczny MULTITEST, Polonistyczny, Historyczny Krąg, Geograficzny 
Geo-Planeta, Plastyczny Tęcza, Olimpiada Wiedzy o ZUS,

· konkursy zawodowe w zawodzie sprzedawca: Eurohandlowiec, 
· projekt Lekcje z historii najnowszej - współpraca z Delegaturą 

Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
W ramach przeciwdziałania uzależnieniom młodzież uczestni-

czy w wielu programach profilaktycznych:
- „ARS – jak dbać o miłość”,
- „Otwórz oczy - Nie daj się przemocy w gminie Sępólno Krajeń-

skie !!!”,
- Spektakl teatralno-muzyczny,
- Prelekcje nt. profilaktyki uzależnień dla rodziców uczniów 

wszystkich klas pierwszych.

suwmiarki, młotek Schmidta, Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym, 
Aparat Cassagrande'a, aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego, 
w miernictwie – niwelatory, teodolity elektroniczne, węgielnice;

- część zajęć praktycznych odbywa się w szkole, a część 
w warsztatach Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy;

-   w kl. III odbywają się 4-tygodniowe praktyki zawodowe;
· w pracowni konstrukcji maszyn i mechatroniki uczniowie 

korzystają z 15-u stanowisk komputerowych, programów 
komputerowych: Auto CAD, Solid Edge - komputerowe wspomaganie 
projektowania, zestawu do symulacji procesów obróbczych Edge 
CAM, Sinu Train - programu do symulacji obrabiarek wielogłowico-
wych, plotera;

· Centrum Biblioteczno - Informacyjne – wyposażone w pro-
gram MOL Optivum do kompleksowej obsługi biblioteki, 4 stanowiska 
komputerowe, rzutnik; bogaty księgozbiór, filmoteka, prenumerata 
czasopism z branży turystycznej, budowlanej, pedagogicznej.

Biblioteka przede wszystkim promuje czytelnictwo, jak również 
stwarza warunki do rozwijania zainteresowań uczniów, organizuje 
różnorodne działania profilaktyczne dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, uzależnień, zagrożeń, itp.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 26 86, tel.kom. 606 181 901

e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
www.bip.zs2sepolno.pl
www.zs2-sepolno.pl

(główna siedziba szkoły)
Oddziały zamiejscowe:
Więcbork: ul. 600-lecia 9, tel. 52 389 66 67
Kamień Krajeński: ul. Dworcowa 1, tel. 52 382 60 34

Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół nr 2

 w Sępólnie Krajeńskim

na rok szkolny 2019-2020
  

INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w tym z autyzmem:

- do szkoły podstawowej, do szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy:

w Sępólnie Kraj. ul. Hallera 29, tel. 52 388 26 86,

tel. kom. 606 181 961, lub 

w Więcborku ul. Aleja 600-lecia 9, tel. 52 389 66 67.
  

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2

w Sępólnie Krajeńskim
  

I. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywać się będzie do 

oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Klasy prowadzone są przez 

nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji 

z uczniami posiadającymi niepełnosprawności. 

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony 

zespół pedagogów, który prowadzi:

- zajęcia edukacyjne,

- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia,

- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego 

masażu logopedycznego oraz innych technik,

- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback,

- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej,

- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia korekcyjne wad postawy,

- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych,

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,

- alternatywne sposoby komunikowania,

- modyfikowanie zachowań,

- praca z dzieckiem autystycznym.

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy skrojone na 

miarę potrzeb dziecka.

W budynku znajduje się stołówka szkolna, która przygotowuje ciepłe 

posiłki dla uczniów i wychowanków internatu. Jadłospis układany jest 

pod nadzorem dietetyka.

Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz internatu.
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II. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci 
na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające 
aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektu-
alna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).
2) podstawą przyjęcia do klasy pierwszej jest złożenie w sekretariacie 
szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej - w terminie do dnia 28 lutego, 
a w szczególnych przypadkach w innych terminach
b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkol-
nego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w termi-
nie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych 
terminach 
3) o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwości utworzenia klas 
pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełno-
sprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego
4) po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do 
szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), 
oczekując na zwolnienie się miejsca
5) jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów, 
tworzy się klasę łączoną
6) w szczególnych przypadkach, uczeń może być przyjęty do szkoły 
w trakcie trwania roku szkolnego.
  

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowied-
niej klasy w danym typie szkoły,
b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole 
publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
masowej lub tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 
przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do 
danego typu placówki kształcenia specjalnego.
 Oferta placówki:
- zajęcia edukacyjne i rewalidacja indywidualna według ramowego 
planu nauczania dla szkół specjalnych oraz zajęcia specjalistyczne 
wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.: zajęcia korygujące 
wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu 
logopedycznego oraz innych technik, zajęcia w zakresie 
neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback, zajęcia w zakresie 
diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia metodą 
Stymulacji Polisensorycznej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
zajęcia korekcyjne wad postawy, zajęcia wyrównawcze w różnych 
obszarach edukacyjnych, zajęcia z elementami socjoterapii, 
alternatywne sposoby komunikowania, modyfikowanie zachowań 
zaburzonych niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem, praca 
z dzieckiem autystycznym.
Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, 
aparatura i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w pracowniach 
i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada także pracownie 
internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe, zajęcia turystyki rowerowej i pieszej, zajęcia tańca 
nowoczesnego, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-techniczne. 
Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach sportowych, 
przeglądach artystycznych, wystawach plastycznych, kiermaszach. 
Biorą udział w wycieczkach, biwakach. Redagują szkolną gazetę, 
prowadzą kroniki oraz fotokroniki, działają w Samorządzie 
Uczniowskim. Szkoła realizuje ogólnopolskie programy bezpieczeń-
stwa, zdrowia, profilaktyki, wychowania oraz własne projekty 
edukacyjne. Placówka zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarską. 
Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki, internatu, świetlicy. 
Dojazd do szkoły organizują gminy powiatu sępoleńskiego. Uczniom 
przysługuje nieodpłatny dojazd do szkoły. Rodzic lub opiekun ma 

DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

1) warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo 
wyższej w szkole podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie 
Krajeńskim, jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących 
dokumentów:
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim
ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel./fax 52 388 21 47
Dyrektor: Katarzyna Kowalczyk
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl
www.poradniapp-sepolno.cba.pl

„Nie błądź na ślepo, 

masz prawo szukać pomocy tak samo,

 jak masz prawo mieć wątpliwości”

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w różnych obszarach diagnozy 

i terapii, w rozwiązywaniu problemów bieżących skoncentrowanych 

na potrzebach rozwojowych dzieci. Współpracujemy z przedszkolami, 

szkołami i placówkami w realizacji zadań dydaktycznych, 

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych 
podczas warsztatów grupowych
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych 
podczas warsztatów grupowych

prawo do ulgi za przejazd do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej, 
a także do lekarza specjalisty w wysokości 78% ceny biletu.
W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki. 
 placówce aktywnie działa Rada Rodziców.

  BEZPŁATNY PROGRAM DLA DZIECI 0-7 LAT

„ZA ŻYCIEM”
  

Powiatowy ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy 
organizuje dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej 

specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej,
terapeutycznej, fizykoterapeutycznej, psychologicznej 

i logopedycznej.

Projekt „Za Życiem” realizowany jest w ramach programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin. 

Celem programu jest wczesne wspomagane rozwoju dziecka 
i jego rodziny.

Grupa docelowa:

dzieci od momentu wykrycia lub zagrożenia niepełnosprawnością 

do momentu podjęcia nauki szkolnej u których występują 

wybrane schorzenia wg ICD 10. 

Udział w programie nie wyklucza innych form wsparcia.

Program „Za życiem” skierowany jest do rodzin z dzieckiem 
legitymującym się jednym z poniższych dokumentów:
- orzeczeniem o niepełnosprawności, opinią o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka,
- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty,
- zaświadczeniem lekarskim o występującym schorzeniu wg ICD-10.

Kontakt:
Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy                                                                     

ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
(budynek Zespołu Szkół nr 2)                              

tel. 52 388 26 86
ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork 

(budynek Zespołu Szkół nr 2)                                                                                                         
tel. 52 389 66 67
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wychowawczych i opiekuńczych. Poza wyżej wymienionymi 

zadaniami, rok 2019 w znaczącym stopniu skoncentrowany był na 

profilaktyce oraz  wspieraniu wychowawczej funkcji rodziny, gdzie 

priorytet stanowiło wspomaganie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie 

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu. Pomoc udzielana była w szczególności w formie 

indywidualnych zajęć terapeutycznych, grupowych zajęć 

warsztatowych, prelekcji dla rodziców i wychowawców, grup wsparcia 

dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli, realizacji punktów 

konsultacyjnych oraz działalności informacyjno-szkoleniowej. 

Uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska wynikające ze 

współpracy z placówkami oświatowymi powiatu i jakościowej analizy 

złożonych do poradni wniosków o pomoc psychologiczno-

pedagogiczną działania skoncentrowane były na promowaniu 

profilaktyki zdrowia psychicznego. Oprócz odbywających się 

systematycznie zajęć na terenie przedszkoli i szkół dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli zorganizowano również konferencje w ramach 

sieci współpracy z dyrektorami i pedagogami wszystkich placówek 

oświatowych. Koncentrowały się one w obszarze wspomagania rad 

pedagogicznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

utrudniających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W kwietniu 

odbyło się spotkanie na temat „Podejrzenie przemocy domowej 

wobec dziecka - diagnoza i interwencja. Procedura Niebieskiej Karty 

na terenie placówki oświatowej”. Zaproszona dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim szczegółowo przybliżyła 

problematykę  związaną  z tematem konferencji. Uczestnicy spotkania 

zostali zapoznani przez dyrektor poradni z „Kwestionariuszem oceny 

ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka” (dla dzieci 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

młodszych oraz starszych).   

Narzędzie to pozwoli nauczy-

cielom, wychowawcom oraz 

pedagogom szkolnym dokonać 

wstępnej diagnozy ewentual-

nego wystąpienia przemocy. 

Natomiast na konferencj zreali-

zowanej w listopadzie pt. „Za-

chowania ryzykowne dzieci 

i młodzieży - przyczyny i objawy 

zachowań niepożądanych. Diag-

noza i terapia w tym zakresie”, 

omówione zostały zachowania 

typu agresja, przemoc, wystą-

pienie ryzyka uzależnień. Ważną 

część spotkania stanowiły 

Zajęcia terapeutyczne w zakresie
integracji wzrokowo-ruchowej.

przepisy prawa oświatowego dotyczące działań profilaktycznych 

i wychowawczych na terenie szkół oraz procedury konstruowania 

szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego.   

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, w poradni realizuje 

się program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Jest to cykl 

spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych 

i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Główne cele zajęć 

to: wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codzien-

nych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka dialogu i kształtowanie 

więzi opartych na wzajemnym szacunku, budowanie silnej więzi 

między rodzicami, a dziećmi, refleksja nad własną postawą 

wychowawczą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się. 

Program koncentruje się na głównych czynnikach ryzyka i czynnikach 

chroniących przed zaburzeniami u dzieci związanych z trudną sytuacją 

rodzinną. 

W ofercie programowej poradni pojawiły się nowości - pracow-

nicy nabyli uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji 

sensorycznej. Bogate wyposażenie sali terapeutycznej daje możli-

wość prowadzenia zajęć dla dzieci z wieloma deficytami rozwojowymi. 

Ponadto, umożliwia realizacji innych rodzajów zajęć, w tym 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na najwyższym poziomie. 

Nowością są zajęcia indywidualne „Terapia ręki”, które mają na celu 

usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, 

palców. Poprawiają również koordynację wzrokowo – ruchową, 

umiejętność planowania ruchu, koncentrację uwagi. Dla dzieci 

w wieku przedszkolnym są organizowane zajęcia ogólnorozwojowe

z elementami terapii ręki „Zwinne rączki”. 

Za nami również kolejna edycja ferii zimowych 2019 „Białe 

Ferie” - dzieci po raz kolejny miały  możliwość uczestniczenia 

w ciekawych zajęciach celem zdobycia nowych umiejętności oraz 

zainspirowania do aktywnego i  twórczego spędzania wolnego czasu.  

W trakcie proponowanych zadań uczestnicy mogli poznać swoje 

mocne strony, rozwijać  kompetencje społeczne i artystyczne.  

Tradycją naszej poradni  stał się Dzień Dodatkowych Diagnoz, 

który odbywa się w soboty, dwa razy do roku. Akcja ta cieszy się 

ogromną popularnością, co potwierdza znaczna frekwencja rodziców 

i ich dzieci. W trakcie jej trwania pracownicy poradni udzielali 

konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. 

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.  

Zapewniamy poszanowanie prawa każdego do indywidualnego 

rozwoju, atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości i dyskrecję. 

Poprzez systematyczny rozwój zawodowy pracowników poradni, 

wzbogacanie bazy testów diagnostycznych i pomocy dydaktycznych 

dbamy o profesjonalizm świadczonych usług.  Proponowany zakres 

tematyki spotkań z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi 

dostępny jest na stronie internetowej poradni.
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Powiatowy Dzień Matki w LutowieWesołego Alleluja! Powiatowa Wystawa Stołów 

Wielkanocnych
Tegorocznym gospodarzem „Powiatowej Wystawy Stołów 

Wielkanocnych” była gmina Sępólno Krajeńskie. W sobotę 13 
kwietnia, na obiektach hali „Krajna Arena” skosztować można było 
wielkanocnych specjałów kulinarnych, przygotowanych przez koła 
gospodyń wiejskich z Wąwelna, Obkasu, Niechorza, Wituni oraz 
Stowarzyszenie Nasza Krajna wraz z KGW Wielowicz. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego ze smakiem zajadali 
się świątecznym żurkiem, białą kiełbasą, wędlinami, sałatkami, 
pasztetami oraz jajami przygotowanymi na 100 sposobów. Nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnych wypieków: mazurków i bab 
wielkanocnych.

Wszystkie specjały pobłogosławił przybyły na „Wystawę” ksiądz 
prałat Henryk Lesner, proboszcz sępoleńskiej parafii, który odebrał 
z rąk przedstawicielek KGW Piaseczno tradycyjny koszyk wielkanocny.  
W wystawie udział wzięli samorządowcy z gmin terenu Powiatu 
Sępoleńskiego: burmistrzowie, przewodniczący rad miejskich 
i gminnej, radni, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących 
z Powiatem Sępoleńskim oraz zespół LUTOWIANIE.

Jak co roku, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, ufundował 
prezenty dla wszystkich kół gospodyń wiejskich, które przygotowały 
potrawy na „Wystawę”.

28 maja, w Lutowie, odbyły się uroczyste obchody Powiatowego 
Dnia Matki. Samorządowcy z gmin z terenu powiatu oraz 
przedstawiciele władz samorządowych powiatu sępoleńskiego, złożyli 
mamom z tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Następnie uroczyście 
odśpiewali wszystkim obecnym Paniom Sto Lat! Spotkanie uświetniły 
swoimi występami dzieci z zespołu tanecznego „Modraki” 
występujące w wiązance tańców ludowych różnych regionów Polski 
oraz młodzieżowa grupa taneczna „WOK” występująca w góralu 
i tańcach lwowskich. Zespoły te funkcjonują w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Lutowie. 

Niekwestionowaną gwiazdą spotkania i wspaniałą niespodzianką 
dla mam był tenor – Krzysztof Filasiński – śpiewak operowy, artysta 
bydgoski, który swoim występem oczarował nie tylko Panie, ale 
wszystkich przybyłych gości. Nie zabrakło podczas występu wątków 
humorystycznych, w tym dowcipu oraz wspólnego występu Pana 
Krzysztofa ze Starostą Sępoleńskim – Jarosławem Tadychem. 
Podziękowania należą się także dla Pań z KGW Lutowo, które 
przygotowały wspaniały poczęstunek z tej okazji.
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Starosta wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej

W piątek, 11.10.2019r., dziesięciu nauczycieli ze szkół dla 
których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym, odebrało 
z rąk Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha, nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda Starosty Sępoleńskiego przyznawana jest  dyrektorom 
i nauczycielom za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno- 
wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę oraz realizację zadań statutowych, 
za podejmowanie i realizację przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym 
w zakresie edukacji, sportu, opieki nad uczniami i wychowankami.
W tym roku wyróżnieni zostali:

- Mirosława Niemyjska - Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie 
Krajeńskim,

- Lidia Florczak-Nita - Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,

Wystawa Stołów Wigilijnych
Gospodarzami tegorocznej Wystawy Stołów Wigilijnych byli: 

Gmina Kamień Krajeński i KGW w Dąbrówce. Mieszkańcy powiatu 

sępoleńskiego mieli okazję posmakować tradycyjnych potraw 

przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Lubczy (gmina 
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- Dorota Jendrzejek - Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
- Joanna Malczewska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Sępólnie Krajeńskim,
- Sylwia Gołaś - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie 

Krajeńskim,
- Anna Grochowska - Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Więcborku,
- Magdalena Kuszewska- Liceum Ogólnokształcące im. Janusza 

Korczaka w Więcborku,
- Marek Stasiak - Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Więcborku,
- Tomasz Cyganek - Liceum Ogólnokształcące 

im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
- Arkadiusz Ziołecki - Liceum Ogólnokształcące 

im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Oprócz nagród finansowych, nagrodzeni nauczyciele otrzymali 

listy gratulacyjne oraz skromne pamiątki. Spotkanie zorganizowane 
zostało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Więcbork), Skarpy (gmina Sępólno Krajeńskie), Tuszkowa (gmina 

Sośno) i Dąbrówki (gmina Kamień Krajeński) oraz przez uczniów 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie i Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Świąteczne 

przysmaki serwowało również Stowarzyszenie LGD Nasza Krajna.



Powiat Sępoleński 2019

Funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełno-

sprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, pełni w Powiecie 

Sępoleńskim Zespól Szkół nr 2, który mieści się w Sępólnie 

Krajeńskim przy ulicy Hallera 29. W roku 2019, Ośrodek  objął swoim 

wsparciem 48 dzieci z terenu całego Powiatu Sępoleńskiego. Dzieci 

biorące udział w programie korzystały z kompleksowych form 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz 

medycznej rehabilitacji ruchowej. Wśród zajęć specjalistycznych 

prowadzono zajęcia: terapii taktylnej, terapii diagnozy polisenso-

rycznej, integracji sensorycznej, logopedycznej i neurologopedycznej, 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, biofeedback, dogoterapii 

oraz terapii behawioralnej. W roku sprawozdawczym, Ośrodek podjął 

współprace z logopedą mobilnym, który w sytuacjach tego 

wymagających (dziecko z pęcherzowym, oddzielaniem się naskórka) 

pracował z podopiecznym w jego środowisku domowym. W okresie 

sprawozdawczym, z Ośrodkiem współpracowało 22 specja-

listów/terapeutów, którzy przepracowali łącznie 1296 godzin. 

Terapeuci prowadzili dokumentację każdego dziecka i opisywali 

przebieg zajęć, zaobserwowane postępy oraz trudności w funkcjo-

nowaniu dzieci na zakończenie każdego cyklu udzielanej pomocy, 

formułowali wnioski i zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Pracując 

z podopiecznym, terapeuci dostosowywali zajęcia do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci. W swojej pracy stosowali nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach Programu 

„Za życiem” oraz posiadane przez Zespól Szkól nr 2, które pozwoliły 

ukierunkować i dostosować działania terapeutyczne do możliwości 

rozwojowych i edukacyjnych beneficjentów programu. 

Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy 

dziecka w kontakcie z terapeutą, rozwój mowy czynnej i biernej, wzrost 

motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą 

częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę 

wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji 

komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki 

małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego 

i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów 

sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, 

poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, 

zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku 

rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi 

i samodzielności dzieci. Wszyscy współpracujący z Ośrodkiem 

specjaliści, jednogłośnie podkreślają potrzebę kontynuacji 

systematycznych dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych 

wobec dzieci. Również rodzice dzieci objętych wsparciem, zauważają 

postępy w rozwoju. 

Wszyscy rodzice, których dzieci korzystały ze wsparcia Ośrodka 

w roku 2019, a których dzieci zgodnie z założeniami programu, będą 

mogły dalej korzystać z pomocy specjalistów, wyrażają chęć 

współpracy z Ośrodkiem w roku 2020. Dzięki działaniom 

promocyjnym i informacyjnym do ośrodka zgłasza się również wielu 

mieszkańców powiatu, którzy są zainteresowani i proszą o objęcie 

pomocą przez Ośrodek. Wskazuje to na fakt bardzo dobrego odbioru 

społecznego programu „Za życiem” w powiecie sępoleńskim.

Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”
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Tradycyjne powiatowe spotkanie 

Wigilijne
19 grudnia, w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie 

Krajeńskim, odbyło się tradycyjne spotkanie Wigilijne.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedsta-

wicieli powiatowych jednostek, inspekcji, straży, a także 

gminnych władz samorządowych z terenu powiatu.

Zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu 

Pauliny Ledy, której akompaniował Arkadiusz Adamiak. 

Artyści na co dzień współpracują z Centrum Kultury 

i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Wykonawcom bardzo 

dziękujemy za rewelacyjny, przepełniony świąteczną 

atmosferą koncert, a dyrektorowi Centrum Kultury 

i Sztuki, pani Julicie Maciaszek, gospodarzowi 

spotkania, za przychylność i współpracę. Starosta 

Sępoleński - Jarosław Tadych i Przewodniczący Rady 

Powiatu - Marek Chart razem z Ks. Proboszczem - 

Henrykiem Lesnerem złożyli wszystkim obecnym 

najserdeczniejsze życzenia na zbliżający się świąteczny 

czas.
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Sport i Turystyka

IX Krajeński Rajd Rowerowy
Pomimo niezachęcającej, pochmurnej pogody na starcie 

IX KRAJEŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO stawiło się blisko 40 
uczestników. Pozytywne nastawienie, dobre humory oraz słodki 
poczęstunek przygotowany przez KGW Orzełek rozgoniły chmury.

Trasa tegorocznego Rajdu  liczyła około 23 km i wiodła z Orzełka 
do Zamartego i z powrotem. Największą atrakcją było zwiedzanie 
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Brat Jacek z Zakonu 
Karmelitów Bosych oprowadzał „rajdowców” po sanktuarium, 
przybliżając jego historię i legendy związane z miejscowością Zamarte.  
Punktem kulminacyjnym było zejście do katakumb sanktuarium, gdzie 
spoczywają zmumifikowane zwłoki fundatora świątyni Jana Michała 
Grabowskiego.

IX Samorządowe Regaty "Krajna Cup"
Na jeziorze sępoleńskim już po raz dziewiąty można było 

podziwiać rywalizację ekip samorządowych na imprezie IX 
Samorządowe Regaty "Krajna Cup" o Puchar Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku dopuszczone zostały również 
załogi, które nie reprezentowały instytucji samorządowych, a są po 
prostu miłośnikami żeglarstwa.

Klasyfikację ogólną wygrała Gmina Żnin. Podczas każdego biegu 
zauważyć można było wysoki poziom zawodników, profesjonalne 
prowadzenie łódki, wykorzystywanie każdego najmniejszego wiatru 
i nieuwagę przeciwników.

W czterech, liczących się do klasyfikacji generalnej biegach, 
zdobyli cztery razy pierwsze miejsca. Te wyniki mówią same za siebie. 
Gminę Żnin reprezentowali: Mariusz Kaźmierczak, Marta Rumińska 
oraz Paweł Sikora.

Na pozostałych miejscach uplasowały się ekipy:
II miejsce – Powiat Sępoleński (sternik - Wojtek Sylka, załogant - 
Magdalena Maluchnik, załogant- Lidia Sokulska-Tłok)
III miejsce - Gmina Chełmża
IV miejsce - Gmina Sępólno Krajeńskie
V miejsce - Gmina Kamień Krajeński
VI miejsce - Urząd Marszałkowski w Toruniu
VII miejsce - Gmina Nakło.

Wśród ekip spoza grupy samorządowców o Puchar Burmistrza 
Sępólna Krajeńskiego zwyciężyła drużyna MLKS Krajna w składzie 
Jolanta Bukolt, Michał Bukolt oraz Paula Bukolt. II miejsce zajęła 
drużyna Aria Team.

Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą, dla uczestników rajdu, 
w Szkole Podstawowej w Zamartem, został przygotowany 
poczęstunek. Wszyscy próbowali swoich sił w konkursie, starając się 
rozszyfrować zwroty i słowa gwary krajeńskiej. Tradycyjnie 
organizatorzy wyróżnili najstarszego i najmłodszego uczestnika 
Rajdu.  Puchary i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostę 
Sępoleńskiego oraz Burmistrza Kamienia Krajeńskiego odebrali: 
Tadeusz Stąpyra (najstarszy uczestnik Rajdu) oraz Franek 
Stasierowski (najmłodszy uczestnik Rajdu).

W drodze powrotnej „peleton” zatrzymał się w Gronowskim 
Młynie, gdzie wszyscy skonsumowali nieodłączny element Rajdu- 
drożdżówkę przygotowaną przez panie kucharki z Zespołu Szkół nr 2 
w Sępólnie Krajeńskim.

Wszystkim uczestnikom Rajdu serdecznie dziękujemy za 
aktywne uczestnictwo i oczywiście zapraszamy za rok, na 
10. jubileuszowy KRAJEŃSKI RAJD ROWEROWY!



Niedzielne pływanie poprzedziła polowa msza święta 

odprawiona przez wikariusza parafii pw. Świętego Bartłomieja 

Apostoła w Sępólnie Krajeńskim- księdza Bartłomieja Kozłowskiego.  

Tego dnia również zawody przebiegały w sprzyjającej pogodzie 

i zakończyły się wręczeniem pucharów i nagród ufundowanych przez 

sponsorów, które wręczali obecni na miejscu: Przewodniczący Rady 

Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek 

Lesinski, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej 

w Sępólnie Krajeńskim Marek Tymecki, Przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców Osiedla nr 1, Radna Rady Miejskiej w Sępólnie 

Krajeńskim Mariola Mosiądz-Śmigiel, Przewodniczący Samorządu 

Mieszkańców Osiedla nr 2 Stanisław Gustyn oraz Komendant Gminny 

OSP w Sępólnie Krajeńskim Artur Cetnarski. 
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BIAŁY ŻAGIEL po raz czwarty…
W weekend, 29-30 czerwca, na sępoleńskim jeziorze, 

rozegrano IV REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.  

Do rywalizacji zgłosiły się UKS Szkwał Legionowo, MKŻ Żnin, 

Columbus Świecie oraz miejscowy MLKS Krajna, łącznie 20 łódek 

klasy Optimist.

Jak co roku, Regaty rozpoczęła zbiórka przy maszcie flagowym 

przystani żeglarskiej. Po postawieniu przez młodych żeglarzy bandery, 

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, wraz z Komandorem Sekcji 

Żeglarskiej MLKS Krajna  Stanisławem Łukaszewiczem, oficjalnie 

otworzyli Regaty.  Sprzyjająca, wietrzna i słoneczna pogoda pozwoliła 

na rozegranie wszystkich zaplanowanych na ten dzień biegów, nad 

których poprawnością czuwał sędzia zawodów Stanisław 

Jączkowski.

Powiatowe Zawody OSP
29 czerwca, na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim, 

zostały przeprowadzone powiatowe zawody sportowo – pożarnicze 

jednostek OSP z terenu powiatu sępoleńskiego. Zawody sędziowane 

przez komisję sędziowską z Komendy Powiatowej PSP pod 

kierownictwem sędziego głównego st. kpt. Roberta Lissa rozegrane 

zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 

z przeszkodami. 

Podobnie jak w roku 2018, Bank Spółdzielczy w Więcborku  

ufundował nagrody za miejsca I-III  dla dziewcząt i chłopców w jednym 

z siedmiu biegów. Numer sponsorowanego przez BS Więcbork biegu  

wylosował Starosta Sępoleński, a okazał się nim bieg numer I. Oprócz 

okazałych pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych dodatkową 

premią był wręczany przez Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Więcborku- Adama Trzosa, bon upominkowy o wartości 300 zł. 

Wszystkim zawodnikom, ich trenerom i opiekunom dziękujemy 

za udział w zawodach i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne 

(jubileuszowe) V REGATY BIAŁY ŻAGIEL STAROSTY SĘPOLEŃ-

SKIEGO!!!

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli 

przedsięwzięcie od strony zarówno finansowej, jak i organizacyjnej. 

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kierujemy do: Banku 

Spółdzielczego w Więcborku, Zespołu Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, Samorządów Mieszkańców 

nr 1 i 2 w Sępólnie Krajeńskim, państwa Katarzyny i Rafała 

Kwiatkowskich, OSP Sępólno Krajeński, Zespołu Szkół nr 2 

w Sępólnie Krajeńskim oraz MLKS Krajna.

Zmagania drużyn obserwowali zaproszeni goście, organizatorzy 

i gospodarze między innymi: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, 

Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej 

Suchomski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, 

samorządowcy gmin powiatu sępoleńskiego, a także licznie 

zgromadzeni druhowie. W zawodach wzięło udział łącznie 16 drużyn, 

w tym 3 kobiece, 9 męskich i 4 młodzieżowe. 
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Bike Krajna 2019
Największe wydarzenie związane z turystyką rowerową na 

Krajnie za nami. Dopisali uczestnicy, sprzęt i pogoda. Poniżej 

krótka relacja.

VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego 

w Siatkówkę Plażową Mężczyzn
W sobotę,  10 sierpnia 2019 r., przy ulicy Chojnickiej, na 

boiskach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, odbył się 

VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową 

Mężczyzn pod hasłem „100 lat Dziedzictwa Historyczno – 

Kulturowego Powiatu Sępoleńskiego”. Start turnieju nastąpił 

punktualnie o godz. 10:00, a rozgrywki otworzył Wicestarosta 

Sępoleński Andrzej Marach. Udział wzięło 14 par. Turniej miał 

charakter otwarty. Sześć najlepszych drużyn otrzymało puchary, 

dyplomy oraz nagrody. Ponadto trzem najlepszym drużynom 

wręczono medale, a para zwycięska otrzymała dodatkowo 

pamiątkowe koszulki. Rywalizacja toczyła się na czterech boiskach, 

systemem “brazylijskim” do wygrania dwóch setów. 

Tegoroczny rajd rowerowy BIKE KRAJNA 2019 odbył się 15 

sierpnia. Organizowany był już  po raz drugi (pierwszy raz w Powiecie 

Sępoleńskim),  tym razem trasa przebiegała przez kilka gmin oraz dwa 

powiaty: Złotowski i Sępoleński. Organizatorami głównymi 

wydarzenia byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna 

Złotowska oraz Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie. 

Łącznie w rajdzie wzięło udział ponad 200 amatorów kolarstwa z całej 

Polski.  Grupa „CZERWONA”, która start i metę miała w sępoleńskim 

Centrum Sportu i Rekreacji, liczyła blisko 70 osób.  Na trasie Rajdu 

rozlokowane były liczne punkty żywnościowe, których gospodarze 

częstowali „kolarzy” posiłkami i napojami.  Punktem kulminacyjnym 

wydarzenia był piknik integracyjny w Dorotowie. Na placu przy 

świetlicy wiejskiej spotkali się wszyscy uczestnicy rajdu jadący trzema 

trasami. Członkinie KGW w Dorotowie, którym w tym miejscu 

serdecznie dziękujemy, z pełnym profesjonalizmem, przygotowały 

rewelacyjne kanapki, swojski kompot i pyszną, pożywną zupę.  

Uczestnikom pikniku czas umilała „Kapela Podwórkowa znad 

Mochla”. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i medal za 

uczestnictwo w Rajdzie.

· ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, 

· ZGK sp. z o.o. w Więcborku, 

· tygodnik “WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE”, 

· ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY- MICHAŁ TROCIŃSKI, 

· DUKO sp. z o.o. oraz EGGERSMANN POLSKA.
Za pomoc i wsparcie organizacyjne dziękujemy również 

pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Nagrody ufundowane przez liczną grupę sponsorów wręczali: 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński 

Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeń-

skim Franciszek Lesinski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar 

Stupałkowski, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Więcborku 

Tomasz Dobrowolski, właściciel Zakładu Kamieniarskiego 

“Kamyszek” Tadeusz Podgórski oraz redaktor tygodnika “Wiadomości 

Krajeńskie” Tomasz Aderjahn. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 

czuwał zespół sędziowski pod kierownictwem Sławomira Gołąbka. 

Na zakończenie, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, podsumował 

cały turniej i zaprosił zawodników na następne tego typu wydarzenia 

w Powiecie Sępoleńskim.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do osób i instytucji, 
które wspierały nas w organizacji Turnieju. W pierwszej kolejności 
dziękujemy fundatorom nagród, a byli nimi:
· BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU (sponsor główny), 

· ZAKŁAD KAMIENIARSKI “KAMYSZEK”- TADEUSZ PODGÓRSKI, 
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XVIII Powiatowe Drużynowe Zawody 

Spinningowe dla Zakładów Pracy
W jedna z wrześniowych niedziel odbyły się na jeziorze 

sępoleńskim  XVIII Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe dla 

zakładów pracy. W zawodach uczestniczyło 36 drużyn z całego 

powiatu.

Trzy pierwsze miejsca zajęli :

I. Firma Lentrans Dąbrówka (A. Konkolewski, S. Konkolewski)

II. Firma MDD  ( R. Telicki , M. Narewski)

III. Firma AUTO HANDEL "MAŁY" (A. Różycki, K. Nazarewski)

VIII Bieg uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2019
W niedzielę, 6 października, w Centrum Sportu i Rekreacji 

w Sępólnie Krajeńskim - Krajna Arena, rozpoczął się VIII Bieg Uliczny 

im. Kajetana Bągorskiego 2019. Władze samorządowe Powiatu 

Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu - 

Marek Chart oraz Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.

Turniej Steel Darta pod Patronatem Starosty 

Sępoleńskiego
W piątek, 1 marca, w „Barze Zacisze” odbył się pierwszy w tym 

roku turniej darta. Zawodnicy rywalizowali w "Turnieju Steel Darta pod 

Patronatem Starosty Sępoleńskiego”. W zawodach wzięło udział 23 

zawodników, w tym jedna kobieta, m.in. z Bydgoszczy, Elbląga, 

Koszalina, Nakła nad Notecią, Gdyni, Czaplinka, Sośna, Dąbrowy oraz 

Sępólna Krajeńskiego. W tym gronie znalazł się Roman Tomczak - 

uczestnik jednego z najdłużej rozgrywanych i najbardziej prestiżowego 

turnieju darta na świecie - Winmau World Masters organizowanego od 

1974 roku oraz kwalifikacji do Mistrzostw Świata organizacji British 

Darts Organisation.

V Otwarty Turniej Darta o Puchar Starosty 

Sep̨ olenś kiego
Drugi tegoroczny turniej odbył się w piątek 13 września w „Barze 

Zacisze”. Zawodnicy rywalizowali w V Edycji Otwartego Turnieju Darta 
o Puchar Starosty Sępoleńskiego. W zawodach udział wzięło 29 
zawodników z Bydgoszczy, Morąga, Nakła nad Notecią, Występu, 
Torunia, Inowrocławia, Elbląga, Dąbrowy, Sośna i Sępólna 
Krajeńskiego - wielu z nich udanie radziło sobie na zakończonych 
niedawno Mistrzostwach Europy w Słowenii. Do rywalizacji 
przystąpiła również jedna kobieta, a była nią 88-letnia Józefa 
Szmytkowska.

Zawody odbywały się przy współudziale Starostwa 

Powiatowego. Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego 

reprezentował Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.
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Inwestycje/projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

„Rozbudowa i przebudowa budynku 

Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 

położonej w miejscowości Kamień Kraj. – 

adaptacja II piętra na cele mieszkań 

chronionych”

Projekt rozpoczął się w 2019 r.  i jest kontynuacją utworzonych 

już wcześniej 2 mieszkań chronionych dla seniorów. Zakłada on 

przebudowę i zakup wyposażenia do budynku Domu Pomocy 

Społecznej, gdzie dzięki kompleksowej adaptacji II piętra (budynku B) 

powstanie kolejne mieszkanie chronione  wspierane  przeznaczone  

dla 4 pensjonariuszy. Prace budowlane polegać będą głównie na:

- wykonaniu prac remontowo budowlanych bezpośrednio związanych 

z adaptacją II piętra budynku B na cele 1 mieszkania chronionego 

wspieranego;

- wykonaniu instalacji sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej),

- wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

-wykonaniu instalacji przeciwpożarowej.

W wyniku realizacji projektu, na obszarze powiatu sępoleńskiego 

powstanie infrastruktura umożliwiająca utworzenie 1 mieszkania 

chronionego dla 4 osób po 60 roku życia, dzięki czemu będą mieli 

szansę na dalsze samodzielne funkcjonowanie w środowisku. 

Ponadto, infrastruktura przebudowana w wyniku realizacji projektu 

zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co 

wpłynie na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych pomocy 

społecznej dla osób z dysfunkcjami z zakresie swobodnego 

poruszania się.

Mieszkania chronione stanowić będą alternatywę dla 

instytucjonalnych form pomocy. Ich zadaniem będzie też 

wykształcenie w osobach objętych wsparciem umiejętności do 

samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie w wykonywaniu 

codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności 

społecznych pozwoli uczestnikom na częściowe lub całkowite 

usamodzielnienie i powrót do rodziny.

Uzyskana pomoc ze strony specjalistycznej opieki ułatwi 

mieszkańcowi mieszkania chronionego dostrzeżenie wartości życia 

rodzinnego, właściwą komunikację interpersonalną, samodzielne 

rozwiązywanie problemów, wzrost świadomości w zakresie własnych 

możliwości, odkrycie swoich mocnych i słabych stron, zwiększenie 

poczucia własnej wartości, poznanie nowych, konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, konstruktywne 

korzystanie z czasu wolnego i nabycie umiejętności gospodarowania 

budżetem domowym. W podejmowanych działaniach niezmierne 

ważne będzie utrzymanie aktywności i sprawności fizycznej poprzez 

zajęcia rehabilitacyjne.

Planowane zakończenie budowy: II kwartał 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 373 032,00 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 317 077,20 (85%).

Wkład własny: 55 954,80 (15%).

„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

w powiecie sępoleńskim, świeckim 

i tucholskim”
 

Od 2018 r. wraz z powiatem świeckim i tucholskim realizujemy 

projekt, polegający na  bezpłatnych szkoleniach i kursach, które 

pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

  

Dla kogo:

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub 

uczące się na terenie powiatów sępoleńskiego, świeckiego lub tuchol-

skiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, które spełniają 

co najmniej jeden z poniższych warunków:

· osoby w wieku 18-65 lat, posiadające wykształcenie co 

najwyżej średnie (z wyłączeniem wykształcenia policealnego),

· osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

· osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom 

wykształcenia.

 

Korzyści z przystąpienia do projektu:

· samodzielny wybór kursu i szkoleń, które Cię interesują,

· zwiększone  szanse na znalezienie pracy lub lepsze zarobki,

· współpraca  z pracodawcami,

· zwrot koszty dojazdu na kursy/szkolenia.

 

Przykłady oferowanych kursów i szkoleń:

spawanie MIG, MAG, TIG, diagnosta samochodowy, operator koparko 

– ładowarek, operator suwnic, kierowca kat. B, C, C+E, operator 

obrabiarek numerycznych CNC, wizaż i stylistyka paznokci, kelner, 

barman, barista, pilarz/drwal, kucharz oraz inne kursy, na które będzie 

zapotrzebowanie!

 

Całkowita wartość projektu:             - 5.232.478,15 zł

Kwota dofinansowania:                     - 4.709.191,15 zł

(w tym 4.447.606,42 zł z UE)

Wkład własny niepieniężny:             -  523.287,00 zł

 

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 

osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

przez 245 osób dorosłych do 31 grudnia 2020 roku.

Do końca 2019 r. z doradcą zawodowym spotkało się 250 osób 

chcących dobrze ukierunkować swoją drogę zawodową. Powiat 

sępoleński w ramach projektu skierował zainteresowane osoby na 

kurs kelner/barman, stylizacja paznokci, operator koparko-ładowarki, 

spawanie różnymi metodami, operator suwnic, operator wózków 

jezdniowych, prawo jazdy kat. C, C, C+E.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.4 

„Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych 

na rzecz rynku pracy”.
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Realizacja Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego 

W Powiecie Sępoleńskim proces planowania i wdrażania polityki 

terytorialnej jest realizowany przy pomocy Strategii Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego (ORSG). 

Na podstawie tego dokumentu samorządy wchodzące w skład 

ORSG (4 gminy i powiat) mogą starać się o dofinansowanie projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafia na 

realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu efektywności energetycznej 

i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej 

i zawodowej oraz projektów zmniejszających bezrobocie. 

Początkowo kwota przypisana na ORSG Powiatu Sępoleńskiego 

określona została na poziomie 8.157 483,98 Euro, z tego na realizację 

projektów z udziałem: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 

4.746 839,93 Euro –  tj. 58,19 % oraz 

- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 3.410 644,05 

Euro – tj. 41,81 %.

Na mocy podpisanego porozumienia z dnia 13.02.2015 r., 

Komitet Sterujący ORSG Powiatu Sępoleńskiego, podjął uchwały 

dotyczące swego funkcjonowania, tj.: zatwierdzony został Regulamin 

pracy Komitetu Sterującego, Regulamin pracy Zarządu, powołano 

skład Zarządu oraz skład zespołu ds. opracowania Strategii Obszaru 

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową: 

Nazwa zadania

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu sępoleńskiego

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek 

Warsztatów Terapii Zajęciowej

Doposażenie szkół kształcenia zawodowego 
na potrzeby pracowni kształcenia 

zawodowego

Mój start w życie zawodowe 2017-2018

Wspieranie uczniów zagrożonych przed-
wczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przyszłość w naszych rękach

Termomodernizacja budynku przy 
ul. 600-lecia w Więcborku

Wartość 
całkowita

 w zł

663 543,63

1 015 498,50
po przetargach:

746 383,72

998 899,82

1 294 160,02

118 000,00

405 601,38

450 000,00

Wartość 
dofinansowania

357 231,99

810 342,99
po przetargach:

607 210,17

849 064,84

1 100 036,01

99 886,00

344 761,17

382 500,00

Uwagi

Termomodernizacja 4 budynków (Poradnia Sępólno, DPS 
Suchorączek, Laboratorium i Prosektorium Szpitala 

Więcbork. Zadanie zakończone.

Termomodernizacja obiektu na ul. Kościuszki 3 w Sępólnie 
Krajeńskim. Zadanie zakończone.

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSP Sępólno, 
CKZiU Więcbork, ZSCKR Sypniewo). Zadanie zakończone.

Kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
(ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork). Projekt aktualnie 

realizowany (do 2020 r.)

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce w Poradni. 
Projekt w fazie przygotowania.

Projekt Liceum w Sępólnie i w Więcborku (zajęcia 

Projekt we wstępnej fazie przygotowania.

dodatkowe), projekt aktualnie realizowany.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PODSUMOWANIE:

1. Środki zdobyte w ramach Strategii: 3 258 304,18 zł.

2.Środki „do wykorzystania” w konkursach: ok. 450 000,00 zł.

 w zł

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. 

Starosta jako przewodniczący Zarządu ORSG, odpowiada przed 

Marszałkiem za całość prac związanych z opracowaniem, wdrażaniem, 

realizacją i monitoringiem Strategii. 

W 2015 r. przygotowano projekt Strategii Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, który został 

pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i od tego momentu Powiat i 4 Gminy mogą ubiegać się 

o środki unijne z rozdania 2014-2020 w ramach polityki terytorialnej. 

Strategia jest aktualizowana w zależności od zmian w projektach na 

liście podstawowej.

W 2019 roku prace nad aktualizacją Strategii były aktywnie 

realizowane. Podczas 4 posiedzeń Komitetu Sterującego ORSG 

sygnatariusze podjęli 9 uchwał, głównie w sprawie aktualizacji listy 

projektów podstawowych i całej Strategii. Na liście projektów 

podstawowych znajdują się obecnie 44 pozycje, z których 33 

to projekty, które uzyskały już dofinansowanie i są zakończone lub 

w fazie realizacji. Cała Strategia dostępna jest do wglądu na stronie 

www powiatu.

Obecnie w Instytucji Zarządzającej RPO trwają prace nad nową 

perspektywą finansową obejmującą lata 2021-2027. W II połowie 

2021 roku planowane jest uruchomienie pierwszych konkursów.



Powiat Sępoleński 2019

58

Mieszkanie chronione ul. Jeziorna w Sępólnie
- remont 3 pokoi, termin: Kwiecień

Remonty i modernizacje 
Zestawienie robót wykonanych przez brygadę remontowo - budowlaną funkcjonującą 
przy Starostwie Powiatowym w roku 2018

 Starostwo Powiatowe
- malowanie biur
- remont kapitalny korytarza, termin Styczeń - Marzec

 Starostwo Powiatowe
- adaptacja archiwum przy ul. Przemysłowej, termin: Kwiecień

 Zarząd Drogowy
- remont stołówki
- remont korytarza w piwnicy, termin: Kwiecień, Maj

ZSP Sępólno
- malowanie pracowni tokarskiej, termin: Styczeń
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ZSP w Sępólnie
- malowanie klasy
- malowanie gabinetu pedagoga, termin: Czerwiec

PPP w Sępólnie 
- udrożnienie wentylacji
- roboty rozbiórkowe w łazienkach, termin: Maj

ZS nr 2 filia w Więcborku
- roboty budowlane w pracowni kucharskiej, termin: Lipiec

LO w Więcborku - malowanie sali gimnastycznej, termin: Lipiec

Mieszkanie powiatowe w Więcborku ul. Pocztowa
- sprzątanie i przygotowanie do sprzedaży, termin: Lipiec

DPS Suchorączek
- malowanie zalanego mieszkania 
- remont pracowni rehabilitacyjnej, termin: Sierpień
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ZS Nr 2 w Sępólnie
- malowanie klasopracowni matematycznej
- malowanie kuchni 
- malowanie kuchenki na I piętrze, termin: Sierpień, Wrzesień

Biuro ZNP w Sępólnie - malowanie biura, termin: Sierpień

Oranżeria w Sypniewie
- Remont oranżerii, malowanie konstrukcji dachu,
malowanie pomieszczeń wewnątrz, docieplenie i malowanie elewacji,
termin: Wrzesień, Październik

DPS Suchorączek
- Remont pomieszczeń - Terapii zajęciowej, Malowanie pomieszczeń 
w budynku głównym, termin: Listopad, Grudzień

Internat przy Al. 600-lecia w Więcborku
- malowanie 2 pokoi, termin: Maj
- malowanie łazienki pod wynajęcie dla „Wody Polskie”, 
termin: Grudzień

Plebania we Wielowiczu
- Docieplenie i elewacja ściany zewnętrznej, termin: Październik
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W minionym roku 2019 zanotowaliśmy 576 zdarzeń, w tym 

97 pożarów, 463 miejscowych zagrożeń oraz 16 alarmów fałszywych. 

Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet w naszej działalności, 

jednakże nie należy zapominać o innych bardzo ważnych aspektach 

służby, takich jak prewencja społeczna oraz ćwiczenia. W roku 2019 

przeprowadzono szereg ćwiczeń, między innymi:

· na zamarzniętym akwenie J. Lutowskiego w Lutówku Młyn 

strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzili szkolenie doskonalące 

z zakresu doskonalenia technik ratowania osób na obszarach 

zalodzonych. Na zajęciach omówiono zasady dotyczące prowadzenia 

działań ratowniczych na lodzie oraz zasady udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w hipotermii oraz podtopieniach. 

·  „Krajeński Gaj 2019” dla strażaków PSP oraz OSP z terenu 

powiatu sępoleńskiego. Głównym celem ćwiczeń było praktyczne 

sprawdzenie koordynacji działań służb ratowniczych w przypadku 

wystąpienia pożaru lasu oraz praktyczne sprawdzenie sposobów 

dostarczania wody na duże odległości. Wsparciem dla strażaków były 

zrzuty wody z samolotu „dromader”. W manewrach wzięło udział 

łącznie 25 zastępów straży pożarnych, 115 strażaków i 6 leśników.

· pod kryptonimem „KOBRA 2019”. Nad organizacją ćwiczeń 

czuwał Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 

w Sępólnie Krajeńskim, współpracując z Komendą Powiatową Policji, 

Straży Pożarnej i służbą Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Epizod praktyczny ćwiczeń zakładał celowe uderzenie samochodu 

ciężarowego w samochód osobowy, którym podróżowały 3 osoby, 

który następnie po uderzeniu staranował grupę osób czekających 

na przystanku autobusowym. W wyniku zdarzenia poszkodowanych 

zostało jedenaście osób. Podczas udzielania przez strażaków pomocy 

medycznej, dowodzący akcją dostał informację, że w aucie znajduje się 

także ładunek wybuchowy. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie 

umiejętności zarządzania zdarzeniem masowym w tym prowadzenie 

segregacji i udzielenie KPP oraz współpracy z innymi służbami 

na terenie działań.

Niezwykle istotnym elementem naszej służby było także działanie 

w ramach prewencji społecznej poprzez inicjowanie, prowadzenie 

oraz koordynowanie działań dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

oraz edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

pożarowego. W roku 2019 funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim brali udział 

w spotkaniach i inicjatywach profilaktycznych. Tematyka, jaką 

poruszaliśmy podczas spotkań, to między innymi: „Kręci mnie 

bezpieczeństwo”, „STOP pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa”. Jednym z nadrzędnych zadań było prowadzenie 

przez komendantów prelekcji dla nauczycieli szkół podstawowych 

z terenu naszego powiatu, mających na celu dostarczanie wiedzy 

oraz wzrost świadomości głownie dzieci i młodzieży szkolnej 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń z nim 

powiązanych.
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W ramach kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego 

Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadziła następujące 

szkolenia:

· Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – ukończyło 

32 strażaków;

· Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków 

OSP (dowódców OSP) – ukończyło 16 strażaków;

· Szkolenie z zakresu doskonalenia technik ratowania osób 

z obszarów zalodzonych dla strażaków ratowników OSP – ukończyło 

34 strażaków;

W 2019 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskały 

dofinansowania z następujących źródeł:

a) Dofinansowanie pod tytułem „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego” w łącznej kwocie 358 580,00 zł. 

b) Dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego w kwocie 300 000 zł. Zakup samochodu 

współfinansował Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 260 000 zł.

c) Dofinansowanie pod tytułem „Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. 

Dofinansowanie otrzymały jednostki OSP w łącznej kwocie

63 970,00 zł.

d) Dofinansowanie pod tytułem „Dofinansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych" dla wszystkich jednostek OSP.

W naszym powiecie wymienione dofinansowanie otrzymało 

28 jednostek OSP. Każda jednostka otrzymała do dyspozycji kwotę 

5000,00 zł. Wyjątek stanowiły jednostki OSP z KSRG, które w II turze 

otrzymały dodatkowe 5000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały jednostki 

OSP w łącznej kwocie 160 000,00 zł.

W analizowanym roku 2019 wydział kontrolno-rozpoznawczy 

przeprowadził łącznie 62 kontrole: 25 kontroli w zakresie 

podstawowym, 15 odbiorów obiektów, 20 kontroli w zakresie 

sprawdzającym wykonanie nałożonych obowiązków oraz 2 w zakresie 

doraźnym i problemowym. Łącznie skontrolowano 89 obiektów, 

w których stwierdzono 161 nieprawidłowości. W celu likwidacji 

uchybień i nieprawidłowości oraz poprawy warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektów wydano łącznie 17 decyzji administra-

cyjnych.

W minionym roku zrealizowano inwestycję pn.: Modernizacja 

obiektów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim, 

w ramach której pozyskano nowy budynek szatni wraz z zapleczem 

socjalnym oraz zmodernizowano pomieszczenie do mycia pojazdów 

i sprzętu. Przedsięwzięcie zostało wykonane dzięki wsparciu finan-

sowemu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwa 

Powiatowego.
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Komenda Powiatowa Policji
w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim:
insp. Paweł Zawada
tel. 52 389 02 00 lub 52 389 02 21
e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

W maju 2019 roku sępoleńscy kryminalni uczestniczyli w V wojewódzkich 

eliminacjach konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019” które odbyły się 

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W zmaganiach o tytuł najlepszych 

funkcjonariuszy pionu kryminalnego rywalizowało 18 czteroosobowych drużyn z całego 

województwa. Drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim okazała się 

najlepsza i to ona reprezentowała garnizon kujawsko-pomorski  w Ogólnopolskim 

Konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2019”, który odbył się w czerwcu 2019 roku 

w Szkole Policji w Pile.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji.

W ogólnopolskim konkursie drużyna sępoleńskich kryminalnych stanęła na 

trzecim stopniu podium. Ponadto, jeden z sępoleńskich policjantów zajął pierwsze 

miejsce w kwalifikacji indywidualnej w kategorii najlepszy policjant operacyjno – 

rozpoznawczy.

Pierwsza debata pod nazwą: ,,Porozmawiajmy o bezpie-

czeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – „ BEZPIECZEŃSTWO 

TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA” odbyła się 17 lipca 2019r. 

w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. 

Skierowana była do mieszkańców miasta i gminy Kamień Krajeński. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji samorzą-

dowej, lokalnych instytucji oraz służb wspierających i dbających 

wspólnie z Policją o bezpieczeństwo mieszkańców.

Drugą debatę  pod nazwą ,,Starszy nie znaczy bezbronny” 
policjanci zorganizowali w Więcborku w miejscowym Centrum 
Aktywność Seniora w dniu 18 września 2019r. Spotkanie było 
poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. 
Na spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu ,,Senior+”, Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, przedstawicieli władz samorządowych oraz  
sępoleńskiej i bydgoskiej policji.

W 2019 roku sępoleńscy policjanci zorganizowali dwie debaty społeczne

Debata społeczna w Kamieniu Krajeńskim

Debata społeczna w Więcborku

Podczas obu debat policjanci omawiali m.in. działanie Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji ,,Moja Komenda”.  
Ponadto, prelengenci z sępoleńskiej komendy, przedstawili 
uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających 
pieniądze metodą na tzw.: „wnuczka”, czy „inkasenta”. 
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Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Sępoleńskim za 2019 rok

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy m. in. kontrola 

przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, kontrola 

działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz 

badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych. 

W ramach swoich obowiązków organ nadzoru budowlanego 

w 2019 r. przeprowadził 173 inspekcje (w tym 83 kontrole budów,

90 kontroli obiektów w użytkowaniu), wydał 111 decyzji (w tym 

2 nakazy rozbiórki, 55 decyzji na użytkowanie) oraz 40 postanowień, 

nałożył 24 mandaty oraz skierował 11 zawiadomień do prokuratury 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa będącego samowolą 

budowlaną. W ubiegłym roku wszczęto 9 postępowań z tytułu 

samowolnie wykonanych obiektów budowlanych, 15 postępowań 

z tytułu samowolnie wykonywanych robót budowlanych, 

1 postępowanie z tytułu samowolnie wykonanej zmiany sposobu 

użytkowania oraz 12 postępowań z tytułu nieodpowiedniego stanu 

technicznego obiektów. Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Sępólnie Kraj. w 2019 r. wpłynęły 44 skargi i wnioski 

w zakresie o naruszenie przepisów prawa budowlanego. W ubiegłym 

roku organ nadzoru budowlanego przyjął do użytkowania m.in. 

142 budynki mieszkalne (w tym 12 na podstawie pozwolenia 

na użytkowanie), 2 budynki wielorodzinne, 27 budynków 

gospodarczych inwentarskich (w tym 5 na podstawie pozwolenia na 

użytkowanie), 13 budynków użyteczności publicznej (w tym 9 

na podstawie pozwolenia na użytkowanie) oraz 42 obiekty liniowe 

(w tym 9 na pozwolenie na użytkowanie). Ponadto, tutejszy 

inspektorat przeprowadza m.in. kontrole utrzymania placów zabaw, 

kontrole instalacji bezprzewodowej propan-butan w budynkach 

wielorodzinnych.

Konferencja „Aktywny senior to bezpieczny 

senior"
W Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Komenda 

Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z Komendą Powiatową Policji 

w Sępólnie Krajeńskim oraz z zaproszonymi do współpracy 

partnerami zorganizowała Wojewódzką Konferencję pn. „Aktywny 

senior to bezpieczny senior". Wydarzenie to zostało objęte patronatem 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza.

Inicjatywę tą wsparły następujące 

instytucje: Uniwersytet III Wieku w Sępólnie 

Krajeńskim, Centrum Kultury i Sztuki 

w Sępólnie Krajeńskim, Starostwo Powiatowe 

i Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim.

Na konferencję zostali zaproszeni 

komendanci miejscy i powiatowi policji 

z województwa kujawsko – pomorskiego, 

funkcjonariusze zajmujący się na co dzień 

profilaktyką społeczną, burmistrzowie i wójt 

z terenu powiatu sępoleńskiego, Przewodni-

czący Rady Powiatu, Rad Miejskich i Gminy, 

przedstawiciele miejscowych ośrodków 

pomocy społecznej i domów pomocy 

społecznej oraz główni adresaci tego spotkania 

tj. seniorzy z Sępólna Krajeńskiego, Kamienia Krajeńskiego, 

Więcborka, Suchorączka, Tucholi, Cekcyna i Lubiewa.  

Specjalnie na tę okazję Komenda Wojewódzka Policji 

w Bydgoszczy wraz z Paniami z Uniwersytetu III Wieku w Sępólnie 

Krajeńskim stworzyła film propagujący „Kopertę Życia”. 

Ponadto, przedstawiono algorytmy działania oszustów 

wykorzystujących zawody zaufania publicznego m.in. policjanta, 

wyłudzając od osób starszych i samotnych pieniądze. 

W trakcie konferencji poruszono również tematy dotyczące 

zagrożenia czadem i ogniem oraz funkcjonowania numeru 

alarmowego 112. 

Każdy z uczestników otrzymał „Kopertę życia” wraz z maseczką 

do resuscytacji krążeniowo oddechowej.
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Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie w powiecie sępoleńskim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

NIEODPŁATNA MEDIACJA
  

Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system 

darmowej pomocy prawnej. Od 2019 roku usługi dostępne w naszych 

punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, a od 2020 roku o nieodpłatną mediację. Zakres 

nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony w stosunku 

do lat wcześniejszych.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. 

Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy prawnej 

i obywatelskiej działa znacznie efektywniej. W roku 2019 w ramach 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego 

pomoc uzyskało 597 osób.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach 

wyznaczonych przez powiat, według kolejności zgłoszeń, po 

umówieniu terminu wizyty. Zachęcamy mieszkańców do umawiania 

się na wizyty za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na naszej 

stronie internetowej, poprzez rejestrację w systemie link: 

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/152 lub telefonicznie 

pod nr 52-388-13-00 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego).

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim 

umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy 

urzędu). Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prosimy 

o przekazywanie opinii nt. udzielonej porady poprzez wypełnienie 

części B karty pomocy.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania w Starostwie 

Powiatowym - Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich Wojciech Bilski.

Harmonogram pracy Punktów:
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Akcje ekologiczne

W 2019 r. powiat sępoleński wraz z innymi samorządami 

aktywnie uczestniczył w promowaniu zachowań proekologicznych. 

Dzięki różnym akcjom ekologicznym organizowanym w ramach 

cyklicznych imprez, stoisko promocyjne powiatu sępoleńskiego 

cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, 

dzieci i młodzieży.

Na „V Powiatowych Targach Ogrodniczo-Promocyjnych” 

w Sypniewie dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs o tematyce 

ekologicznej oraz wiedzy o regionie. pn.: „Powiat sępoleński z ekologią 

za pan brat” W konkursie uczestniczyło ponad 385 osób. Podobne 

działania edukacyjne z zakresu ekologii prowadzone były na stoisku 

powiatu podczas dożynek powiatowo-gminnych w Sośnie, które, 

mimo niesprzyjającej aury, cieszyły się dużą popularnością wśród 

uczestników święta plonów. Nagrodami w konkursach były sadzonki 

krzewów, artykuły szkolne, klocki, gry edukacyjne, książki oraz 

zabawki.
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Tak jak co roku, Powiat współfinansował również nagrody dla 

uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz konkursu 

ekologicznego „Estetyka zagrody wiejskiej” organizowanego na 

terenie wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego.

Łącznie na promowanie zachowań ekologicznych w 2019 r., 

powiat sępoleński przeznaczył kwotę ponad 7 000 zł, z czego 1 500 zł 

pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
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ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Kr.
tel./fax  52 388 12 25
e-mail: sepolno.piw@wp.pl
www.sepolno.piwet.org
Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Magdalena Czerkawska-Tyborska 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sępólnie Krajeńskim
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Inspekcja Weterynaryjna jest państwową instytucją kontrolno-

nadzorczą niezespoloną. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii. 

Na szczeblu powiatowym zadania Inspekcji Weterynaryjnej wykonuje 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. Służbowo Powiatowy Lekarz 

Weterynarii podlega wyłącznie Wojewódzkiemu i Głównemu 

Lekarzowi Weterynarii. Główne działanie Inspekcji Weterynaryjnej 

skupia się na szczeblu powiatowym. W zakresie wykonywania zadań 

na terenie powiatu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj. 

ściśle współpracuje z lokalnymi organami władzy samorządowej oraz 

współdziała z powiatowymi służbami i inspekcjami.

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Sępólnie Kraj. w 2019 

roku realizowała zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu 

zapewnienia ochrony zdrowia publicznego wynikające z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U. 

2018 poz. 1557 z późn. zm.). 

Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Sępólnie Kraj. polegają                                 

w szczególności na:  

- zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych,

- badaniach kontrolnych zakażeń zwierząt,

- monitorowaniu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia 

zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,

- badaniu zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 

- przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnej w handlu; kontroli na 

miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności 

oraz sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów 

pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi 

przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży 

bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,

- wprowadzaniu na rynek zwierząt i ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego,

-  przeprowadzaniu kontroli nad wytwarzaniem, obrotem 

i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt,

- sprawowaniu nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych 

do rozrodu, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,

- przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

- przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 

przemieszczaniem zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj. wykonywał 

swoje zadania przy pomocy pracowników Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii (5 pracowników merytorycznych) oraz lekarzy weterynarii 

prywatnej praktyki weterynaryjnej, których wyznacza w drodze decyzji 

administracyjnej do czynności urzędowych. Na terenie powiatu 

sępoleńskiego działalność prowadziło 11 lekarzy weterynarii 

w ramach  10 prywatnych praktyk lekarsko-weterynaryjnych.
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ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:  
Elżbieta Estkowska
tel. 52 388 12 30
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

W roku 2019 obchodzone było 100 – lecie powstania służb 

sanitarnych w niepodległej Polsce i  65–lecie działalności  największej 

instytucji zdrowia publicznego – Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Sto lat służby polskiemu społeczeństwu to okazja, by  przypomnieć 

historię, pokazać współczesność służb sanitarnych i zastanowić się 

nad wyzwaniami przyszłości – nowymi zagrożeniami dla naszego 

zdrowia. Jednak zadania wytyczone służbom sanitarnym prawie 100 

lat temu nie straciły aktualności – nadal obejmują nie tylko 

zapobieganie licznym chorobom zakaźnym, ale także nadzór nad 

wszystkimi obszarami z zakresu zdrowia publicznego, w tym nadzór 

nad:

Na poziomie powiatu sępoleńskiego zadania Inspekcji Sanitarnej 

pełni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj., 

która po wielu administracyjnych zawirowaniach została utworzona 

w 2001 roku. Wcześniej nadzór sanitarny sprawował m. in. wydział 

zamiejscowy stacji nakielskiej w Sępólnie Kraj. Tak więc rok 2019 

to także jubileusz Powiatowej Stacji, która obchodziła 18-lecie 

działalności na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.  

Laureatki konkursu w trakcie wręczenia dyplomów w Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie w towarzystwie opiekuna 
Pana Łukasza Cieślak wraz z organizatorami konkursu

„To 100 lat pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej 

zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa

milionów obywateli”

Główny Inspektor Sanitarny

Jarosław Pinkas

29 listopada 2019 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu 
Miejskiego w Sępólnie Kraj. odbyła się XV sesja Rady Powiatu, 
w trakcie której za całokształt wieloletniej pracy w Inspekcji Sanitarnej 
dziękowano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
- Elżbiecie Estkowskiej oraz pracownikom Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. 

Obchody 100-lecia służb sanitarnych zbiegły się z ogromnym 
sukcesem uczennic jednej ze szkół naszego powiatu w ogólnopolskim 
konkursie wiedzy o zdrowiu „Trzymaj Formę”, organizowanym przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną. Dziewczęta, przechodząc drogę 
konkursową na szczeblu szkolnym i powiatowym, zdołały 
zakwalifikować się do finału krajowego w Warszawie. Tym samym 
znalazły się w gronie wybitnych 18 osób z całej Polski, reprezentując 
nasz powiat i województwo. Gratulujemy!!!!
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Powiatowy Urząd Pracy
w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskim

Dyrektor: Artur Żychski

tel. 52 388 13 50, fax 52 388 53 67

e-mail:tose@praca.gov.pl

www.sepolnokrajenskie.praca.gov.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY
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W latach, kiedy brakowało miejsc pracy, łatwiej było o poszu-
kującego pracę dziś o pracodawcę, który ją oferuje. Utrzymująca się 
na niskim poziomie stopa bezrobocia sprawia, że Powiatowy Urząd 
Pracy skupia się na pośrednictwie pracy i pozyskiwaniu środków na 
wspieranie lokalnego rynku pracy. W tym roku ogólna wartość 
otrzymanych i pozyskanych środków finansowych na wszystkie formy 
aktywizacji wyniosła 6.037.000,00 zł, co w przeliczeniu na jednego 
bezrobotnego daje 3.502 zł. Między innymi za sprawą dobrej koniunktury na lokalnym rynku pracy 

i działań powiatowego urzędu pracy kolejny rok obserwujemy spadek 
liczby bezrobotnych w naszym regionie. W ewidencji nadal znajduje 
się 1723 osoby bezrobotne. Najmniej, bo 1488 było ich w paździer-
niku. Koniec roku zamknął się na poziomie 11,6% stopy bezrobocia. 
Dla porównania bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim 
wynosi 7,8% a w kraju 5,2%.

WYRÓŻNIENIE MINISTRA
W związku z efektywnym realizowaniem zadań na rzecz 

lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim  

po raz trzeci z rzędu otrzymał wyróżnienie MRPiPS. Według kryteriów 

oceny Ministerstwa, PUP w Sępólnie Krajeńskim uzyskał 2 wynik 

w województwie kujawsko-pomorskim, co lokuje urząd na 12 miejscu 

w kraju.

W ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 2977 osób, 
które uzyskały status osoby bezrobotnej. Z kolei z ewidencji osób 
bezrobotnych wyłączono 3117 osób. Przyczyny włączeń:
- podjęcia pracy 2102 (67,4%),
- staże 201 (6,5%),
- niepotwierdzenie gotowości 280 (9,0%),
- pozostałe 534 (17,1%).

RYNEK PRACY

Liczba osób bezrobotnych 
według gmin 
powiatu sępoleńskiego 
w grudniu 2019r.

FUNDUSZE URZĘDU W 2019

DODATKOWE PROGRAMY

Na działania aktywizacyjne osób bezrobotnych w 2019 roku 
Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył 6.280.000,00 zł. Na wskazaną 
kwotę składają się środki z Funduszu Pracy przyznane przez Ministra 
właściwego ds. pracy w ramach tzw. algorytmu oraz środki, które 
uzyskano na wcześniej przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
programy finansowane z EFS i rezerwy MRPiPS.

Urząd Pracy aktywnie uczestniczył w ogłaszanych konkursach 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
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OBSŁUGA BEZROBOTNYCH
PUP w Sępólnie Krajeńskim wydał 7552 decyzje administracyjne 

dotyczące statusu i świadczeń dla bezrobotnych oraz 118 posta-
nowień. Naliczył i wypłacił zasiłki i inne świadczenia na kwotę 
3.998.292,62 zł. Średnio miesięcznie do zasiłku uprawnionych było 
327 osób, tj. ok. 20 % ogólnej liczby bezrobotnych. Suma składek 
zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku opiewała na 
kwotę 1.063.850,40 zł. 

Ponadto, w ciągu roku wydano bezrobotnym ponad kilka tysięcy 
dokumentów o: dochodach, okresach zasiłkowych, dochodach 
PIT-11, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
oraz udzielono informacji do celów emerytalno-rentowych i naliczenia 
kapitału początkowego. Przesłano również około 700 zaświadczeń 
do innych instytucji drogą elektroniczną.

USŁUGI RYNKU PRACY
Do bezrobotnych i pracodawców kierujemy ofertę usług 

pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń 
zawodowych. Usługi te mają na celu pomoc w poruszaniu się po rynku 
pracy, uzyskania kompetencji oraz w podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy.

W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych osób 
bezrobotnych urząd zorganizował szkolenia dla 69 osób za kwotę 
146.499 zł. Dofinansował studia podyplomowe 3 osobom oraz 
kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników, z których 
skorzystało 178 osób (220.610,54 zł). Wymienione zadania 
zrealizowano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wojewódzki Urząd Pracy i projektach z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Umożliwiło to pozyskanie dodatkowych funduszy 
w kwocie 4 655 039,00 zł  dzięki temu udało się łącznie zaktywizować 
1.744 osoby. 

1. EFS – POWER 2019 – 1.695.953,00 zł
2. EFS – RPO 2019 – 1.540.486,00 zł
3. Rezerwa – rodzice powracający na rynek pracy – 315.800,00 zł
4. Rezerwa – zielone miejsca pracy – 137.800,00 zł
5. Rezerwa- staże w placówkach ARiMR – 26.000,00 zł
6. Rezerwa - bezrobotni zamieszkujący na wsi – 240.000,00 zł
7. Rezerwa - aktywizacja bezrobotnych w regionach wysokiego
    bezrobocia – 456.000,00 zł
8. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 143.000,00 zł
9. Rezerwa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
    - dec. z dn. 01.07.2019 r. – 60.000,00 zł
10.Rezerwa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
     - dec. z dn. 14.11.2019 r. – 40.000,00 zł

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW
Wśród zadań urzędu pracy mieści się obszar poświęcony 

obsłudze pracodawców zamierzających zatrudnić osoby spoza Unii 
Europejskiej. Można tego dokonać na podstawie oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwolenia na 
pracę sezonową lub zezwoleń wydanych przez wojewodę.

Najwięcej oświadczeń bo 725 wydano obywatelom Ukrainy.

MIGRACJA 
ZAROBKOWA 

BEZROBOTNYCH

Od wielu lat najwięcej osób 
bezrobotnych zgłasza podjęcie 
pracy sezonowej we Francji. 

Jednak łączna liczba 
wyjeżdżających za granicę jest 

z roku na rok mniejsza. 
Jeszcze kilka lat wcześniej było to 

dwukrotnie więcej.
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Atrakcyjne kierunki kształcenia oraz współpraca z uczelniami 

wyższymi i wieloma firmami z całego regionu w szkołach branżowych, 

bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych w liceach, staże 

i praktyki w krajach Unii Europejskiej w technikach, to niewątpliwe 

atuty jakie 13 marca, na Targach Pracy i Edukacji „Twoja przyszłość 

w Twoim regionie” prezentowały szkoły, dla których Powiat 

Sępoleński jest organem prowadzącym.

Podczas Targów, uczniowie III klasy gimnazjów oraz VIII klasy 

szkół podstawowych mogli porozmawiać bezpośrednio z młodzieżą, 

nauczycielami oraz dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim. Stoiska 

wspomnianych szkół cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 

odwiedziło je  w ciągu całego dnia blisko 600 uczniów.  Jak pokazuje 

życie,  Targi stworzyły doskonałą przestrzeń do kontaktu pomiędzy 

potencjalnym a aktualnymi uczniami szkół ponadpodstawowych. 

Można było zaobserwować doskonały kontakt tych dwóch grup 

młodzieży, które bez barier i w swobodny sposób wymieniały  swoje 

poglądy. Z rozmów kuluarowych  z młodzieżą przybyłą na targi wiemy, 

że coraz większa jej część zamierza kontynuować naukę 

w ponadpodstawowych szkołach Powiatu Sępoleńskiego. 

Wszyscy uczniowie, którzy odwiedzili tego dnia stoiska szkół 

Powiatu Sępoleńskiego, brali udział w konkursie z atrakcyjnymi 

nagrodami ufundowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Sępólnie Krajeńskim oraz Starostwo Powiatowe. 

Punktem kulminacyjnym Targów, było losowanie nagród 

ufundowanych przez sponsora głównego firmę NOVUM 

TRAVEL  z Więcborka.  Firma pana Dariusza Tusznio 

sprezentowała uczestnikom Targów dwie wycieczki 

zagraniczne: 6 dniowy wyjazd do słonecznej Italii oraz 

3 dniową wycieczkę do Lwowa. NOVUM TRAVEL 

to więcborska  firma z branży turystycznej, która w ciągu 

kilkunastu lat konsekwentnej działalności  stale poszerza 

swoją ofertę,  obejmującą w tej chwili wszystkie kraje 

w Europie, Bliski Wschód, Ziemię Świętą, Egipt, Maroko 

oraz Meksyk (http://novumtravel.pl/).

Świetnym przykładem, na nieustanne zwiększanie 

oferty edukacyjnej szkół powiatu, jest fakt podpisania 

podczas Targów, porozumienia o współpracy pomiędzy 

Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie 

Krajeńskim a bydgoską firmą AKSON sp. z o.o. Jest to 

firma ściśle związaną z przemysłem opakowaniowym, będąc przede 

wszystkim producentem form na elementy opakowań. Podpisy na 

porozumieniu złożyli: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Prezes 

Zarządu AKSON sp. z o.o. Aleksander Ohla oraz Dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Eugeniusz Szwochert. Należy dodać, 

że wśród partnerów szkoły są m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania Środo-

wiskiem w Tucholi, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy z Byd-

goszczy, Wojskowa Akademia Techniczna oraz firma Eggersmann.

Targi to nie tylko część wystawiennicza. Jak co roku 

przygotowaliśmy dla uczestników niespodzianki muzyczne. W tym 

roku na scenie zaprezentował się zespół FAIRLY LOCAL oraz 

saksofonista altowy z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie 

Krajeńskim, który na co dzień gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 

w Sępólnie Krajeńskim - Maciej Kamiński.  FAIRLY LOCAL to zespół, 

któremu do tej pory udało się wystąpić jako support przed takimi 

gwiazdami jak: Enej, Kombi, Kamil Bednarek. Zajęli pierwsze miejsce 

w III Talent Show zorganizowanym przez galerię Brama Pomorza oraz 

wystąpili w programie Ranny Powstaniec w Weekend FM. Mieli 

również okazję wspierać oraz wystąpić podczas 27 finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chojnicach. Oba koncerty zostały 

bardzo pozytywnie odebrane przez widownię. Wykonawcom 

serdecznie dziękujemy za wsparcie i udział w Targach. 

Organizatorem Targów Pracy i Edukacji byli: Powiat Sępoleński, 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu oraz Gmina Sępólno Krajeńskie.



Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Korczaka w Więcborku

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Więcborku

ul. Pocztowa 14a, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Anna Skiba
tel. 52 389 70 66
e-mail: lo-wiecbork@wp.pl
www.lowiecbork.edu.pl

ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Tomasz Cyganek
tel. 52 388 21 54
e-mail: losepolnokancelaria@vp.pl
www.losepolno.szkolnastrona.pl

ul. Przemysłowa 15, 
89-400 Sępólno 
Dyrektor: Eugeniusz Szwochert
tel. 52 388 21 07
e-mail: sekretariat@zspsepolno.pl
www.zspsepolno.pl

ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork

Krajeńskie

Dyrektor: Sławomir Kulpinski
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03

 e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl       www.powiat-sepolno.pl      www.bip.powiat-sepolno.pl

Prawo jazdy i transport drogowy:
pokój nr 36, tel./fax 52 388 13 14

Dyrektor Wydziału:
pokój nr 33, tel. 52 388 13 16
pokój nr 34, tel. 52 388 13 17

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy:
pokój nr 17, tel. 52 388 13 18
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej:
pokój nr 5a, tel. 52 388 13 26
pokój nr 4a, tel. 52 388 13 27
pokój nr 19, tel./fax 52 388 13 29
pokój nr 6a, tel. 52 388 13 22 
Narady Koordynacyjne:
pokój nr 8a, tel./fax  52 388 13 28
Gospodarka Nieruchomościami:
pokój nr 30, tel. 52 388 13 31

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII 
I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
I SPRAW OBYWATELSKICH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Sekretarz Powiatu:
pokój nr 40a, tel. 52 388 13 12
Sekretariat i Biuro Obsługi Klienta:
pokój nr 38, tel. 52 388 13 00
fax 52 388 13 03
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
Biuro Rady Powiatu:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Informatyk:
pokój nr 47, tel. 52 388 13 40
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
nadzór nad stowarzyszeniami oraz obsługa 
BIP:
pokój nr 47, tel. 52 388 13 05

pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
e-mail: iod@powiat-sepolno.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 
w Kamieniu Krajeńskim

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego 
NZOZ prowadzony przez NOVUM-MED Sp. z o.o. 
w Więcborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Dyrektor: s. Karolina Blok, tel. 52 388 60 34
www.dpsdzieci.pl

Prezes Zarządu /Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ: 
Maria Kiełbasińska
tel. 52 389 62 31, fax: 52 389 72 63
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
www.bip.szpital-wiecbork.pl

tel. 52 389 71 60

ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Mariusz Czerwiński
tel. 52 388 26 86
e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
www.zs2-sepolno.pl

ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork

ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

ul. Wojska Polskiego 20, 
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Katarzyna Kowalczyk
tel. 52 388 21 47
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl

ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork

e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl
www.ckziu-wiecbork.pl

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskie

1. Fillia w Więcborku

2. Fillia w Kamieniu Krajeńskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim 
z siedzibą w Więcborku

FILIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2:

www.poradniapp-sepolno.cba.pl

- Dom Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy 
tel./fax 52 389 54 55
e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl

ul. Długa 20B, 89-413 Wąwelno
Dyrektor: Mieczysław Kaproń
tel./fax 52 389 30 07
e-mail: mietekkapron@wp.pl

ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński
Dyrektor: Przemysław Dziubiński
tel./fax 52 388 60 15
e-mail: dpskamienkr@poczta.onet.pl
www.dpskamienkrajenski.pl

Suchorączek 51, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Justyna Krzysztofek
tel. 52 389 76 94
fax 52 389 70 51
e-mail: dps-suchoraczek@idea-net.pl
www.dps-suchoraczek.lo.pl

Rodzinny Dom Dziecka 
w Wąwelnie

Dom Pomocy Społecznej 
w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej 
w Suchorączku

JEDNOSTKI OKOŁOPOWIATOWE

Kadry:
pokój nr 29, tel. 52 388 13 23

Skarbnik Powiatu:
pokój nr 44, tel. 52 388 13 06
Z-ca Głównego Księgowego:
pokój nr 45, tel. 52 388 13 07
Wydział:
pokój nr 41, tel./fax 52 388 13 09
pokój nr 42, tel. 52 388 13 08

Dyrektor Wydziału:
pokój nr 27, tel. 52 388 13 11
pokój nr 28, tel. 52 388 13 13
Archiwum:
pokój nr 28, tel. 52 388 13 13

Dyrektor Wydziału: tel. 52 388 13 15
Rejestracja Pojazdów:
pokój nr 36, tel. 52 388 13 15

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I ROZWOJU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: 
Agnieszka Ramczykowska
tel/fax: 52 388 56 58
e-mail: pinb@powiat-sepolno.pl
www.bip.pinb-sepolno.lo.pl

Komendant Powiatowy PSP: 
st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski
tel: 52 388 83 50
e-mail: sekretariat.kppsp@poczta.onet.pl
sepolno.kujawy.psp.gov.pl

tel. 52 389 02 00, 52 389 02 21

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Sępólnie Krajeńskim

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. T. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim: 
insp. Paweł Zawada

e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Elżbieta Estkowska
tel. 52 388 12 30        
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Magdalena Czerkawska-Tyborska 
tel./fax 52 388 12 25
e-mail: sepolno.piw@wp.pl
www.sepolno.piwet.org

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. T. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie
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Dyrektor: Elzbieta Maziarz – Rudnik
tel./fax  52 389 85 01
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
www.pcprwiecbork.pl

ul. T. Kościuszki 11, 
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Artur Żychski
tel. 52 388 13 50, fax 52 388 53 67
e-mail:tose@praca.gov.pl
www.sepolnokrajenskie.praca.gov.pl

ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Edwin Eckert
tel. 52 388 12 02
e-mail: zdsepolno@onet.pl
www: www.zd-sepolno.lo.pl

Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Beata Lida
Centrum Administracyjne obsługuje 
następujące placówki:
- Dom Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku 
- Dom Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Sępólnie Krajeńskim

Zarząd Drogowy 
w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Administracyjne Domów dla 
Dzieci w Więcborku

Ewidencja Gruntów i Budynków:
pokój nr 31, tel. 52 388 13 20
pokój nr 32, tel. 52 388 13 19

Dyrektor Wydziału:
pokój nr 28c, tel. 52 388 13 37
pokój nr 28b, tel. 52 388 13 32

Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej 

Placówek Oświatowych:
pokój nr 28a, tel. 52 388 13 33

pokój nr 35, tel. 52 388 13 40

pokój nr 46, tel. 52 388 13 10
pokój nr 46, tel. 52 388 13 10

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, 
SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

STANOWISKO DS. OPRACOWY-
WANIA I KOORDYNOWANIA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO, OCHRONY 
LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH



PRACODAWCO!
chcesz przeszkolić swoich pracowników
albo sam skorzystać z dofinansowania
na podniesienie kwalifikacji?

Złóż wniosek o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
do Powiatowego Urzędu Pracy

Z Funduszu Szkoleniowego możesz otrzymać środki na:
• kursy zawodowe
• studia podyplomowe
• egzaminy zawodowe
• badania lekarskie i psychologiczne
• ubezpieczenie od NNW podczas kształcenia

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 13 50, fax 52 388 53 67
e-mail: tose@praca.gov.pl

http://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl

Zamarte HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE

OFERUJE

SADZENIAKI

ODMIAN JADALNYCH:  
Tacja • Impresja • Denar • Lord • Michalina • Gwiazda • Jurek...
 

ODMIAN SKROBIOWYCH:
Widawa • Kuba • Rudawa • Skawa • Jasia...

 

Oferujemy transport

Pod wskazany adres!

 

604 596 245 • 698 978 254 • 662 156 030 • 511 133 389 • 52 388 15 76

www.zamarte.com        hzz@zamarte.com



TAPICERKA JACHTOWA  |  PODUCHY NA MEBLE OGRODOWE
PODUCHY DO WNĘTRZ  |  POSZYCIA NA MEBLE TAPICEROWANE

DUKO Sp. z o.o.
Zakład produkcyjny

ul. Składowa 1c
89-400 Sępólno Krajeńskie

tel.: 52 388 37 78 | info@duko.pl

 www.duko.pl



• NAGROBKI

• GROBOWCE

• PARAPETY

• BLATY

• SCHODY

• POSADZKI

• KOMINKI

• ELEWACJE

KAMYSZEK

606 895 872
52 388 55 20

Tadeusz Podgórski

PIASECZNO 62
89-400 SĘPÓLNO KRAJ.

Firma Usługowo-Wydawnicza
„DANIEL” Ewa Wierzchucka

ewa@drukarniadaniel.pl

daniel@drukarniadaniel.pl

ul. Wiatrakowa 3, 89-400 Sępólno Krajeńskie

www.drukarniadaniel.pl

@DrukarniaDaniel

PROJEKTY GRAFICZNE

DRUK CYFROWY 

OPRAWA PRAC

DRUK KSIĄŻEK

DRUK WIELKOFORMATOWY

DLA MŁODEJ PARY

DLA SZKOŁY

DLA INSTYTUCJI I FIRM

EVENTY, IMPREZY I SPOTKANIA

UPOMINKI I PREZENTY 

GADŻETY REKLAMOWE

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

PIECZĄTKI

KALENDARZE

606 677 982

52 388 38 56

OFERTA





W ofercie m.in.:

ul. Przemysłowa 1D
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 04 21, 52 388 04 22
e-mail: hydraulik.sepolno@poczta.onet.pl
http://www.hydraulik-tuchola.pl/

• pompy ciepła
• armatura instalacyjna
• kotły (gaz, pellet, ekogroszek,
    olej opałowy)
• grzejniki (stalowe, aluminiowe,
    łazienkowe)
• przydomowe oczyszczalnie
    ścieków
• wyposażenie łazienek
• zbiorniki na wodę opadową
• systemy nawadniania ogrodów
• usługi odwiertów geotermalnych
    do pomp ciepła







www.powiat-sepolno.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

CZERWIEC 2020

POWIAT
SĘPOLEŃSKI

2019

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 13 00
fax. 52 388 13 03
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
www.powiat-sepolno.pl

Opracowanie graficzne
F.U.W. "Daniel" Ewa Wierzchucka
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Wiatrakowa 3
tel. (+48 52) 388 38 56
www.drukarniadaniel.pl

SIEĆ DROGOWA
NA TERENIE

POWIATU 
SĘPOLEŃSKIE

Legenda
- droga krajowa Nr 25
- droga wojewódzka
- drogi powiatowe
- pozostałe drogi
- obszar zabudowań


