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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego!

Szanowni Państwo, rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla naszego Powiatu. To czas, w którym
cały świat nieprzerwanie zmagał się z pandemią koronawirusa. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się
rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych mieszkańców. W 2021 roku udało
nam się zrealizować wiele ważnych dla Powiatu przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 5 mln zł. To one przyczyniają się do
poprawy jakości życia naszych mieszkańców. We współpracy z Gminami podjęliśmy szereg działań inwestycyjnych, zadbaliśmy
o transport publiczny i drogi oraz bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, tworząc Powiatowy Punkt Szczepień
Powszechnych.
Mamy nadzieję, że nasze działania odpowiadają rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem Powiatu
i jak najlepiej służą lokalnej społeczności.
Powiat Sępoleński ponownie otrzymał wyróżnienie Związku Powiatów Polskich w ramach Ogólnopolskiego Rankingu
Powiatów. To rodzaj uhonorowania najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce. W kategorii powiatów poniżej
60 tys. mieszkańców nasz Powiat został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu w gronie wyróżnionych.
Pandemiczne obostrzenia uniemożliwiły nam organizację imprez sportowych i kulturalnych, wiele uroczystości miało
skromny charakter. Z uwagi na obostrzenia sanitarne ograniczyliśmy także liczbę przyjmowanych interesantów. Dziękujemy
za Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.
Pomimo pandemii nie zwalnialiśmy tempa i robiliśmy wszystko aby zrealizować projekty ważne dla lokalnej
społeczności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze wydarzenia 2021 roku.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania naszej strony internetowej www.powiat-sepolno.pl
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Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Sępoleński

Marek Chart

Jarosław Tadych
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Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
– informacje wg. stanu na dzień 31.01.2022 r.

W radzie Powiatu funkcjonuje 7 komisji problemowych:
· Komisja Statutowa
· 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

Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim VI kadencji:
● 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.

3

powiat-sepolno.pl

Powiat Sępoleński 2021

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

Skład Komisji Rady Powiatu
wg. stanu na dzień 31.01.2022 r.:
KOMISJA STATUTOWA
1. Piotr Dobrzański - Przewodniczący
2. Tomasz Fifielski
3. Danuta Zalewska
4. Andrzej Marach
5. Katarzyna Kolasa

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Agnieszka Seydak- Przewodnicząca Komisji
2. Danuta Zalewska
3. Jan Król
4. Ireneusz Balcer

1. Zofia Krzemińska- Przewodnicząca Komisji
2. Jarosław Tadych
3. Katarzyna Kolasa
4. Danuta Zalewska
5. Andrzej Chatłas
6. Ireneusz Balcer

KOMISJA REWIZYJNA
1. Andrzej Chatłas- Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Wilgosiewicz
3. Agnieszka Seydak
4. Franciszek Fröhlke

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI
1. Franciszek Fröhlke- Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Marach
3. Piotr Dobrzański
4. Jan Król
5. Krzysztof Wilgosiewicz
6. Krzysztof Szymanowicz

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1. Ireneusz Balcer– Przewodniczący Komisji
2. Barbara Bury
3. Iwona Sikorska
4. Jarosław Tadych
5. Marek Chart
6. Agnieszka Seydak

Poszczególne komisje spotykały się w 2021 roku z różną
częstotliwością, uzależnioną od bieżących potrzeb. Oprócz
merytorycznej działalności komisje na bieżąco zajmowały się
opiniowaniem projektów uchwał rady powiatu.

ZARZĄD POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
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
Obowiązujący od marca 2021 roku stan epidemii
zmiany w funkcjonowaniu organów Powiatu. Przepisy
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze stanem
epidemii umożliwiły organom jednostek samorządu
terytorialnego organizację obrad i podejmowanie
rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość, dlatego część posiedzeń Zarządu Powiatu
przeprowadzono zdalnie. W roku 2021 Zarząd Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim odbył 25 posiedzeń podejmując
71 uchwał. 30 kwietnia 2021 roku podczas XXXIV sesji Rada
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok.
powiat-sepolno.pl

Mamy nadzieję, że działania podejmowane w 2021
roku przez Zarząd Powiatu wpłynęły na poprawę jakości życia
naszej społeczności oraz spełniły oczekiwania Mieszkańców.
Dziękujemy pracownikom Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim, dyrektorom i pracownikom jednostek
organizacyjnych powiatu. Bez Waszej pracy, zaangażowania
i oddania, nie udałoby się zrealizować zaplanowanych zadań.
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POŻEGNANIE
WŁADYSŁAWA REMBELSKIEGO
W poprzednim wydaniu tego folderu relacjonowaliśmy zmianę na stanowisku Skarbnika Powiatu
Sępoleńskiego, gdy Pan Władysław Rembelski zakończył
pełnienie tej funkcji i kontynuował cieszenie się zasłużoną
emeryturą. W tym, z przykrością zmuszeni jesteśmy
zamieścić już tylko wspomnienie w związku z tym,
że 31 grudnia 2021 r. Pan Władysław nagle zmarł. Był
Skarbnikiem Powiatu Sępoleńskiego w latach 2014-2020,
długoletnim pracownikiem samorządowym, Radnym Rady
Miejskiej w Więcborku.
Odszedł od nas nagle człowiek pełen życia,
serdeczny i wrażliwy na potrzeby innych.
Swoją pracę traktował jako pasję wykonywał ją
sumiennie i zaangażowaniem.
Dla nas zawsze pozostanie „Ministrem Finansów”,
osobą pogodną i skromną, dobrym duchem urzędu, z którym
współpraca zawsze układała się.
Panie Władku, będzie nam
Ciebie bardzo brakowało.

BUDŻET POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2021
Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021 r.
został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/135/2020
z dnia 18 grudnia 2020 r.
· po stronie dochodów w kwocie
59.614.167,77 zł;
· po stronie wydatków w kwocie
58.662.197,77 zł;
· nadwyżka budżetowa w kwocie
951.970,00 zł.

i zmniejszonego ruchu w transporcie zbiorowym podczas
trwania pandemii w roku 2021. Wydatki budżetowe
wykonano w wysokości 92 % przy zachowaniu realizacji
ustawowych zadań Powiatu, co świadczy o wypracowanych
oszczędnościach, a co za tym idzie właściwej realizacji
budżetu roku 2021, oraz zgodnie z zakładaną nadwyżką
przeznaczoną na pokrycie rozchodów. Ponadto zaplanowane
dochody majątkowe w kwocie 3.680.803,68 zł zostały
zrealizowane w kwocie 1.786.596,61 zł co stanowi
49 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane
w kwocie 5.000.497,07 zł zostały zrealizowane w kwocie
3.251.885,60 zł, co stanowi 65 % planu. Niewykonanie
planu, zarówno dochodów majątkowych jak i wydatków
majątkowych, wynika z kontynuacji w nowym roku inwestycji
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przy 85% udziale środków
unijnych, inwestycji „Przebudowa i modernizacja
infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj.” - środki
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz kontynuacji
zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy mostu przez rzekę Sępolenkę w ciągu
DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka”
w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w roku 2021. Niewykonanie części dochodów
majątkowych wynikało również z braku rozstrzygnięcia
przetargu na ogłoszoną sprzedaż nieruchomości gruntowej
oraz lokalu mieszkalnego w Sypniewie, ponowienie oferty
nastąpi w roku 2022.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi:
· po stronie dochodów
67.122.629,66 zł;
· po stronie wydatków
65.126.763,66 zł;
· nadwyżka budżetowa w kwocie
1.995.866,00 zł.
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosi:
· po stronie dochodów
64.744.118,72 zł
· po stronie wydatków
59.844.878,12 zł
· na dzień 31.12.2021 r. wykonano nadwyżkę budżetową
w wysokości
4.899.240,60 zł.
Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań
budżetowych wynika, że dochody wykonano w 96 % planu
rocznego, różnica stanowi głównie środki, które przyznano
dla Powiatu na projekty „unijne” i rządowe związane
z przeciwdziałaniem COVID-19, lecz zostaną one wykorzystane w kolejnym roku, oraz w wyniku zakładanego wyższego
planu niż ostateczne zapotrzebowanie na dokonanie
odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.,
5
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Łączna kwota wykonanych w 2021 roku wydatków
majątkowych wynosi 3.251.885,60 zł i stanowi ponad 5 %
wydatków ogółem, co zobrazowano poniżej:

geodezja i kartografia - Infostrada

1 432 896,04

infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg,
chodników

799 881,16

infrastruktura dot. ochrony zdrowia

750 576,00
196 051,90
72 480,50

infrastruktura dot. oświaty
infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny
Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe)
poniesione przez Powiat Sępoleński w roku 2021

3 251 885,60

Stan zobowiązań długoterminowych Powiatu Sępoleńskiego (z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji
i umowy wierzytelności z roku 2011 dotyczącej rozbudowy szpitala) na dzień 31.12.2021 roku wynosi 25.009.894,70 zł i jest
mniejszy o prawie 2,8 mln w stosunku do roku ubiegłego. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

powiat-sepolno.pl
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POWIAT W RANKINGACH
10. MIEJSCE NASZEGO POWIATU
W RANKINGU ZPP 2021 ROKU
Spośród 125 powiatów do 60 tys. mieszkańców powiat sępoleński po raz
kolejny, znalazł się w czołowej 10. najaktywniejszych powiatów, w corocznym
Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin przeprowadzanym przez ZPP.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony jest przez Związek
Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez
ekspertów Związku Powiatów Polskich w następujących kryteriach: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjo-nowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Kolejność w rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych
wyników w ocenianych obszarach działalności.

INWESTYCJE
z siatkami do koszykówki, słupki z siatką do gry w tenisa oraz
inne elementy montażowe. Ważnym elementem nowej
infrastruktury szkolnej będzie bieżnia czterotorowa. Obok
płyty boiska powstanie siłownia zewnętrzna i małe boisko do
gry w kometkę. W ramach projektu planowana jest również
zmiana konstrukcji starej zniszczonej podłogi na sali
gimnastycznej na podłoże w technologii gel floor. Cały teren
zostanie ogrodzony i oświetlony panelami fotowoltaicznymi
w technologii LED. Inwestycję planuje się zakończyć
w II połowie 2022 roku.

Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych
dla Powiatu Sępoleńskiego
W grudniu 2020 roku Powiat Sępoleński aplikował
o środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, w ramach naboru do podziału było 1,65 miliarda
złotych, w tym dla województwa kujawsko-pomorskiego
78 milionów. Otrzymaliśmy kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację infrastruktury
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Przy szkole powstanie boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 24 m x 44 m, w skład którego wchodzić będzie
boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40 metrów, boisko do
siatkówki o wymiarach 9x18 metrów, boisko do koszykówki
o wymiarach 14x28 metrów, kort do tenisa ziemnego 24x11
metrów. Boisko zostanie wyposażone w niezbędne elementy
takie jak: bramki do piłki ręcznej, słupki wolnostojące wraz
z siatkami do siatkówki, stojaki do tablicy, tablice oraz kosze

Rządowy Fundusz Polski Ład

· „Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji WałdowoOlszewka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km
0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na
rz. Sępolence” – szacunkowy koszt 5 000 000,00 zł
i dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł.
Realizacja obu zadań rozpocznie się w 2022 r.

Program Inwestycji Strategicznych
dla Powiatu Sępoleńskiego
Powiat Sępoleński otrzymał z Programu Inwestycji
Strategicznych: Polski Ład dofinansowanie do dwóch
inwestycji drogowych.
Na opublikowanej przez BGK liście beneficjentów
pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych znalazły
się następujące zadania:
· „Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy
Dwór-Więcbork na odcinku o dł. 3,291 km zlokalizowanym
pomiędzy km 9+740, a km 13+031 jej przebiegu”
z szacunkowym kosztem całkowitym w wysokości 12 000
000,00 zł i dofinansowaniem 11 400 000,00 zł.
7
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Nagroda Starosty Sępoleńskiego
„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2021
Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz
Przedsiębiorczości” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia
na polu działalności gospodarczej. Jej celem jest
uhonorowanie firm, jak również zwrócenie uwagi na
podmioty gospodarcze, które często pełnią niezwykłe role
społeczne - dotują kluby sportowe, wspomagają domy
dziecka, szkoły, domy pomocy społecznej oraz potrzebujące
rodziny. Nagroda ma służyć podkreśleniu wybitnych
osiągnięć i efektów pracy, popularyzowaniu pozytywnych
działań wynikających z zaangażowania i poświęcenia,
które często przekraczają obowiązki zawodowe. Nagroda
przyznawana jest przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarki, osiągają
znaczące sukcesy biznesowe oraz działają na rzecz poprawy
warunków prowadzenia działalno-ści gospodarczej naszym
powiecie.
W roku 2021 na wniosek Burmistrza Kamienia
Krajeńskiego Nagrodę „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”
przyznano Panu Dariuszowi Spica prowadzącemu firmę pod
nazwą SPICA meble. Firma zajmuje się kompleksowym
wyposażeniem wnętrz. Produkuje m.in. meble kuchenne,
garderoby, biblioteki, sypialnie, balustrady i schody. Wyroby
firmy cechuje unikalny styl i elegancja. Klienci firmy mogą
liczyć na profesjonalną wizualizację komputerową, projekt
techniczny przyłączy oraz poradę specjalistów w zakresie
projektowania wnętrz. Firma od wielu lat współpracuje
z biurami projektowymi w kraju i za granicą, kieruje się ideą
tworzenia niezwykłych miejsc, wyróżniających się wysoką
funkcjonalnością i niepowtarzalnym klimatem.
Firma od lat wspiera lokalne kluby sportowe,
organizacje pozarządowe, szkoły oraz podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy
w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz aktywizacji osób
bezrobotnych.

powiat-sepolno.pl

Nagroda wypełnia misję
wspierania, rozwoju i promocji
najbardziej wartościowych firm
działających na terenie powiatu
sępoleńskiego.„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” jest świadectwem, potencjału gospodarczego
jaki jest w naszym powiecie. Gratulujemy.
Laureaci Nagrody w latach 2015-2020:
· Spółka RONET z Więcborka,
· GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Młyn
Kamionka z Dużej Cerkwicy,
· Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.,
· „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX”,
· DUKO Sp. z o.o.,
· GABI-BIS Spółka z o.o.,
· Eggersmann Polska Spółka z o.o.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
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DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT SĘPOLEŃSKI
W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
WIRUSA SARS – COV-2 (COVID – 19) W 2021 ROKU
Prace zmierzające do jego utworzenia rozpoczęły się
z początkiem kwietnia. Punkt został utworzony w porozumieniu Powiatu Sępoleńskiego z samorządami 4 gmin, które
tworzą powiat, a mianowicie: gminą Sępólno Krajeńskie,
gminą Więcbork, gminą Kamień Krajeński oraz gminą Sośno.
Podmiotem leczniczym prowadzącym punkt, został
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA
z Więcborka. Tu także ciężar koordynacji utworzenia
i prowadzenia punktu wzięło na siebie Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim. Samorząd dzięki współfinansowaniu
4 gmin i powiatu dostosował lokal pod kątem technicznym,
dokonał zakupu wyposażenia, przeszkolił pracowników
oddelegowanych z samorządów do pracy w punkcie.
Szczepień dokonywał personel medyczny Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA, którego
właścicielem jest dr Michał Bryczkowski. Do dyspozycji
mieszkańców były następujące szczepionki: Pfizer, Jonson
& Jonson, Moderna, Astra Zeneca.
W otwarciu „punktu” uczestniczyli: Przewodniczący
Rady Powiatu-Marek Chart, Starosta Sępoleński - Jarosław
Tadych, Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Franciszek Lesinski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski (gospodarz obiektu, w którym
mieści się punkt szczepień), Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim - Kazimierz Warylak, Wójt Gminy
Sośno - Leszek Stroiński oraz szef Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA - dr Michał Bryczkowski.
Na koordynatora zespołu obsługującego punkt
szczepień powszechnych, powołana została Inspektor
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych - Kamila Jabłońska, ze Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim.
Punkt Szczepień Powszechnych największym
zainteresowaniem cieszył się w pierwszych 3 miesiącach
swojego funkcjonowania, gdzie zrealizowano ponad 12 tys.
dawek szczepionek. Łącznie w okresie całej działalności
punktu wykonano 14.200 wkłuć (pierwsza dawka, druga
dawka, szczepionka jednodawkowa). W miesiącach
wakacyjnych, w związku z czasowym zmniejszeniem
zagrożenia Covid-19, a tym samym zmniejszeniem się liczby
chętnych osób do szczepień, Punkt Szczepień Powszechnych
przeorganizował się w formę mobilną. Przy współpracy
z OSP i KGW z terenu powiatu, szczepienia odbywały się
w świetlicach wiejskich na terenie powiatu przy okazji
wydarzeń rekreacyjno – kulturalnych (festyny, pikniki),
a także na rynkach miejskich i targowiskach. W sumie takich
mobilnych akcji w okresie letnim (VI – IX 2021) zrealizowano
15. Zaszczepiono w ramach tych wyjazdów weekendowych
1188 osób.

1. Powstanie Punktu Wymazowego Drive – Thru
w Sępólnie Krajeńskim
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powiatu,
w celu poprawy bezpieczeństwa i w związku z walką z Covid –
19, przy współpracy finansowej 5 samorządów z terenu
powiatu (Powiat Sępoleński, Gmina Sępólno Krajeńskie,
Gmina Kamień Krajeński, Gmina Więcbork, Gmina Sośno)
i Spółki Novum – Med. w Więcborku, utworzono Punkt
Wymazowy Drive–Thru w Sępólnie Kraj. Punkt rozpoczął
działalność 28 kwietnia 2021 roku. Ciężar jego utworzenia
wzięło na siebie Starostwo Powiatowe w Sępólnie
Krajeńskim. Mobilny punkt pobrań „Drive–thru” - testy
Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadził Novum – Med.
sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku. Wspólny
koszt utworzenia i utrzymania punktu od 28 kwietnia 2021
roku do 31.10.2021 wyniósł 9.447,96 zł.
Punkt zlokalizowany był na obiektach sportowych
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
Od 28.04.2021 r. do 31.10.2021 r. na podstawie
skierowania w sępoleńskim punkcie pobrano 381 wymazów,
a więcborskim odpowiednio: 135. Natomiast w okresie
od 1.11.2021 r. do 31.12.2021 r. do punktu Drive–Thru
w Sępólnie Krajeńskim zgłosiło się 718 osób, a do Więcborka
1393. W 2021 r. łącznie wykonano również 49 wymazów
„komercyjnych”.
Punkt działał przez cały 2021 rok i nadal prowadzi
swoją działalność, dostosowując się do potrzeb wymazowych mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego i okolic.
2. Powstanie Punktu Szczepień Powszechnych
w Sępólnie Krajeńskim
28 kwietnia 2021 roku uruchomiono Powiatowy
Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim.
Punkt ten został utworzony decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku i był elementem
Narodowego Programu Szczepień Powszechnych. Na
siedzibę punktu wybrany został Inkubator Przedsiębiorczości, mieszczący się w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy
Przemysłowej 7a.
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Punkt Szczepień Powszechnych działał jeszcze
stacjonarnie w miesiącu wrześniu (szczepienia przy
współpracy ze szkołami z terenu powiatu - dzieci do 12 roku
życia) i październiku, ale ze względu na koszty funkcjonowania oraz stale zmniejszającą się liczbę chętnych osób do
szczepień zamknięto go definitywnie z końcem października
2021 roku. Wojewoda przekazał na funkcjonowanie punktu
dotację w wysokości 5 tys. zł. Łączny koszt funkcjonowania
punktu szczepień powszechnych przez 6 miesięcy wyniósł
16.345,76 zł.
3. Szczepienia Mobilne w ramach współpracy z MarAmeD
Początek listopada 2021 roku i kolejna fala
Covid-19, a także możliwość doszczepienia się po pół roku
3 dawką szczepionki, spowodowała powolny, ale sukcesywny wzrost osób chętnych do szczepień. Wzrost zainteresowania szczepieniami zaowocował nawiązaniem współpracy i podpisaniem porozumienia przez Starostę Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha a firmą MarAmeD z Bydgoszczy, której właścicielem jest Pan Marcin Janicki.
W funkcjonowanie mobilnych szczepień zaangażowało się
5 samorządów (Powiat Sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, gmina Więcbork, gmina Kamień Krajeński oraz gmina
Sośno).
Szczepienia odbywały się zgodnie z harmonogramem
szczepień, który z założenia miał nie kolidować ze
szczepieniami realizowanymi przez POZ-ty z terenu powiatu.
Szczepienia odbywały się w miesiącach listopad – grudzień
2021 roku, w poniedziałki, środy i soboty. Do dyspozycji
mieszkańców były szczepionki firmy Pfizer oraz Jonson
&Jonson. W listopadzie 2021 wykonano łącznie szczepień
105, ale już w grudniu 977. Łącznie w 2021 roku z mobilnych
szczepień w świetlicach skorzystało 1082 mieszkańców.
Istotny jest jednak fakt, że w liczbie tej 75% stanowią osoby,
które się doszczepiały 3 dawką. Tylko 25% to osoby, które
przyjmowały podstawową (I lub II ) dawkę.

W tym przypadku jedyne koszty po stronie
samorządów, to koszt działań promocyjno - informacyjnych
o szczepieniach dla mieszkańców oraz koszt utrzymania
świetlicy lub szkoły (media) zgodnie z harmonogramem
szczepień.
Reasumując: Wymazy i szczepienia to skuteczne
działania podejmowane przez samorządy i podmioty
medyczne w ramach współpracy, w celu zabezpieczenia
potrzeb mieszkańców w czasie trwania pandemii Covid-19.
Dzięki zaangażowaniu samorządów udało się zaoferować
mieszkańcom szeroki wachlarz usług dodatkowych
zlokalizowanych jak najbliżej mieszkańców, co pozwalało na
zwiększenie dostępności i zmniejszenie im kosztów min.
dojazdu. Wzorowa współpraca tym zakresie na wszystkich
szczeblach administracji to przykład skutecznego działania
na rzecz dobra mieszkańców.
powiat-sepolno.pl
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4. Koordynacja pomocy rzeczowej dla jednostek
organizacyjnych powiatu
15 marca 2021 roku Samorząd Województwa
Kujawsko – Pomorskiego przekazał dla Domów dla Dzieci
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki
ochrony w ramach projektu „Kooperacja efektywni
skuteczna” współfinansowanego ze środków UE w ramach
EFS, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- płyn do dezynfekcji powierzchni - 13 szt.
- żel do dezynfekcji rąk - 15 szt.
- maseczki - 1100 szt.
- rękawiczki - 800 szt.
Domy Dziecka z terenu powiatu:
- płyn do dezynfekcji powierzchni - 135 sztuk
- żel do dezynfekcji rąk - 105 sztuk.

18 maja 2021 roku z Agencji Rezerw Materiałowych
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
– Mikołaja Bogdanowicza przekazano maseczki ochronne dla
samorządów z terenu powiatu w ilości 170.000 sztuk. Decyzją
Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha, po uwzględnieniu liczby mieszkańców danej gminy, przekazano:
Gmina Sępólno Krajeńskie – 50.400 sztuk,
Gmina Kamień Krajeński – 25.200 sztuk,
Gmina Więcbork – 50.400 sztuk,
Gmina Sośno – 20.400 sztuk,
Jednostki Organizacyjne Powiatu – 13.200 sztuk.
26 lipca 2021 roku z Agencji Rezerw Materiałowych
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
– Mikołaja Bogdanowicza przekazano sroki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej
z terenu powiatu.

Dostawa z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:
Półmaska FFP2 – 6.400 sztuk,
Rękawiczki jednorazowe – 53.300 sztuk,
Fartuch włókninowy – 3.700 sztuk,
Gogle ochronne – 530 sztuk,
Płyn do dezynfekcji (5 l) – 216 sztuk.
Decyzją Starosty Sępoleńskiego – Jarosława
Tadycha, po uwzględnieniu liczby pacjentów danej
przychodni, przekazano wszystkie te środki ochrony
przychodniom.
11
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DPS Kamień Krajeński:
- maseczki - 1000 sztuk,
- stacja do dezynfekcji - 2 szt.,
- płyn do stacji - 2 szt.,
- rękawiczki - 7000 szt.
DPS dla Dzieci Kamień Krajeński:
- maseczki - 700 sztuk,
- stacja do dezynfekcji - 2 szt.,
- płyn do stacji - 2 szt.,
- rękawiczki - 5000 szt.

10 grudnia Wydział Polityki Społecznej Kujawsko –
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
przekazał dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu
środki ochrony indywidualnej.
DPS Suchorączek:
- maseczki - 1050 sztuk,
- stacja do dezynfekcji - 2 szt.,
- płyn do stacji - 2 szt.,
- rękawiczki - 7500 szt.

poborowych to wynik przerwanej pracy Powiatowej Komisji
Lekarskiej w roku 2020 w związku z pojawieniem się
pandemii Covid-19. Uroczystego podsumowania prac
dokonał Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Bydgoszczy – Major Bogdan Lewandowski
oraz Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bydgoszczy – Porucznik Bartłomiej Budnik jak i Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach.
Zakończenie komisji było także okazją do podziękowania
członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsłudze
za wzorową pracę. Była to także okazja do podsumowania
przeprowadzonych działań i wypracowania wniosków na
kolejne zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu sępoleńskiego w kolejnych
latach.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA ZA ROK 2021
W dniach od 6 do 20 września 2021 roku działała
w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7a,
Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim.
Uroczystego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej dokonał
Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wraz z Komendantem
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy podpułkownikiem Andrzejem Nieradko. Praca komisji przebiegła
sprawnie i bezproblemowo. W komisji pracowało dwóch
lekarzy: dr Michał Bryczkowski oraz dr Andrzej Jedynak.
Komisja wydała łącznie 246 orzeczeń. Badaniom lekarskim
poddano 167 osób z rocznika podstawowego oraz 74 osoby
z rocznika zaległego oraz 5 kobiet. Tak duża liczba

powiat-sepolno.pl
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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

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

NZOZ prowadzony przez
NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Prezes Zarządu / Kierownik
Szpitala Powiatowego NZOZ:
Maria Kiełbasińska

W dniu 6 października 2021 r. z rąk Ministra –
Członka Rady Ministrów Pana Łukasza Schreibera
i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja
Bogdanowicza kierownictwo i personel więcborskiego
szpitala zostali wyróżnieni za pracę w czasie pandemii
odznakami honorowymi Ministra Zdrowia „za zasługi dla
ochrony zdrowia”. Wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla
działalności całego personelu Szpitala w walce z epidemią
SARS-CoV-2.
Uroczystość była okazją do podsumowania
działalności Szpitala podczas pandemii COVID -19. Przybyli
na uroczystość goście mieli okazję zapoznać się ze stopniem
realizacji prac remontowych szpitala związanych
z dostosowaniem oddziałów szpitalnych do obowiązujących
wymogów prawnych. Obecnie trwają prace na Oddziale
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego, który będzie powiększony o część
powierzchni po byłej pralni. Placówka zostanie również
doposażona w nowy sprzęt medyczny.
Funkcjonujący w strukturach NOVUM-MED.
Sp. z o. o. w Więcborku Zespół Ratownictwa Medycznego
stacjonujący w Kamieniu Krajeńskim otrzymał nowy
ambulans z wyposażeniem w ramach realizacji działań
związanych z zapobieganiem, pr zeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Środki finansowe w wysokości
520 000,00 zł na zakup pojazdu i środków ochrony
indywidualnej zostały przyznane Spółce w ramach
uczestniczenia w projekcie działania 9.1. Infrastruktura

ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach wsparcia walki z COVOD-19 Szpital
otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych środki
ochrony indywidualnej oraz niezbędny sprzęt medyczny taki
jak jezdny aparat rtg, aparat usg, centrala monitorująca wraz
z monitorami funkcji życiowych, masażery do klatki
piersiowej, respiratory, urządzenie do szybkiego przepływu
tlenu, kabina do dekontaminacji.
Podczas Sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 29 października 2021 r. odbyło się uroczyste
wręczenie nagrody Starosty Sępoleńskiego pt. "Krajeński
Anioł". Laureatem nagrody pt. „Krajeński Anioł” za 2020 rok
zostało m.in. Stowarzyszenie "Szpital Wspólnym Dobrem
w Więcborku".
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STOWARZYSZENIE
„SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM”
w Więcborku
Stowarzyszenie "Szpital Wspólnym Dobrem" działa
od 1995 roku. Celem działalności Stowarzyszenia jest
podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków
diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu i aparatury
medycznej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Więcborku.
Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem”, jako
organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki finansowe
poprzez dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
składek członkowskich, sprzedaży cegiełek, darowizn
rzeczowych, odpisu 1 % od podatku dochodowego,
organizacji zbiórek charytatywnych oraz bali dobroczynnych, z których dochód trafia na rzecz Szpitala.
Przez 26 lat działalności Stowarzyszenie Szpital
Wspólnym Dobrem" w Więcborku przekazało Więcborskiemu Szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 760 tysięcy
złotych.

Nagrodę co roku przyznaje Powiatowa Rada do spraw Osób
Niepełnosprawnych i ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom
niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią
ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego
człowieka.
- „Stowarzyszenie służy naszemu szpitalowi jako taki mały
cokolik, filarek, bo jednak głównym fundamentem jest powiat
sępoleński, dzięki któremu szpital jest w takiej, a nie innej
kondycji. I my możemy być z tego dumni. Szpital Wspólnym
Dobrem dzięki aktywności całego społeczeństwa ma się
dobrze na tle szpitali, które obserwujemy w regionie.
Dziękuje, że nasza działalność została dostrzeżona
i doceniona” – powiedział Wacław Świerczyński, członek
naszego stowarzyszenia. Dodał, że w pracę zaangażowane są
w organizacji 32 osoby.

W 2021 r., z uwagi na panującą pandemię COVID-19,
Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu organizacji Balu
Charytatywnego. Mimo braku tego wydarzenia, dzięki
któremu Stowarzyszenie zawsze pozyskiwało środki
finansowe na wsparcie działalności, udało się dokonać dla
Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Powiatowego
w Więcborku następujących zakupów:
- monitor funkcji życiowych za kwotę 13.721,30;
- ssak elektryczny Dominant Flex za kwotę 11.700;
- wózek do przewozu chorych JWZ02 + kosz na butlę
+wieszak na podkład + prowadnica na kasetę RT6 za kwotę
5.199,00.
W sumie dokonano zakupów na łączną kwotę 30.620,30.
Naszym Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania
i prosimy o dalszą pomoc finansową w formie zakupu
cegiełek, przekazania środków pieniężnych oraz 1 %
podatku.
Niewątpliwym docenieniem naszej wieloletniej
działalności było otrzymanie na Sesji Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim Nagrody Starosty Sępoleńskiego
„Krajeński Anioł” w kategorii: organizacja pozarządowa.
powiat-sepolno.pl

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
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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

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

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, czyli Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
Wśród wielu różnych zadań zrealizowanych w 2021 roku pod egidą Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,
do najważniejszych zaliczamy:
a) na terenie gminy Kamień Krajeński:
I ETAP przebudowy DP 1103C relacji Orzełek-Witkowo
na odcinku o długości 1,21358 km zlokalizowanym
pomiędzy km 0+088,10 a km 1+301,68 jej przebiegu
w m. Orzełek, w zakresie wykonania robót związanych
z budową chodnika na odcinku o długości 0,10920 km
zlokalizowanym pomiędzy km 0+154,60 a km 0+263,80
przebiegu drogi, po jej stronie prawej;

·

przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej (DP 1108C Kamień
Krajeński-Trzciany) z ul. Sportową w m. Kamień
Krajeński w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla
pieszych;
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b) na terenie gminy Sępólno Krajeńskie:
· I Etap budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu
pasa drogowego DP 1111C relacji Mała Cerkwica ZalesieWałdowo w m. Zalesie;

·

przebudowę DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na
odcinku od km 0+0,033 do km 0+088,40 oraz DP 1115C
relacji Wałdowo-Wilkowo na odcinku od km 0+209,48
do km 0+439,18 w zakresie budowy chodnika i zjazdów
do przyległych posesji w m. Wałdowo;

·

III ETAP przebudowy DP 1116C relacji [St. Gronowo]-gr.
woj.-Piaseczno pomiędzy km 11+676, a km 12+349 jej
przebiegu w m. Piaseczno, w zakresie wykonania robót
związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku o długości 0,06450 km zlokalizowanym
pomiędzy km 12+145,50 a km 12+210,00 przebiegu
drogi, po jej stronie lewej;

powiat-sepolno.pl
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·

remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C
relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku
Iłowo Radońsk o długości 0,147 km zlokalizowanym
pomiędzy km 4+575, a km 4+722 jej przebiegu
w m. Radońsk;

·

remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C
relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku
Radońsk-Wiśniewa o długości 0,060 km zlokalizowanym
pomiędzy km 8+663, a km 8+723 jej przebiegu
w m. Wiśniewa;

c) na terenie gminy Sośno:
·

V ETAP przebudowy DP 1132C relacji Sępólno KrajeńskieJastrzębiec pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej
przebiegu w m. Szynwałd, w zakresie wykonania robót
związanych z budową chodnika na odcinku o długości
0,12840 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+573,43
a km 7+701,83 przebiegu drogi, po jej stronie lewej;

17
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·

przebudowę DP 1134C relacji Więcbork-JastrzębiecPłosków-Sośno na odcinku o długości 0,294 km
ulokowanym pomiędzy km 16+597, a km 16+891 jej
przebiegu w ciągu al. Jana Pawła II w m. Sośno;

d) na terenie gminy Więcbork:
· V ETAP przebudowy DP 1127C relacji Zakrzewek-droga
wojewódzka nr 189, w m. Zakrzewek, w zakresie
wykonania robót związanych z budową chodnika na
odcinku o długości 0,25836 km zlokalizowanym
pomiędzy km 1+281,00 a km 1+539,36 przebiegu drogi,
po jej stronie lewej oraz wykonanie I ETAPU robót
nawierzchniowych na odcinku o długości 0,276 km
zlokalizowanym pomiędzy km 1+009,00 a km 1+285,00
przebiegu drogi;

powiat-sepolno.pl
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·

przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy
ul. Powstańców Wlkp. w m. Więcbork (DP 1134C
Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno) od km 0+059,70
do km 0+235,50 w ramach poprawy bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla
pieszych;

Nadzór inwestorski oraz koordynację całości procesów wykonawczych realizowali pracownicy Zarządu Drogowego
w ramach swoich obowiązków służbowych.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku

ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
tel./fax 52 389 85 01
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
www.pcprwiecbork.pl
Dyrektor: Elżbieta Maziarz – Rudnik

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
W 2021 r. dwóch kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej ukończyło szkolenie. 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.
„STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA
2022-2030” ORAZ „POWIATOWY PROGRAM DZIAŁANIA
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM NA LATA 2022-2030”

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 REALIZOWANE W ZAKRESIE REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON:
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku opracowało „Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowy program
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030”. Konsultacje
społeczne strategii i programu trwały od dnia 08.11.2021 r.
do dnia 22.11.2021 r., podczas których zainteresowane
osoby, jednostki organizacyjne, instytucje, podmioty,
organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi.
Ponadto dnia 22 listopada 2021r. zostało zorganizowane
spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie
odbyło się w Sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.,
ul. T. Kościuszki 11, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji, podmiotów,
organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie
Powiatu Sępoleńskiego.

profilaktyczno-wychowawcze. Udział w projekcie jest
dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest
w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie.
W ramach projektu nawiązana została współpraca z Liceum
Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, w którym
realizowane były zadania. Na ten cel zostały udostępnione
dwa pomieszczenia w LO. Dodatkowo na potrzeby Centrum
wykorzystywane jest pomieszczenie w Więcborku, przy Alei
600-lecia 9.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PCPR
1.„Rodzina w Centrum 3”
Od 2021 roku realizujemy w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu projekt pn.
„Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WKP na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Projekt
realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Wartość
realizowanego przez PCPR projektu wynosi 571.368,00 zł.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Działania realizowane w ramach projektu wspierają
rodziny zastępcze oraz rodziny naturalne, mające problemy
wychowawczo-opiekuńcze. Głównymi beneficjentami są:
wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze,
rodziny naturalne, usamodzielnieni wychowankowie pieczy
zastępczej. Założone działania w ramach projektów to:
wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog,
terapia rodzinna, warsztaty jednodniowe dla rodziców
wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze
dla rodziców zastępczych i naturalnych, zajęcia animacyjne
dla dzieci, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
i naturalnych, superwizje rodzin zastępczych, warsztaty dla
osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej
pieczy zastępczej, warsztaty „Moje emocje” dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej oraz dla rodzin
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zajęcia
powiat-sepolno.pl

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
dla rodzin zastępczych i naturalnych, Sala w Sępólnie Krajeńskim

Grupa wsparcia, Sala w Więcborku
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2. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

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 i łazienki.

Powiat Sępoleński/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim
/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu
realizuje projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry
świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług
społecznych. W ramach projektu wsparciem objęto między
innymi powiatowe centrum pomocy rodzinie, domy pomocy
społecznej, ośrodki pomocy społecznej oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu
sępoleńskiego.
Projekt jest realizowany od 01.03.2020 r. do
30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu dla województwa
kujawsko-pomorskiego wynosi 39.122.539,37 zł, z czego
kwota w wysokości 539.826,38 zł została przeznaczona na
zakup testów na obecność koronawirusa i finansowanie
kosztów dodatków do wynagrodzenia dla powiatu
sępoleńskiego. Ponadto w ramach projektu zostały
zakupione środki ochrony indywidualnej oraz materiały
i środki do dezynfekcji.

INNE INICJATYWY PODJĘTE W 2021 ROKU
1. Szkolenie warsztatowe „Praca ze stresem”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w dniu 6 października
2021 r. zorganizowało szkolenie warsztatowe pn. „Praca ze
stresem” dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu
sępoleńskiego.
W szkoleniu uczestniczyło 30 pracowników instytucji
pomocy społecznej, tj. ośrodków pomocy społecznej,
domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczowychowawczych, powiatowego centrum pomocy rodzinie.
2. 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. Spotkania
prowadził pedagog. W 2021 r. odbyło się 11 spotkań.

MIESZKANIE WSPOMAGANE TRENINGOWE DLA OSÓB
OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
Mieszkanie funkcjonuje od 2019 r. i 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
21
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POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
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 i 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.
PZOON wydaje karty parkingowe oraz legitymacje osób niepełnosprawnych.
Siedziba PZOON usytuowana jest w Więcborku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, w obiekcie spełniającym wszystkie
wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przede wszystkim dostępności dla osób niepełnosprawnych.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
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.

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
Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

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.

powiat-sepolno.pl
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Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r. zaopiniowała 4 projekty
uchwał, ,,Powiatowy program działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim w latach
2022-2030" oraz na podstawie regulaminu Nagrody Starosty
Sępoleńskiego pn. ,,Krajeński Anioł” rozpatrzyła 3 złożone
wnioski.
Ze względu na panującą sytuację pandemiczną
laureatów nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński
Anioł” oraz „Krajeńska Iskierka” za 2019 rok uhonorowano
podczas sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 28 maja
2021 roku.
Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego
„Krajeński Anioł” za 2019 rok w kategorii osoba
indywidualna została Pani Zofia Najdowska.

Uroczyste wręczenie nagrody Starosty
Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za 2020 rok odbyło się
podczas sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego 29 października
2021 roku.
Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego
„Krajeński Anioł” za 2020 rok w kategorii osoba
indywidualna została Pani Wioleta Łańska

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego
„Krajeński Anioł” za 2020 rok w kategorii organizacja
pozarządowa zostało Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym
Dobrem” w Więcborku.
Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego pn.
„Krajeńska Iskierka” za rok 2019 w kategorii grupa
wolontariuszy zostali uczniowie klasy VIIc Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sępólnie Kraj.

DANE ADRESOWE

2. www.niepelnosprawni.gov.pl – Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych
3. www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4. www.gov.pl/web/rodzina – Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej
5. www.zus.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6. www.gov.pl/web/zdrowie – 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. abc.lzinr.lublin.pl – poradnik „ABC osoby z
niepełnosprawnościami”
11. www.chojnice.bankizywnosci.pl – Stowarzyszenie „Bank
Żywności w Chojnicach”
12. www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl - Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
13. sow.pfron.org.pl - System Obsługi Wsparcia finansowanego
ze środków PFRON

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,www.pcprwiecbotk.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. Punk Poradnictwa Specjalistycznego,
ul Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork,
tel. 52 389 85 01, e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
1. isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów Prawnych
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Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu
„Dorośli-Dzieciom”
w Sępólnie Krajeńskim

Plac Wolności 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 81 85
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
www:facebook.com/warsztatterapii-zajeciowej-sepolno-krajenskie

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
„Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim jest placówką
pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi
7 godzin dziennie czyli 35 godzin tygodniowo. Swą
działalność prowadzi 18 lat 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. Terapię
prowadzoną w Warsztacie realizuje się na podstawie
indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który
zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej,
planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych
efektów tych działań.

W roku ubiegłym nasze Stowarzyszenie „DorośliDzieciom” realizowało projekt dofinansowany ze środków
PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze F. Celem był drugi etap wyremontowania i końcowej modernizacji mniejszego budynku,
w którym funkcjonuje Warsztat oraz placu łączącego oba
budynki. Remont znacznie poprawił komfort realizowanej
terapii dla naszych uczestników.

W naszym Warsztacie funkcjonuje 8 pracowni: kroju
i szycia, komputerowo-biurowa, plastyczna, poznawania
życia, gospodarstwa domowego, majsterkowania,
przygotowania zawodowego, ogrodniczo-florystyczna.
Realizacja celów terapeutycznych odbywa się również za
pośrednictwem innych, różnorodnych form terapii: zajęcia
z psychologiem, rehabilitantem, pracownikiem socjalnym,
trenerem pracy.
Ważną formą terapii jest również uczestnictwo
w zajęciach artystycznych i muzycznych. W 2021r.
uczestnicy wystąpili na Pikniku Przyjaźni w Więcborku.
Odbyły się warsztaty muzyczne poprowadzone przez
Akademię Wokalno-Sceniczną pod kierunkiem Joanny
Gogulskiej. Kilka osób uczestniczyło w turnusie wsparcia
w Ustce pn. „Kursy wspierające samodzielność 2021r.”.
Uczestnicy wzięli również udział w imprezach i wyjazdach
o charakterze integracyjnym. Mieli okazję wyjechać
do gospodarstwa agroturystycznego Farma Bartolini
w Piasecznie oraz uczestniczyć w koncercie z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
pn. „Śpiewnik Polaka” w Operze Nova w Bydgoszczy.
W 2021r. uczestnicy WTZ oraz uczestnicy zajęć
klubowych WTZ przy pomocy fachowców postawili altankę
przed budynkiem. Posłuży nam jako miejsce do wspólnej
integracji i prowadzenia terapii na świeżym powietrzu.
powiat-sepolno.pl

W roku 2021r. realizowane były różne projekty
skierowane do uczestników WTZ oraz kandydatów na
przyjęcie do placówki dofinansowane z Funduszy
Europejskich m.in. projekt pn. „Z WTZ na rynek pracy”.
Uczestniczyło w nim 16 osób, które wzięły udział
w warsztatach psychospołecznych, treningach grupowych
oraz indywidualnym wsparciu psychologa i doradcy
zawodowego. Wybrane osoby odbyły kursy zawodowe, staże
zawodowe oraz otrzymali zatrudnienie. Objęci byli
wsparciem trenera pracy. Rozpoczął się również projekt
zawodowy „Przez WTZ do zatrudniania IV”.
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Projekt pn. ”Edukacja + integracja = lepsze życie”
skierowany był dla 9 osób. Uczestnicy wzięli udział
w warsztatach edukacyjno-integracyjnych ukierunkowanych
na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej
wiedzy nt. ekologii, życia w zgodzie z naturą, zdrowego
odżywiania z kuchnią lekkostrawną oraz warsztaty relaksacyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik artystycznych
np. ebru, pozwalających na wyrażanie swoich emocji,
uwalnianie napięć, przeciwdziałające frustracji z powodu
ograniczeń, jaką niesie niepełnosprawność. Odbył się
również piknik rodzinny na który zaproszeni zostali
mieszkańcy naszego powiatu.
W kolejnym projekcie pn. ”Co na Krajnie piszczy?czyli ekologicznie i z muzyką poznajemy nasz region” również
brało udział 9 osób. Odbyły się wówczas warsztaty
edukacyjno-muzyczne ukierunkowane na podniesienie
samoświadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy
nt. dbania o swoje bezpieczeństwo (spotkania z policjantem
i strażakiem oraz ratownikiem medycznym). Na warsztatach
muzycznych uczestnicy wykonali wspólnie proste
instrumenty perkusyjne z materiałów recyklingowych
i zaprezentowali swój występ z zespołem Dubska na
koncercie dla mieszkańców powiatu.
Dodatkową formą wsparcia jaką zapewnia nasz WTZ
są zajęcia klubowe. Uczestniczą w nich osoby, które oczekują
na przyjęcie do naszej placówki oraz byli uczestnicy, którzy
podjęli zatrudnienie. Prowadzone zajęcia mają na celu
wsparcie osób niepełnosprawnych w utr zymaniu
samodzielności i niezależności w życiu społecznym
i zawodowym.
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Plac Wolności 2
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie: ul. Hallera 29
tel. 52 388 26 86, kom. 606 181 961
@ - soswsepolnokraj@gmail.com
Dyrektor: Mariusz Czerwiński

Więcbork:
tel. 52 388 81 85
ul. Aleja 600-lecia 9
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
tel. 52 389 66 67, @ - zsswiecbork2@gmail.com
www:facebook.com/warsztatDyrektor: Sylwia Świerczewska
- Łaznowska
terapii-zajeciowej-sepolno-krajenskie

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 Krajeńskim

· 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 pod nadzorem dietetyka.
Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy
szkolnej oraz internatu.

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 intelektualna 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Sępólnie Krajeńskim - w terminie do dnia 28 lutego,
a w szczególnych przypadkach w innych terminach
b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania
przedszkolnego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy
I szkoły podstawowej)
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
w terminie 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 niepełnosprawności 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.

Regulamin rekrutacji uczniów w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim
I. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
W roku szkolnym 2021/2022 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. Dodatkowo zapewniamy
troskliwą opiekę zespołu wspomagającego, pielęgniarki
szkolnej i wszystkich pracowników szkoły.

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez
doświadczony zespół pedagogów który prowadzi:
zajęcia edukacyjne
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 rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
alternatywne sposoby komunikowania

powiat-sepolno.pl

DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
1) rekrutacja uczniów do pozostałych klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sępólnie Krajeńskim trwa przez cały rok szkolny
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2) warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub
programowo wyższej w szkole podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sępólnie
Krajeńskim,jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie
do odpowiedniej 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

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. Uczniowie współtworzą bogate życie
kulturalne szkoły, organizują uroczystości, spotkania,
debaty uczniowskie, imprezy integracyjne. Szkoła realizuje
ogólnopolskie programy bezpieczeństwa, 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 się nieodpłatny dojazd
do szkoły. Rodzic lub opiekun ma 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.
W placówce aktywnie działa Rada Rodziców.

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.

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.

W OFERCIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ZNAJDUJĄ SiĘ:
● zajęcia sportowe, zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
● zajęcia tańca nowoczesnego,
● zajęcia teatralne,
● zajęcia plastyczno-techniczne.

27

powiat-sepolno.pl

Wolności
2 Krajeński
ul. Podgórna Plac
2, 89-430
Kamień
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Przemysław Dziubiński
tel. 52 388 81 85
tel./fax 52 388 60 15
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
e-mail: dpskamienkr@poczta.onet.pl
www:facebook.com/warsztatwww.dpskamienkrajenski.pl
terapii-zajeciowej-sepolno-krajenskie
bip: dpskamienkrajenski.bip.gov.pl

Dom Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim
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, mężczyzn i kobiet, stałego pobytu.
Historia Domu sięga 1905 r., kiedy powstał tu Zakład
Św. Anny prowadzony przez siostry Elżbietanki, które
sprawowały opiekę nad dziewczętami.
Obecnie placówka świadczy usługi bytowe,
wspomagane i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi
standardami i aktualny mi potrzebami Mieszkańców.
Dom jest animatorem życia społecznego, imprez
o charakterze lokalnym i powiatowym, integruje Mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.
Rok 2021 był także rokiem walki z pandemią.
Rozpoczęliśmy go od zaszczepienia Mieszkańców oraz
pracowników DPS. Pomimo wielu niedogodności związanych
z panującą pandemią, nie byliśmy bierni na potrzeby naszych
podopiecznych.
Odbyło się wiele uroczystości- zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.
I tak, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, wspólne
kolędowanie, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Wielkanoc,
uroczystości 3-cio Majowe, Piknik Rodzinny, wystawa
malarstwa, imieniny św. Anny jako patronki Domu,
Festiwal Piosenki Turystycznej w Więcborku, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Andrzejki, Wieczerza
Wigilijna, Sylwester.
W 2021 r. został otwarty nowy warsztat stolarski,
który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie
Panów. Powstało już wiele pięknych drewnianych prac.
Uhonorowaniem naszych działań były podziękowania oraz medal dla naszego Domu za walkę z COVID-19.
Przy okazji obchodów Święta Województwa, medal oraz
podziękowania na ręce dyrektora Domu wręczał Marszałek
Województwa Kujawsko- Pomorskiego P. Piotr Całbecki oraz
przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego P. Elżbieta
Piniewska.

Niewątpliwą atrakcją była fotobudka, zagroda z alpakami,
animacje dla dzieci w wykonaniu Adrianny Starsiak, pokazy
iluzji, a dla miłośników sztuki przepiękna wystawa fotografii
Łukasza Gwiździela. Piknik został sfinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach projektu, p.n. KreatywniSamodzielni.

TRZYNASTY PIKNIK RODZINNY
Po długim czasie obostrzeń epidemiologicznych w końcu
mogliśmy spotkać się w rodzinnym gronie. O oprawę
duchową zadbał ksiądz Marcin wraz z chórem i Panem
organistą. Piknik był okazją do wręczenia pr zez
Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pana Zbigniewa Ostrowskiego, w obecności Posłanki Pani
Iwony Kozłowskiej medalu Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis naszej stujednolatce Pani
Wandzie Miłoszewskiej za zasługi dla regionu. Nie zabrakło
również wyróżnień dla aktywnych Mieszkańców. Czas umilili
nam sami Mieszkańcy w przedstawieniu „Kopciuszek” oraz
Kapela znad Mochla. Każdy znalazł coś dla siebie.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
1. KREATYWNI-SAMODZIELNI
Grant ze środków EFS w ramach RLKS, w ramach Osi
priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność . Działania 11,1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego
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w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. W okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021
w ramach projektu poniesiono wydatki: 11.247,87 zł. z przeznaczeniem na: dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek.
3. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie od 01.10.2021
do 31.12.2021 w ramach projektu poniesiono wydatki:
9.450,00 zł.
4. Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Całość dofinansowania wyniosła
12.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu, zmywarki
oraz pomoc psychologiczną dla Mieszkańców.
Projekty prowadzone przez Stowarzyszenie „Pomóż Sobie
Pomagając Innym” w Kamieniu Krajeńskim:
1.Wsparcie zadania publicznego pn. „Jesteśmy silniejsi”.
W ramach zadania Stowarzyszenie zakupiło łóżko
rehabilitacyjne i szafkę przyłóżkową oraz zatrudniło
psychologa (koszt całkowity zadania: 5.110,00 zł)
2.Wsparcie zadania publicznego p.n. "Magiczny Sekretarzyk".

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
zawartego ze Stowarzyszeniem Nasza Krajna.
W ramach projektu grupa 10 osób niepełnosprawnych mogła uczestniczyć w cyklicznych warsztatach
teatralnych, obejmujących ogólnie 20 godzin. Wyuczone
umiejętności teatralne mieszkańcy przedstawili na Pikniku
Integracyjnym, gdzie otrzymali wspaniałe recenzje.

Kolejną aktywnością artystyczną były warsztaty
malarskie, które prowadzone były w miesiącu lipcu. Każdy
z uczestników stworzył swój własny obraz, kontynuując tym
samym swoje pasje i hobby. Natomiast we wrześniu
dziesięcioosobowa grupa miała zapewnione warsztaty
relaksacyjne prowadzone przez specjalistę terapii naturalnych HARA Joga i Terapia.

W tym samym miesiącu 25 pracowników uczestniczyło
w treningu rozwoju osobistego z elementami superwizji.
Październik był miesiącem warsztatów florystycznych.
Mieszkańcy objęci projektem, wykonali przepiękne kompozycje kwiatowe - LAS w SZKLE. Swoje prace podarowali
seniorom gminy Kamień Krajeński.
Wsparcie oferowane uczestnikom projektu koncentrowało się na przywracaniu umiejętności prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym ich celem było
przywrócenie aktywności społecznej oraz samorealizacji,
co prowadziło do polepszenia ich kondycji psychofizycznej.
Aktywność osób niepełnosprawnych w istotny
sposób łączy się z potrzebami rozwoju osobistego, poczucia
własnej wartości, przynależności, realizowania planów
życiowych, przystosowania do zmieniających się warunków
oraz oczekiwań społecznych i własnych możliwości.
W ramach projektu poniesiono wydatki: 32.100,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 31 600,00 zł.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19
Zadanie współfinansowane z współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

W ramach zadania przeprowadzono szereg warsztatów
rozwijających procesy poznawcze Seniorów chorych na
Alzheimera przy wykorzystaniu nowych technologii
( całkowity koszt zadania : 13.602,00 zł).
3. Wsparcie zadania publicznego p.n. "Melodie niepodległości"
W ramach zadania upamiętniono Święto Niepodległości
z Seniorami z naszego powiatu (całkowity koszt zadania:
887,73 zł)
Przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
funkcjonują 3 Mieszkania Chronione. Przeznaczone są
one dla 13 osób powyżej 60 roku życia. Pokoje są jedno
i dwuosobowe, z aneksem kuchennym oraz łazienką.
Mieszkania Chronione są formą pomocy społecznej,
zapewniającą odpowiednie wsparcie przygotowujące jego
mieszkańców do samodzielnego życia.
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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 Pomocy Społecznej
w Suchorączku

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest
jednostką organizacyjną Powiatu Sępoleńskiego, działającą
na zasadzie jednostki budżetowej. Placówka zapewnia
całodobową opiekę dla 75 mężczyzn ze schorzeniami układu
nerwowego świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
W 2020 r. i 2021 r. przez pandemię koronowirusa
niemal każda dziedzina naszego życia musiała ulec
diametralnej zmianie. Priorytetem było zapewnienie
Mieszkańcom bezpieczeństwa. Zostały wprowadzone
różnorodne procedury regulujące funkcjonowanie placówki.
Dotyczyły one m.in.: funkcjonowania DPS, opuszczania DPS
poza teren budynku przez Mieszkańców i odwiedzin osób
z zewnątrz oraz przyjmowania nowych Mieszkańców,
postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u Mieszkańca placówki lub

personelu Domu, organizacji pracy kadry DPS. Zmiany
organizacyjne objęły niemal wszystkie obszary działania
placówki.
Mimo ograniczeń w kontaktach z bliskimi zapewniliśmy stały kontakt Mieszkańcom z rodzinami w Naszej
pracowni komputerowej za pomocą komunikatorów
internetowych.
Wyzwaniem było zaopatrzenie się w odpowiednie
ilości środków ochrony osobistej dla personelu oraz
Mieszkańców placówki. Istotne znaczenie w zabezpieczeniu
miały środki przekazane przez Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim, Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy, a także nieoceniona była pomoc
ze strony podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych i indywidualnych darczyńców.
Realizowaliśmy w 2021 roku także granty :
1. ,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego''- projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toruniu . Budżet 26.065,78 zł
2. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19'’
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w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2001-2020 współfinansowanego ze Środków EFS. Budżet 41.312,00 zł.
Priorytetem stała się aktywizacja Mieszkańców
z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zapewnienie pomocy
psychologa. Mieszkańcy mieli zapewnione zajęcia terapeutyczne (ze zredukowaną liczbą uczestników i z podziałem
na grupy), a także liczne konstruktywne, umożliwiające
samorealizację i rozwój zainteresowań aktywności organizowane w czasie wolnym. W tym celu przeprowadzano zajęcia
plenerowe w parku i na boisku, organizowano spotkania
integracyjne w ogrodzie i na tarasie a także prowadzono
zajęcia usprawniające w pokojach mieszkańców, w pomieszczeniach do rehabilitacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Działały pracownie terapii zajęciowej –
pracownia kulinarna, pracownia komputerowo-fotograficzna,
pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia twórców
kultury.
Latem po otrzymaniu rekomendacji dotyczących
stopniowego zmniejszania obostrzeń wprowadzonych
w czasie pandemii była możliwość odwiedzin Mieszkańców
przez rodziny, wyjść poza teren Domu oraz organizacji
wycieczek w małych grupach. Korzystając więc z pięknej
pogody wybraliśmy się zwiedzać Zajazd Fojutowo, który
znajduje się na terenie przepięknych Borów Tucholskich,
podziwialiśmy uroki Charzykowy, relaksowaliśmy się na
więcborskim molo, odpoczywaliśmy w Darłówku.
Nasz niezastąpiony zespół artystyczny Czadersi uczestniczył
m.in. w Pikniku Przyjaźni na stadionie w Więcborku,
w Targach Twórców w Łobżenicy, w Festiwalu Piosenki
Ludowej w Więcborku.

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
Dyrektor: s. Sylwia Ewa Blok
ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński
tel./fax 52 388 60 34, kom. 697 888 423, kom. 726 023 322
www.dpsdzieci.pl
e-mail: dpskamienkraj@wp.pl

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
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 naszym Domu
przebywa obecnie 16-cioro dziewcząt oraz 34 chłopców.
Obowiązek szkolny, którym objęci są nasi Mieszkańcy
realizowany jest przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Sępólnie Krajeńskim. 7 osób dojeżdża na
zajęcia do ośrodka natomiast 15 osób ma nauczanie
indywidualne zorganizowane na terenie naszego Domu,
w ramach oddziału zamiejscowego ww. placówki. Jednakże
z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 część naszych
Mieszkańców przez cześć roku 2021 miała prowadzone

zajęcia w trybie zdalnym, a pozostali realizowali zajęcia
szkolne przy udziale naszym opiekunek na podstawie
materiałów przygotowanych przez nauczycieli dostosowanych do indywidualnego nauczania. Ponadto dwoje mieszkańców uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej oraz
5 mieszkańców na zajęcia klubikowe.
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co tygodniowymi przesiewowymi testami pracowników
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV -2.
W roku 2021 wzorem lat poprzednich kontynuowaliśmy prace remontowe wewnątrz budynku i jego
otoczeniu, które miały na celu podwyższenie standardów,
estetyki i poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniach,
w których przebywają Mieszkańcy naszego Domu. Wykonaliśmy m.in. remonty pokoi, doposażyliśmy pomieszczenia w
niezbędny sprzęt oraz nowe meble, wykonaliśmy kolejny etap
oświetlenia awaryjnego w budynku. Nasz Dom pozyskał także
dofinansowanie z Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 15.700,00 zł na
organizację Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz
kuligu dla podopiecznych. Ze względów epidemicznych
integracyjny charakter tych wydarzeń został ograniczony
do spotkań i imprez tylko w gronie naszych mieszkańców
i pracowników, ale i tak wszystkim towarzyszył uśmiech na
twarzy i uczucie rodzinnej atmosfery.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim serdecznie dziękuje wszystkim
instytucjom i osobom, które okazały wsparcie i pomoc
w trudnym okresie trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Naszym Mieszkańcom 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. Niestety rok 2021 to był
kolejny rok walki z Covid-19 i mając na względzie
bezpieczeństwo i zdrowie naszych Mieszkańców do
momentu ich zaszczepienia ograniczyliśmy działalność
terapii zajęciowej wyłącznie do zajęć na terenie naszego
Domu. Od maja 2021 r. zaczęliśmy stopniowo przywracać
wszystkie imprezy cykliczne organizowane przez nasz Dom
np. Dzień Dziecka oraz ponownie brać udział w wydarzeniach, w których zawsze uczestniczyliśmy - oczywiście dalej
przestrzegając obowiązujących wytycznych sanitarnych.
Należy tutaj również wspomnieć o ogromnym wsparciu, jakie
otrzymaliśmy i cały czas otrzymujemy od Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku w walce z pandemią
COVID19 m.in. pozyskiwanie środków ochrony osobistej
i środków dezynfekcyjnych. Nasz Dom w tym kolejnym
trudnym roku otrzymał także z pomoc oraz wsparcie
finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy np. na
doposażenie Domu w niezbędny sprzęt do dezynfekcji czy
przygotowanie izolatki, dopłaty do wynagrodzeń a także
otrzymaliśmy pomoc z Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toruniu przez doposażenie w sprzęt
dezynfekcyjny . W roku 2021 nasz Dom został także objęty
powiat-sepolno.pl
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Centrum Administracyjne Domów
dla Dzieci w Więcborku
CADDD jest jednostką organizacyjną powiatu
sępoleńskiego. Do zadań własnych powiatu należą między
innymi zadania związane z zapewnieniem dzieciom
i młodzieży opieki i wychowania, które znalazły się w trudnej
sytuacji rodzinnej. 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 cztery 14–osobowe
placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom Dla Dzieci Nr 1
i Nr 2 w Więcborku, Dom Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4 w Małej
Cerkwicy. Nasze domy pełnią funkcję socjalizacyjną,
są przeznaczone dla dzieci pozbawionych częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej. W placówkach 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 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 samodzielnego życia.

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

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. Zaspakajając 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.
Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowawczej w DDD są: zajęcia tematyczne i dydaktyczne
prowadzone w poszczególnych grupach, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne organizowane dla wychowanków mających trudności w nauce, wspomagające 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.
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W grudniu 2021r minął rok, kiedy to Powiat
Sępoleński przekształcił 30 - osobowy Dom Dla Dzieci Nr 3
w Małej Cerkwicy na dwie 14–osobowe placówki opiekuńczowychowawcze, które mieszczą się w jednym budynku w myśl
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rok działalności Domów Dla Dzieci Nr 3 i 4 pokazał,
że funkcjonowanie w małych grupach wychowawczych jest
znacznie korzystniejsza dla dzieci i młodzieży. 14–osobowy
Dom Dla Dzieci w oczach naszych wychowanków, to już
nie duża placówka, lecz przyjazny dom, do którego fajnie się
wraca.
Współpracujemy z Fundacją „Polski Instytut
Filantropii”, który prowadzi portal DomyDziecka.org. Dzięki
współpracy CADDD na bieżąco jest z bazą teleadresową
wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce.
Fundacja umożliwia do łatwiejszego i szybszego dotarcia do
darczyńców, fundacja gromadzi informacje o potrzebach
zarejestrowanych na portalu placówek, popularyzuje wsparcie dzieci i młodzieży objętej pieczą zastępczą, propaguje
wiedzę na temat funkcjonowania pieczy zastępczej i adopcji,
wspiera materialne podopiecznych domów dziecka.

zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu
wychowanek może nauczyć się kontrolowa te funkcje
organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można
panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback
jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską
odpornością na stres.

Współpracujemy z Fundacją HEMMERSBACH
GMBH & CO.KG z siedzibą we Wrocławiu. Dzięki do realizacji
współpracy otrzymaliśmy dla 4 Domów Dla Dzieci
w Więcborku i Małej Cerkwicy specjalistyczny sprzęt do
prowadzenia zajęć metodą Biofeedback (biologiczne
sprzężenie zwrotne). To nieinwazyjna metoda terapii
polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie
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w trasy rowerowe wychowankowie musieli przypomnieć
sobie przepisy ruchu drogowego a także nabyć umiejętność
korzystania z mapy turystycznej, która wskazywała kierunek
podróży. Ważnym elementem podczas trwania projektu była
wizyta policji, która oznakowała nam zakupione rowery,
a zarazem sprawdziła ich gotowość do ruchu kołowego.
Osobami korzystającymi bezpośrednio ze wsparcia Fundacji
to wychowankowie Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku.
W projekcie brali udział również wychowawcy i psycholog,
którzy sprawowali nadzór nad realizacją projektu, dbali
o bezpieczeństwo wychowanków. Łącznie, to grupa 5 osób.
Wyżej wymienione osoby realizowały zajęcia w ramach
swoich godzin pracy.

Współpracujemy z Fundacją ONE DAY z siedzibą
w Warszawie, która realizuje zadania związane z usamodzielnianiem się wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Między innymi organizuje szkolenia dla
młodzieży, w których nasi wychowankowie biorą udział
w celu dalszego wykorzystania swojej zdobytej wiedzy.
Za swoje zaangażowanie pozyskują nagrody rzeczowe takie
jak laptopy.
Realizowaliśmy projekt pn. „Krajna naszym
domem” w ramach zawartej umowy 4/2021/EFSG/8/2019
ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA. Projekt opiewał na
kwotę 55 910,00 zł. Głównym celem było wsparcie dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej, przygotowujących
się do usamodzielnienia. Cele szczegółowe projektu to:
kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych, wzmocnienie
procesu integracji ze społeczeństwem Cele szczegółowe
zgodne są ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023 tj. z rozwojem
lokalnych inicjatyw na r zecz budowania kapitału
społecznego, cel szczegółowy: pobudzenie aktywności
społecznej mieszkańców poprzez rozwój lokalnej
infrastruktury. Cel główny i szczegółowe projektu realizują
wskaźniki zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.
Realizowaliśmy projekt pn. „Krajna naszym
domem – co w trawie piszczy?” w ramach zawartej umowy
nr 104/2021 z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu
z siedzibą w Warszawie na kwotę 15 000,00 zł. W ramach
realizacji projektu KRAJNA NASZYM DOMEM - co w trawie
piszczy? zakupiliśmy 14 rowerów wraz z kaskami w celu
organizacji wycieczek rowerowych dla wychowanków Domu
Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku na terenie Krajny, która posiada
niesamowite walory przyrodnicze. W trakcie trwania projektu
systematycznie kupowaliśmy składniki spożywcze w celu
przygotowywania prowiantu przez wychowanków na
wycieczki rowerowe w ramach formy usamodzielnienia, która
jest wpisana w cele statutowe placówek opiekuńczowychowawczych. W trakcie trwania projektu wychowankowie
rozwijali swoje umiejętności kulinarne, korzystając ze stron
www poświęconych przepisom kulinarnym. Aby wyruszy
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W grudniu 2021 Powiat Sępoleński podjął decyzję o zakupie nowego samochodu 7-osobowego typu Dacia
Lodgy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Małej Cerkwicy. Środki finansowe na zakup samochodu w kwocie 73 000 zł
pochodziły z budżetu powiatu sępoleńskiego oraz z www.zbiórka.pl.

Edukacja i szkolnictwo
6. Piotr Furmaga – Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Sępólnie Krajeńskim,
7. Marcel Owczarski - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
Jak co roku, w murach Starostwa miało miejsce uroczyste
wręczenie listów gratulacyjnych Stypendystom szkół
prowadzonych przez powiat sępoleński. To uczniowie szkół
ponadpodstawowych, którzy zdobytą wiedzą i umiejętnościami dumnie reprezentują powiat i szkoły oraz ukazują
wysoki poziom nauczania.
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym
2020/2021 za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:
1. Antonina Dobrowolska – Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
2. Martyna Wojtania - Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
3. Adrianna Lipecka - Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Więcborku,
4. Martyna Szyszło - Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Więcborku,
5. Ida Zalewska – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku,

powiat-sepolno.pl

Stypendyści Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021
za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:
1. Jakub Studziński - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku,
2. Marcin Kamiński - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku,
3. Maksymilian Machowski - Liceum Ogólnokształcące im.
Janusza Korczaka w Więcborku,
4. Monika Szemryk - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.
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Stypendyści Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu PRYMUSI
ZAWODU KUJAW I POMORZA w roku szkolnym 2020/2021
za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:
1. Szymon Pryła – Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Sępólnie Krajeńskim,
2. Remigiusz Woszynski - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
3. Ida Zalewska – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku.

3. Katarzyna Kozek - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku,
4. Gracjana Wojciechowska - Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
5. Urszula Olszewska - Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Więcborku,
6. Marcela Kiestrzyn - Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Więcborku,
7. Sergiusz Aniśko - Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,
8. Karolina Taff - Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Stypendyści Starosty Sępoleńskiego w roku szkolnym
2020/2021 za osiągnięcia z roku szkolnego 2019/2020:
1. Wiktoria Wojciechowska - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
2. Jakub Dziarnowski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Sępólnie Krajeńskim,

Uczniom naszych szkół, Stypendystom składamy serdeczne
gratulacje i słowa uznania. Taką właśnie postawą jeszcze
bardziej podkreślają Oni dobre imię szkół prowadzonych
przez powiat sępoleński. Życzymy dalszych sukcesów
i pomyślności w życiu osobistym.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, wręczył nagrody Starosty, listy gratulacyjne
i upominki 9 nauczycielom ze szkół, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej są okazją do uhonorowania nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie.
Oprócz wspomnianych wyżej listów gratulacyjnych i upominków, nauczyciele otrzymali również nagrody pieniężne.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
- Patrycja Ruthendorf-Przewoska: psycholog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim,
- Magdalena Turzyńska: nauczycielka Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku,
- Karolina Pliszka: nauczycielka Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim,
- Joanna Pankau oraz Małgorzata Żywicka: nauczycielki
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Sępólnie Krajeńskim,
- Joanna Wobszal oraz Kamila Affelska: nauczycielki
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku,
- Marcin Barabach: nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,
- Eugeniusz Szwochert: wieloletni dyrektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
37

powiat-sepolno.pl

Powiat Sępoleński 2021

Placówki oświatowe prowadzone przez powiat sępoleński
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

OFERTA
EDUKACYJNA
2022/23

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

W roku szkolnym 2022/23
zapraszamy Ciebie
do jednej z klas:

KLASA
MEDYCZNO-PRZYRODNICZA

KLASA LINGWISTYCZNA
TYLKO U NAS - JEDYNA W POWIECIE
trzy języki obce – hiszpański, angielski, niemiecki
w systemie lekcyjnym oraz język włoski na zajęciach
dodatkowych pozalekcyjnie.

z rozszerzoną biologią i językiem angielskim,
(oraz elementami kosmetologii, zdrowego odżywiania
i fitnessu).

Klasa lingwistyczna z rozszerzonym językiem
angielskim oraz językiem hiszpańskim i niemieckim na
poziomie podstawowym to doskonały wybór dla tych, którzy
znajdują przyjemność w nauce języków obcych oraz dla
wszystkich, którzy rozumieją, że języki obce to nieodzowne
narzędzie na współczesnym wymagającym rynku pracy
w wielu dziedzinach.
Jeżeli jesteś ciekawy świata,
otwarty na innych ludzi i kultury
Ta klasa jest dla Ciebie!

KLASA POLICYJNA
z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
i językiem angielskim.

KLASA POLITECHNICZNA
z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim.

Udział w projektach międzynarodowych w ramach
Programu Erasmus +, wycieczki zagraniczne i dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne sprawiają, że każdy ma szansę
wykorzystać swoje zdolności wychodząc ze zwykłej ławki
szkolnej i realizując swoje pasje wśród ludzi o podobnych
zainteresowaniach nie tylko z własnej szkoły, ale również
z zagranicy. Nowe technologie umożliwiają kontakt
z rówieśnikami z innych krajów, a dzięki znajomości języków
obcych możesz swobodnie komunikować się w różnych
sytuacjach życia codziennego na całym świecie. Oprócz
praktycznej nauki języków zdobędziesz szeroką wiedzę
z zakresu kultury, sztuki, literatury, geografii czy polityki
kraju, którego język poznasz. Program klasy lingwistycznej
pozwali Ci przygotować się do podjęcia studiów na
kierunkach lingwistycznych i filologicznych oraz na wielu
innych, takich jak np.: dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, public relations, psychologia, socjologia,
pedagogika, prawo, kulturoznawstwo, zarządzanie
dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo,
międzynarodowe stosunki polityczne czy dyplomacja.

KLASA
MEDIALNO-ARTYSTYCZNA
z rozszerzonym językiem polskim i angielskim.

powiat-sepolno.pl
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ZAPEWNIAMY:
► merytoryczne przygotowanie do
egzaminu maturalnego w oparciu
o wieloletnie doświadczenie potwierdzone znakiem jakości szkoły:
► możliwość samodzielnego zaplanowania swojej ścieżki kształcenia
poprzez wybór Twojego przedmiotu
spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia,
historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

NASZE MOCNE STRONY:
► doświadczona, życzliwa, doskonaląca się kadra,
► nasi uczniowie to laureaci wielu olimpiad, konkursów
przedmiotowych i zawodów sportowych,
► wysokie, najlepsze w powiecie sępoleńskim wyniki
egzaminu maturalnego,
► systematycznie wzbogacana baza szkoły,
wyremontowane gabinety lekcyjne i nowoczesne obiekty
sportowe,
► 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.

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, samodzielności
i odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
► przygotowujemy do dokonywania świadomych, ważnych
życiowych wyborów,
► pomagamy w zdobyciu ciekawej pracy,
► wspieramy każdego, kto chce osiągnąć w życiu sukces.
39
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. J. KORCZAKA W WIĘCBORKU

„Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”
Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Więcborku
to idealny wybór!

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

KAŻDY WYBIERZE COŚ DLA SIEBIE!
► KLASA O PROFILU MEDYCZNYM - biologia, chemia,
do wyboru: matematyka lub geografia
► KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNUM - język polski,
historia, do wyboru: WOS lub język angielski
► KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNYM - matematyka, informatyka,
do wyboru: fizyka lub język angielski
► KLASA O PROFILU PRZYRODNICZYM - biologia,
geografia, do wyboru: matematyka lub język angielski
► FORMACJA MUNDUROWA - propozycja dla wszystkich,
niezależnie od wybranego profilu:
► przedmioty dodatkowe dla formacji mundurowe:
podstawy prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne,
służby mundurowe
► zajęcia prowadzone przez specjalistów:
● Zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa
medycznego,
● trening psychologiczny,
● musztra.
► obozy szkoleniowe
► przygotowanie do testów sprawnościowych

powiat-sepolno.pl
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Oferujemy także rozszerzoną naukę języków:
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Więcej niż szkoła…
● Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie
określenia predyspozycji zawodowych
● Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage”
● Koło Teatralne „Efemeryda”
● Konkursy o zasięgu ogólnopolskim
● Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”
● Klub Wolontariuszy „Amicus”
● Konkurs Piosenki Angielskiej
● Prężnie działający Samorząd Uczniowski
● Rajd Korczakowski
● Dzień Patrona Szkoły
● Dzień Młodzieży
● Udział w projektach edukacyjnych
● Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury

PONADTO OFERUJEMY:
► Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz
przedsiębiorczości
► Współpracę z kadrą profesorską szkół wyższych
► Zajęcia laboratoryjne i warsztaty na uczelniach wyższych
► Udział w konferencjach naukowych
► Doskonalenie umiejętności językowych
z wolontariuszami z innych krajów
► Rozwój pasji artystycznych (muzycznych, plastycznych
i aktorskich)

PARTNERZY SZKOŁY:
● Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
● Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
● Zakład Karny w Potulicach
● Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
● Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
● Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Stypendyści Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza
Korczaka w Więcborku:
Ariadna Kabattek i Martyna Szyszło - Stypendium Prezesa
Rady Ministrów,
Bartłomiej Zaręba - Stypendium Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Mikołaj Winiecki - Stypendium Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Humaniści na
start!”,
Adrianna Lipecka i Urszula Olszewska - Stypendium
Starosty Sępoleńskiego.
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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

● biblioteka i czytelnia z bogatą ofertą czasopism ze stanowiskami komputerowymi podłączonymi do internetu.

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA PROWADZI INTERNAT:

Technikum 5-letnie dla absolwentów 8 klasowej
szkoły podstawowej kształcące w zawodach:
●
●
●
●
●

● 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.

technik ekonomista,
technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik informatyk,
technik logistyk.

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,
baristy, spawania, operator koparko-ładowarki, wózków
jezdniowych, prawo jazdy kat. B, wizażu i stylizacji paznokci,
kółko gastronomiczne,
· zawodowe wyjazdy studyjne do zakładów pracy,
· współpracę z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktyk
zawodowych,
· udział w konkursach i olimpiadach branżowych.

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
- 3-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,
powiat-sepolno.pl
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6. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych:
z matematyki i j.angielskiego.
Koordynatorem szkolnym projektu jest Joanna Wobszal.

NASI STYPENDYŚCI
1. Ida Zalewska IVA
· Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
2. Adrianna Oczkowska II A
· Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
3. Jakub Studziński IIIA
· Stypendysta Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
4. Ernest Wojtania II B
· Stypendysta Starosty Sępoleńskiego
5. Gracjana Pawłowska IVA
· Stypendystka Starosty Sępoleńskiego

Projekty unijne dotyczące zagranicznej mobilności zawodowej realizowane w CKZiU w Więcborku w programie
Erasmus+
Młodzież naszej szkoły od wielu lat uczestniczy
w zagranicznych stażach zawodowych realizowanych
w ramach programu Erasmus+. Dotychczas mobilności były
realizowane w Niemczach, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech
i Portugalii.
Dzięki realizacji wielu staży zagranicznych o wysokiej jakości
otrzymaliśmy tzw. akredytację, w oparciu o którą mamy
zapewnione środki na organizację następnych grup
stażowych na lata 2021-2027.
Obecnie realizujemy projekt pt. „Staże zawodowe
bez granic- 1”. W ramach tego projektu ponad 20 uczniów
klas III kształcących się w zawodach: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik
informatyk, technik logistyki wiosną 2022 roku odbędzie
swoje 4- tygodniowe staże zawodowe w Maladze w Hiszpanii.
Młodzież przed wyjazdem uczestniczy w zajęciach
z przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznopedagogicznego. W Hiszpanii oprócz programu stażu
zawodowego również realizowany będzie program ulturowy,
dzięki któremu uczniowie odwiedzą różnorodne zakątki
południowej części tego pięknego kraju. Koordynatorem tego
projektu jest Ewa Tomaszewska.
W latach 2020-2022 w naszej szkole realizowany
jest kolejny projekt stażowy dla uczniów. Realizatorem
projektu „Profesjonalna praktyka twoją szansą” jest
Fundacja Staszica w Nakle, w ramach którego odbywają się
staże w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii. Skierowany jest on
do młodzieży naszej szkoły i szkoły w Nakle kształcących
w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik
ekonomista. Koordynatorem tego projektu w naszej szkole
jest Anna Gumińska-Bejfus.

Po raz kolejny nasze Technikum znalazło się wśród
najlepszych szkół w województwie w Rankingu Liceów
i Techników „Perspektywy”. Zdobywaliśmy już kilkukrotnie
tytuł ”Srebrnej szkoły” oraz „Brązowej szkoły”.
Od wielu lat nasza szkoła jest liderem w pozyskiwaniu
środków i realizacji projektów współfinansowanych przez
UE.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
Projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”
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 01.01.2021 do 30.09.2023 r.
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. Kurs dla nauczyciela kształcenia zawodowego,
4. Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodów: technik
informatyk, technik logistyk,
5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni
w zakładach pracy na terenie województwa kujawskopomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe,
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
e-mail: sekretariat@zspsepolno.pl
www.zspsepolno.pl
www.bip.zspsepolno.pl

UL. PRZEMYSŁOWA 15, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
DYREKTOR: EUGENIUSZ SZWOCHERT
TEL. 52 388 21 07; 509 353 595
Zespół Szkół Ponadpodstawowych to szkoła rozwijająca
się, poszerzająca swoją bazę dydaktyczną, pozyskująca nowych
partnerów do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
wychodząca naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy.

▪ obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.
Uczniowie mają możliwość praktycznego przećwiczenia nabytej
wiedzy w ramach zajęć praktycznych. W klasie trzeciej i czwartej
dodatkowo uczniowie odbywają praktykę zawodową, która trwa
cztery tygodnie.

Oferta Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

ABSOLWENCI TECHNIKUM MOGĄ UZYSKAĆ:
▪ świadectwo ukończenia technikum,
▪ dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów zawodowych (dyplom z suplementem Europass,
prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje
w sposób uznawany na terenie Unii Europejskiej),
▪ świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

TECHNIKUM 5-LETNIE
▪ technik budownictwa
▪ technik budowy dróg
▪ technik mechanik
▪ technik mechatronik
▪ technik pojazdów samochodowych
▪ technik organizacji turystyki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-LETNIA
- KSZTAŁCĄCA W WIELU ZAWODACH
▪ Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, poszukać
pracodawcy, który przyjmie go na praktyczną naukę zawodu.
W przypadku trudności szkoła oferuje pomoc.
▪ Uczeń jest młodocianym pracownikiem.
▪ Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez
pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego.
▪ Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w lokalnych
zakładach pracy i przedsiębiorstwach, m.in. Eggersmann Polska
Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Fabryka
Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o., firmy budowlane, sklepy, hotele,
restauracje, zakłady gastronomiczne, piekarnie, zakłady
fryzjerskie, itp.
▪ Przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczą się w szkole.
▪ Teoretyczne kształcenie zawodowe, zgodnie z wybranym
zawodem, odbywa się na kursach I ,II i III stopnia, w innych
ośrodkach szkoleniowych (4 tygodnie w każdym roku).
▪ Nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem
zawodowym.

W czasie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności w dwóch
kwalifikacjach, z których każda kończy się egzaminem
zawodowym.
1. TECHNIK BUDOWNICTWA
▪ wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
▪ organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów
2. TECHNIK BUDOWY DRÓG
▪ eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych,
▪ organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
3. TECHNIK MECHANIK
▪ montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
▪ organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń,
▪ użytkowanie obrabiarek skrawających,
▪ wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi.
4. TECHNIK MECHATRONIK
▪ montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych,
▪ eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych.
5. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
▪ obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych,
▪ organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych,
▪ obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
samochodowych.
6. TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
▪ przygotowanie imprez i usług turystycznych,

powiat-sepolno.pl

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY:
▪ 11 nowoczesnych i zmodernizowanych sal lekcyjnych
▪ wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sieć komputerową,
tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny
▪ sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, prysznice dla uczniów
▪ hol główny wyposażony w monitor multimedialny
▪ pracownie przedmiotów zawodowych:
- pracownia budownictwa i budowy dróg - uczniowie korzystają z
programu komputerowego Norma PRO do kosztorysowania oraz
Auto CAD do rysunku technicznego, wykorzystują: wagi i sita
laboratoryjne, ubijaki, wstrząsarki, suwmiarki, młotek Schmidta,
Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym, Aparat Cassagrande'a,
aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego, w miernictwie niwelatory, teodolity elektroniczne, węgielnice
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- pracownia 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 wielogłowicowych, plotera
- przedsiębiorczości i przedmiotów w zawodzie sprzedawca
- 4 stanowiska komputerowe, program Subiekt
- pracownia mechaniczna - 4 stanowiska ślusarskie i 1 do
obróbki skrawaniem
- pracownia opiekunki środowiskowej - pozwoli słuchaczom
szkoły policealnej na profesjonalne przygotowanie się do
pełnienia czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób
chorych i niesamodzielnych.

Z partnerami szkoły, z którymi zostały podpisane umowy jest
prowadzona owocna współpraca, co skutkuje wymiernymi
korzyściami dla uczniów. W ramach współpracy z Politechniką
Bydgoską, część zajęć w technikum mechatronicznym prowadzona
jest przez wykładowcę tej uczelni. Szkoła współpracuje także
z lokalnymi zakładami, w których uczniowie odbywają praktyczną
naukę zawodu oraz z różnymi instytucjami.
Działania zrealizowane w 2021 roku:
▪ konkursy ogólnopolskie: matematyczny WAT, historyczny Krąg,
geograficzny Geo-Planeta, Logicznego Myślenia, Olimpiada
Wiedzy o ZUS, Dyktando na Święto Niepodległości, konkurs
literacki "Mój Norwid" na esej z okazji Roku Norwidowskiego,
▪ konkursy szkolne: matematyczny, polonistyczny, fotograficzny,
plastyczny,
▪ akcja społeczno-edukacyjna Żonkile w rocznicę wybuchu
powstania w getcie warszawskim,
▪ konsultacje „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia” dla woj.
kujawsko-pomorskiego,
▪ pomoc w organizacji Mistrzostw Polski Szkół Specjalnych
w biegach przełajowych i lekkoatletyce,
▪ udział uczniów technikum budownictwa w cyklu webinarów pt.
„Współczesne systemy pomiarowe w geodezji i budownictwie
zorganizowane przez UTP w Bydgoszczy,
▪ Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiegoorganizowane od wielu lat przez Dyrektora szkoły,
▪ obchody Dnia Budowlańca, Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków Drogowych,
▪ cykl spotkań z radcą prawnym Panem Dawidem Rzeskim –
„Przychodzi uczeń do prawnika”,
▪ udział w Targach Turystycznych w Poznaniu, w Inżynieraliach
Politechniki Bydgoskiej ,
▪ wycieczka do Warszawy,
▪ udział w akcjach organizowanej przez MEiN: „Szkoła do hymnu”,
„Szkoła pamięta”,
▪ udział w akcji BohaterOn - włącz historię! - ogólnopolska kampania
o tematyce historycznej,
▪ działania Samorządu Uczniowskiego m.in. organizacja apeli
szkolnych, Dzień Chłopaka, Mikołajki,
▪ realizacja trzech części projektu „Otwórz oczy – nie daj się
przemocy” w gminie Sępólno Krajeńskie),
▪ udział w spotkaniach ze specjalistami (Policja, Terapeuta
ds. uzależnień).

SZKOLNE CENTRUM BIBLIOTECZNO - INFORMACYJNE wyposażone w program MOL Optivum do kompleksowej obsługi
biblioteki, 4 stanowiska komputerowe, rzutnik, bogaty księgozbiór,
filmoteka, prenumerata czasopism z branży budowlanej, pedagogicznej. Biblioteka przede wszystkim promuje czytelnictwo, jak
również stwarza warunki do rozwijania zainteresowań uczniów,
organizuje różnorodne działania profilaktyczne dotyczące zdrowia,
bezpieczeństwa, uzależnień.
SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH.
W ramach Programu Erasmus+ uczniowie będą odbywali praktyki
zawodowe u pracodawców w Irlandii.
W ramach projektu „Mój start w życie zawodowe” uczniowie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach i kursach:
▪ zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów
zawodowych
▪ zajęcia z zakresu doradztwa kompetencji kluczowych –
matematyka, język angielski
▪ kurs obsługi kas fiskalnych
▪ kurs operatora wózków jezdniowych
▪ kurs prawa jazdy kat. B
▪ kurs spawania
▪ kurs wizażu i stylizacji paznokci.
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
oraz zestawy komputerowe. W 2021 roku doposażono szkołę w 30
zestawów komputerowych dla pracowni zawodowych.

Szkoła oferuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną pedagoga
szkolnego, pomoc doradcy zawodowego, zajęcia rewalidacyjne dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach
przeciwdziałania uzależnieniom młodzież uczestniczy w programach profilaktycznych. Corocznie odbywają się spotkania
z profilaktyki uzależnień dla uczniów i ich opiekunów. W okresie
pandemii COVID-19 udzielana jest pomoc psychologiczopedagogiczna uczniom i ich opiekunom w formie zdalnej.

Celem projektów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji
i podniesienie kompetencji uczniów, co ma wpływ na lepsze wyniki
zdawalności egzaminów zawodowych, w których od lat uzyskujemy
wyższe wyniki od średniej krajowej.
NASI PARTNERZY:
▪ Eggersmann Polska Sp. z o.o.,
▪ Firma Akson Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
▪ Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.,
▪ Restauracja „Słoneczna”,
▪ Pałac-Hotel SPA w Komierowie,
▪ Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej,
▪ Politechnika Bydgoska,
▪ Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Stypendyści:
▪ stypendium Prezesa Rady Ministrów – Marta Nowakowska,
▪ stypendium Starosty Powiatu Sępoleńskiego - Wiktoria
Januszewska, Paulina Nawrocka.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
tel./fax 52 388 21 47
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl
Dyrektor: Anna Wiśniewska

www.poradniapp-sepolno.cba.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest
publiczną placówką oświatową. Główne zadania poradni,
to diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie
dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologicznej i pedagogicznej. Poradnia realizuje także
zadania profilaktyczne, wspierające wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki.
Pomagamy nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących
problemów dydaktycznych i wychowawczych. Pracownicy
poradni udzielają pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom
od momentu urodzenia do ukończenia przez ucznia szkoły
ponadpodstawowej. Udzielana pomoc koncentruje się na
rozpoznawaniu i wspieraniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych. W ramach naszej działalności
prowadzimy także zajęcia terapeutyczne i szkoleniowodydaktyczne. W działaniach poradni uwzględniamy również
szczególne potrzeby wynikającą z pandemii Covid-19.
Stan choroby, konieczność izolacji, czy nauki zdalnej
prowadzą u wielu osób do zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, depresyjnych i trudności w funkcjonowaniu
poznawczym. Poza działalnością stacjonarną wykorzystujemy w naszej pracy urządzenia nowoczesnych technologii,
dostosowując się do potrzeb i możliwości odbiorców
pomocy poradni.
Jedną ze świadczonych przez form wsparcia są
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzone
są one przez nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów.
Zajęcia mają na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju
poznawczego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego
dzieci, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, to także objęcie wsparciem rodziny, abyście mogli
Państwo skutecznie wspierać rozwój dzieci. Terapię
prowadzimy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych
metod terapeutycznych i nowoczesnych narzędzi, specjalistycznej sali integracji sensorycznej.
Tradycją naszej poradni stał się Dzień Dodatkowych
Diagnoz, który odbywa się dwa razy do roku w soboty. Akcja
ta cieszy się ogromną popularnością, co potwierdza znaczna
frekwencja rodziców i ich dzieci. W trakcie jej trwania
pracownicy poradni udzielają konsultacji psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców
wydłużyliśmy godziny pracy poradni, w poniedziałki i środy
zajęcia terapeutyczne prowadzone są do godziny 18.00.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych
w poradni form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dostępne są na stronie internetowej poradni. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą stroną www.poradnia-sepolno.pl
powiat-sepolno.pl
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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE NA TERENIE POWIATU:
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo
tel. 52 389 20 69
Dyrektor: Marian Basa
e-mail: sekretariat@zsckrsypniewo.pl
www. bip.zsckrsypniewo.pl
www.zsckrsypniewo.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO W SYPNIEWIE

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY:
TECHNIKUM im. ks. dra Szczepana Gracza:
● technik rolnik
● technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
● technik weterynarii
● technik żywienia i usług gastronomicznych
SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
im. ks. dra Szczepana Gracza:
● kucharz
● rolnik
● mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
SZKOLENIA BRANŻOWE
organizowane na terenie szkoły (kurs chemizacyjny, kurs
operatora kombajnów zbożowych, szkolenia komputerowe z zakresu wypełniania dokumentacji rolniczej),
bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kat. T i B - w zależności
od wybranego zawodu.

magazynowo-socjalnym. Wyremontowane zostały łazienki,
kolejne pokoje wychowanków i pokój wychowawców.
Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną gwarantującą
naukę w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach
ogólnokształcących i zawodowych (gastronomicznej,
produkcji rolniczej, zootechnicznej, diagnostyki weterynaryjnej). Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu
w pracowniach szkolnych, warsztatach mechanizacji,
szkolnym gospodarstwie rolnym oraz współpracujących ze
szkołą gospodarstwach indywidualnych i gabinetach
weterynaryjnych. Organizujemy szkolenia dla uczniów
i rolników we współpracy z uczelniami wyższymi i wieloma
instytucjami branżowymi (np. MRiRW, ODR Minikowo,
KRUS w Sępólnie Krajeńskim, LGD Nasza Krajna).

OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
– tryb zaoczny:
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach
rolniczych (NADAJĄ UPRAWNIENIA ROLNICZE)
Tuż obok szkoły znajduje się internat, który oferuje uczniom
możliwość bezpłatnego zakwaterowania. W roku szkolnym
2021/22 zamieszkuje w nim około 40 uczniów, którzy ponoszą
jedynie koszty wyżywienia. Budynek internatu przechodzi
obecnie gruntowną modernizację i jest przystosowywany do
potrzeb rosnącej liczby wychowanków. W 2021 roku powstały
nowe pomieszczenia kuchni i stołówki wraz z zapleczem
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uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu i poznają
nowoczesne technologie uprawy. Szkolne gospodarstwo
należy do sieci „Gospodarstwo Demonstracyjne” we
współpracy z K-P ODR w Minikowie. W 2020/21 roku grupa
uczniów pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej
uczestniczyła w projekcie dotyczącym badania jakości wód
gruntowych oraz bioróżnorodności. Nagrodą dla szkoły za
udział był dron, który pozwoli na kontrolę upraw szkolnych
oraz urozmaici zajęcia praktyczne.
Uczniowie użytkują nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze,
takie jak ciągnik New Holland t7.190 z GPS, agregat
uprawowy, pług obracalny, brona aktywna, opryskiwacz.
Uczniowie kierunków rolniczych i mechanizacyjnych mogą
doskonalić swoje umiejętności zawodowe na symulatorze
kombajnu oraz frezarkach i obrabiarkach różnego typu, w tym
nowoczesnych obrabiarkach CNC. Do pracowni agrotroniki
w ramach projektu „Aktywna tablica” zakupiono monitor
interaktywny z 65-calowym ekranem.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego
nadane przez OKE w Gdańsku, dzięki czemu uczniowie
i słuchacze wszystkich kierunków zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w naszej placówce.
Uczniowie ZSCKR mają do dyspozycji 2 zmodernizowane sale
gimnastyczne, nowe boisko trawiaste oraz siłownię
zewnętrzną zlokalizowaną obok internatu, która została
wzbogacona o kolejne stanowiska do ćwiczeń. Aby
urozmaicić zajęcia wychowania fizycznego, zakupiono
6 rowerów stacjonarnych.
W 2021 roku wyremontowano i doposażono pomieszczenie
biblioteki szkolnej i pracownię rolniczą. Zakupiono
nowoczesny sprzęt do pracowni diagnostyki weterynaryjnej,
m.in.: fantom krowy do inseminacji, fantom psa do iniekcji
leków oraz do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzęt
diagnostyczny, stół trymerski z podnośnikiem elektrycznym
oraz akcesoria groomerskie.
Oferta zajęć lekcyjnych w poszczególnych zawodach
w ostatnim roku została wzbogacona o zajęcia praktyczne
z dekoracji potraw (carvingu) dla uczniów w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zajęcia
z pielęgnacji i strzyżenia psów dla techników weterynarii
(zajęcia realizowane w salonie groomerskim).
W szkolnym gospodarstwie rolnym o areale 40 hektarów
powiat-sepolno.pl

PROJEKTY UNIJNE
W okresie 1.09.2021 – 31.08.2023 w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie jest realizowany projekt
„Kształcenie zawodowe bliżej rynku pracy. Nowe
kwalifikacje zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie” ze środków RPO
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi: 922 457,79 złotych. Projekt
obejmuje kursy i szkolenia branżowe dla uczniów, płatne
staże oraz doposażenie pracowni zawodowych.
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●
●

●

●

W ZSCKR będzie też realizowany projekt „Mobilność
uczniów ZSCKR w Sypniewie na europejskim rynku pracy”
o wartości 90 525 € w ramach programu Erasmus+
obejmujący staże zagraniczne dla uczniów w Irlandii.
Szkolnym koordynatorem obu projektów jest p. Alina
Lewicka.

●

●

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

- Nikol Kosińska – kl. III Technikum - 9. miejsce
w eliminacjach okręgowych w bloku weterynaria,
Marcin Czerwiński - 2. miejsce w XI Regionalnym
Konkursie Orki w Bielicach,
Dariusz Kozłowski - 10. miejsce w ogólnopolskim
Konkursie filmowym ”Świat się kręci wokół wsi”
zorganizowanym przez MRiRW,
7. miejsce reprezentacji chłopców w etapie ogólnopolskim Mistr zostw Polski Szkół Rolniczych
w Przeciąganiu Liny,
1.miejsce drużyny dziewcząt (awans na zawody
wojewódzkie) i 3. miejsce drużyny chłopców
w Mistrzostwach Powiatu Sępoleńskiego w Piłce Nożnej
6-osobowej w Sępólnie Krajeńskim,
Mistrzostwo Powiatu Sępoleńskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych drużyny chłopców, 1. miejsce
chłopców i 4. miejsce dziewcząt w Drużynowych
Biegach Przełajowych,
7. miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych w Bydgoszczy.

● naukę w klasach liczących do 24 osób;
● profesjonalne przygotowanie do egzaminów zawodowych
poprzez wszechstronny rozwój kompetencji (kursy
i szkolenia branżowe, praktyki zawodowe, wycieczki);
● kształcenie i różnorodne zajęcia pozalekcyjne dostosowane
do potrzeb uczniów zdolnych oraz o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (fakultety maturalne, zajęcia
wyrównawcze, rewalidacyjne, ciekawe projekty, np.
miniprzedsiębiorstwo);
● opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego;
● darmowe podręczniki do przedmiotów zawodowych;
● bezpłatne produkty żywnościowe na zajęcia praktyczne
w kierunkach gastronomicznych;
● bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kat. T oraz B
(w zależności od wybranego kierunku kształcenia);
● organizację odpłatnego dowozu uczniów do szkoły.

SUKCESY UCZNIÓW ZSCKR w Sypniewie w 2021 roku:
● Maciej Mruk i Wojciech Osiecki – stypendyści Prezesa
Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/22,
● Dariusz Kozłowski i Maciej Mruk – laureaci etapu
centralnego Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla
Rolnika”,
● Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
- Mateusz Kowalski kl. IV Technikum - laureat
3. miejsca eliminacji okręgowych i finalista
eliminacji ogólnopolskich OWiUR w bloku produkcja
zwierzęca,
- Wojciech Szreder kl. III Technikum - 4. miejsce
w eliminacjach okręgowych w bloku mechanizacja
rolnictwa,
- Jakub Włodarczyk-Dzioba kl. II Technikum 5. miejsce w eliminacjach okręgowych w bloku
produkcja roślinna,
49

powiat-sepolno.pl

Powiat Sępoleński 2021

DOTACJE DLA NGO
DOTACJE udzielone przez Powiat Sępoleński organizacjom pozarządowym w 2021 r.:
Konkurs nr 2/2021: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska „Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej
powiatu sępoleńskiego w 2021 roku”
Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Przyznana kwota
dofinansowania
5 000,00

Konkurs nr 3/2021: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
Przyznana kwota
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
dofinansowania
Stowarzyszenie
„Pomóż sobie pomagając innym”

„Melodie Niepodległości”

500,00

SPORT I TURYSTYKA
V REGATY O PUCHAR STAROSTY
SĘPOLEŃSKIEGO
STOPY WODY POD KILEM I POMYŚLNYCH
WIATRÓW - z taką odezwą wypowiedzianą przez sędziego
wypłynęli żeglarze V Regat Starosty Sępoleńskiego.
W dniach 19-20 czerwca 2021 r. na jeziorze
sępoleńskim rozegrane zostały V Regaty o Puchar Starosty
Sępoleńskiego. Przybyły załogi ze Świecia, Grudziądza,
Szczecinka i Żnina. Grupę „optymistów” zasiliły dzieci
z sępoleńskiego klubu MLKS Krajna. Dwudniowych zmagań
na wodzie nie ułatwiał lejący się z nieba żar. Na szczęście
sprzyjający wiatr pozwolił na rozegranie w pierwszym dniu
czterech biegów, a w kolejnym trzech. W tych niełatwych
warunkach tak naprawdę wszyscy byli zwycięzcami. Jednak
podium to tylko trzy miejsca.

III miejsce Paulina Piotrowska – KST Grudziądz
II miejsce Jacek Tucholski – MKŻ Żnin
I miejsce Szymon Gotowicz – MKŻ Żnin

III ZAMKNIĘTY TURNIEJ DARTA O PUCHAR
STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

Już teraz pragniemy zaprosić wszy-stkich chętnych
do wzięcia udziału w kolejnych turniejach organizowanych
w Barze Zacisze. Do zobaczenia przy tarczy!

Po prawie dwuletniej przerwie turnieje darta
powróciły do „Baru Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim.
Zawodnicy spotkali się przy okazji „III Zamkniętego Turnieju
Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego”, co oznaczało, że
brali w nim udział tylko zawodnicy zamieszkujący powiat
sępoleński. Do turnieju przystąpiło 17 zawodników, z czego
przynajmniej jeden przedstawiciel z każdej gminy wchodzącej
w skład naszego Powiatu.
Po zakończonych zmaganiach grupowych każdy
z odpadających uczestników otrzymał pamiątkowy medal
oraz gadżety przygotowane przez Starostwo Powiatowe.
Po zakończeniu ostatniego ze spotkań zawodnicy zostali
uhonorowani przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława
Tadycha pucharami, medalami oraz gadżetami przygotowanymi przez Starostwo Powiatowe.
powiat-sepolno.pl
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REMONTY I MODERNIZACJE
Wykaz prac wykonanych przez brygadę remontowo-budowlaną pracującą
przy Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w roku 2021

ZS Nr 2 w Sępólnie

Powiatowy Urząd pracy

- malowanie 2 klas
- malowanie łazienki

- malowanie 9 biur
- remont 2 sanitariatów

Dom dziecka w Cerkwicy

DPS w Suchorączek

- malowanie 28 pomieszczeń
- malowanie korytarzy 2 szt.

- malowanie mieszkań samodzielnych
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CKZiU w Więcbork

- malowanie 5 pokoi po internacie
- wymiana oświetlenia w 5 klasach
- malowanie 3 klas

- malowanie łazienek
- elewacja przybudówki

LO w Sepólnie Krajeńskim

Motocross Więcbork

- elewacja budynku

- elewacja budynku

Masowy punkt szczepień COVID-19
w Sępólnie

DRIVE-THRU
- przygotowanie punktów w Sępólnie i Więcborku

- przygotowanie techniczne

powiat-sepolno.pl

52

Powiat Sępoleński 2021

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Sienkiewicza 54,89-400 Sępólno Krajeńskie
Komendant Powiatowy PSP:
st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski

tel. 52 388 83 50, fax 52 388 83 52,
e-mail: sekretariat.kppsp@poczta.onet.pl
www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl

·

Ilość zdarzeń w roku 2021

·
Miejscowe zagrożenia 85%

Pożary 12%

Alarmy fałszywe 3%

W listopadzie 2021 roku firma „Szkolmed” przeprowadziła dla druhów OSP z terenu powiatu szkolenie
z kwalifikowanej pierwszej pomocy – szkolenie ukończyło 23 osoby,
Firma „Szkolmed" przeprowadziła w dniach 5 i 12
grudnia recertyfikację kwalifikowanej pierwszej
w której łącznie uczestniczyło 39 osób. Wszyscy
uczestnicy szkolenia egzamin zaliczyli pozytywnie.

Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet
w naszej działalności, jednakże nie należy zapominać
W 2021 roku jednostki Ochotniczych Straży
o innych bardzo ważnych aspektach służby, takich jak
prewencja społeczna czy ćwiczenia. W roku 2021 przepro- Pożarnych uzyskały dofinansowania z następujących źródeł:
wadzono między innymi:
a) Dofinansowanie w ramach umowy o realizację zadania
publicznego pod tytułem: "Zapewnienie gotowości
· Ćwiczenia na obiektach, w których oprócz jednostek
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej
z Komendy Powiatowej PSP uczestniczyły także jednostki
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" w łącznej
ksrg z danej gminy - Fabryka Sprężyn "Ronet" w Wituni,
kwocie 28800,00 zł.
archiwum Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży b) Dofinansowanie w ramach umowy o realizację zadania
w Kamieniu Krajeńskim, "Oltom-Karton" w Wąwelnie.
publicznego pod tytułem: "Przygotowanie jednostek
· W dniu 10 września 2021 roku w leśnictwie Nowy Dwór
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczozostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe dla
gaśniczych". Rozdziału środków dokonał Zarząd
sił i środków PSP i OSP z terenu powiatu sępoleńskiego
Powiatowy OSP wraz z Komendantem Powiatowym PSP,
pod kryptonimem „Krajeński Las 2021”. W manewrach
a łączna kwota dotacji to 34800,00 zł.
na obszarach leśnych łącznie udział wzięło 27 jednostek c) Dofinansowanie w ramach umowy o udzielenie dofinansostraży pożarnej w tym 21 jednostek OSP z powiatu
wania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
sępoleńskiego.
dla jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy
· W ramach akcji prewencji społecznej „Bezpieczny akwen”
w transporcie osób mających trudności w samodzielnym
wspólnie z Policją oraz ratownikami WOPR, patrolodotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSwaliśmy największe kąpieliska zlokalizowane na terenie
COV-2. W ramach tego programu wszystkie jednostki OSP
powiatu sępoleńskiego w miejscowościach Sępólno
mające aktualny rejestr sądowy i konto bankowe otrzymały
Krajeńskie, Więcbork, Lubcza i Kamień Krajeński.
kwotę 5 000,00 zł dofinansowania. Łącznie na terenie
powiatu z dofinansowania skorzystało 28 jednostek OSP.
W związku trwającą epidemią działania w zakresie
prewencyjno-edukacyjnym i informacyjnym ograniczyły się d) Dofinansowanie w ramach umowy (MDP) o realizację zadania
prawie wyłącznie do artykułów i publikacji umieszczanych na
publicznego pod tytułem: "Przygotowanie jednostek
stronie internetowej komendy, dotyczącej profilaktyki
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczopożarowej oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakresie
gaśniczych". Dofinansowanie przeznaczone dla jednostek
wypalania pozostałości roślinnych, zakazu wypalania traw
OSP, które maja w swoich szeregach Młodzieżowe Drużyny
i zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. W ramach akcji
Pożarnicze. Łączna kwota dotacji 5000,00 zł.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” publikowano
zasady bezpieczeństwa pożarowego w okresie grzewczym jak
również sposoby eliminacji zatruć tlenkiem węgla poprzez
stosowanie autonomicznych czujek.
W ramach kształcenia, szkolenia i doskonalenia
zawodowego Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie
Krajeńskim przeprowadziła następujące szkolenia:
· W dniach od 16 października do 10 grudnia 2021
zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe dla
druhów OSP z terenu powiatu sępoleńskiego –
szkolenie ukończyło 38 osób,
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e) Dofinansowanie w ramach umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w program
#SZCZEPIMYSIĘ Z OSP. Kwota dotacji w tym programie
to 90 620,00 zł.
W analizowanym roku 2021 wydział kontrolnorozpoznawczy przeprowadził łącznie na terenie powiatu
61 czynności kontrolno-rozpoznawczych, 29 kontroli
w zakresie podstawowym, 9 kontroli doraźnych, 11
czynności odbiorowych oraz 12 sprawdzające wykonanie
nałożonych obowiązków. Stwierdzono łącznie 76 nieprawidłowości, w celu likwidacji uchybień oraz poprawy warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektów wszczęto 13 postępowań administracyjnych w związku z którymi wydano 13
decyzji administracyjnych.

KOMENDA
POWIATOWA POLICJI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

W minionym roku Komenda Powiatowa PSP wzbogaciła
się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes
Atego 4x4 zakupiony w ramach projektu unijnego „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”.
Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 2500 litrów,
autopompę dwuzakresową A16/8-2,5/40, działko wodnopianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.
Do tego wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: aparaty
powietrzne, butle zapasowe, motopompę pływająca, pompę
zanurzeniową elektryczną, armaturę wodno-pianową, drabiny,
pilarkę łańcuchowa, piłę tarczową, wentylator oddymiający,
sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, toksymetr wielogazowy,
detektor promieniowania jonizującego.

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

16 grudnia 2021 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Sępólnie Krajeńskim nastąpiło przekazanie nowego
radiowozu nieoznakowanego marki Suzuki oraz dwóch
aparatów fotograficznych.
W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki
Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski, Zastępca
Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu Pan Sławomir Sławiński oraz
kierownictwo sępoleńskiej komendy, przedstawiciele
lokalnych samorządów i nadleśnictw.
Zakupienie nowego radiowozu było możliwe dzięki
wsparciu finansowemu nadleśnictw z Lutówka, Runowa
Krajeńskiego oraz Zamrzenicy. Zakupu dokonano metodą
50 na 50, a więc połowa środków finansowych pochodziła
z nadleśnictw, a drugą połowę środków pokryła Komenda
Główna Policji.
Uroczystość była również doskonałą okazją do
wręczenia rozkazu o mianowaniu na wyższy stopień
policyjny Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji w Sępólnie Krajeńskim młodszemu inspektorowi
Lechowi Zajączkowskiemu. Rozkaz wręczył w imieniu
Komendanta Głównego Policji Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski w obecności
Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim
inspektora Pawła Zawady.
Pojazd oraz aparaty fotograficzne użytkowane
są przez policjantów wydziału kryminalnego.
27 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji
w Sępólnie Krajeńskim odbyły się obchody Święta Policji.
Wydarzenie to upamiętniło 102 rocznicę powstania Polskiej
Policji. Była to okazja, by podziękować funkcjonariuszom
i pracownikom Policji za ich pracę, zaangażowanie oraz za trud
włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
regionu.
Z okazji Święta Policji nominacje na wyższe stopnie
policyjne otrzymało 12 sępoleńskich funkcjonariuszy.
W trakcie uroczystości wspomniano także o odznaczenia
i orderach, które nadano sępoleńskim stróżom prawa.
powiat-sepolno.pl

W dniu 21 lipca 2021 roku w Warszawie podczas
centralnych obchodów Święta Policji, które odbyło się na
dziedzińcu Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
Pałacu Belwederskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda odznaczył Komendanta Powiatowego Policji
w Sępólnie Krajeńskim insp. Pawła Zawadę brązowym
Krzyżem Zasługi. Z kolei podczas Wojewódzkich obchodów
Święta Policji, które odbyły się 28 lipca medalem srebrnym za
długoletnią służbę odznaczonych zostało 2 policjantów,
natomiast srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Policjant”
3 funkcjonariuszy.
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Gala wręczenia „Kryształowych Serc” na stałe wpisała
się w kalendarz ważnych wydarzeń dla kujawsko-pomorskich
stróżów prawa. W 2021 roku to szczególne wyróżnienie
wręczone zostało po raz czwarty policjantkom i policjantom,
którzy w trakcie codziennej służby, a tym bardziej działając
poza czasem służby, przyczynili się do uratowania życia
i zdrowia innej osoby, a także wykazali się wyjątkową,
prospołeczną postawą w niesieniu pomocy.
Uroczystość wręczenia „Kryształowych Serc” odbyła
się 12 lipca 2021 roku w Komedzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy. „Kryształowymi Sercami” łącznie wyróżniono
62 funkcjonariuszy. Laureatami zostali także policjanci
z Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim. „Kryształowe
serce” odebrał st. sierż. Krzysztof Frelke, który w sierpniu 2020
roku wyciągnął z wody tonącego mężczyznę i niezwłocznie
podjął czynności resuscytacyjne oraz st. sierż. Sławomir
Wiśniewski, który w kwietniu 2020 roku udzielił pomocy
osobie z objawami ataku epilepsji.

27 stycznia 2021 roku na placu przy Urzędzie
Miejskim w Więcborku, odbyło się uroczyste przekazanie
nowego radiowozu dla Policji. W uroczystości uczestniczyli:
Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Z-ca
Burmistrza Więcborka Pan Jacek Masztakowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Łańska, a także Komendant
Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Paweł Zawada,
Kierownik Posterunku Policji w Więcborku asp. szt. Mateusz
Łochowicz i asp. szt. Arkadiusz Sontowski z Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego.
Kluczyki do nowego auta Burmistrz Więcborka
przekazał Komendantowi sępoleńskiej policji, który podziękował przedstawicielom władz samorządowych za okazane
wsparcie i dofinansowanie w połowie zakupu radiowozu.
Drugą połowę środków sfinansowano z budżetu Policji.
Samochód marki Kia Sportage na co dzień wykorzystywany
jest do służby przez więcborskich policjantów.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU
BUDOWLANEGO W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM ZA 2021 ROK
● przyjmowano wnioski i wydawano pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,
● prowadzono postępowania związane z nieprzestrzeganiem
prawa budowlanego,
● rozpatrywano skargi i wnioski w zakresie naruszenia
przepisów prawa budowlanego.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Sępólnie Kraj., w zakresie sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, na terenie
powiatu sępoleńskiego, przeprowadził w 2021 roku 345
postępowań administracyjnych, tj.:
● 210 postępowań dotyczących zakończenia budowy na
podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54
Prawa bud.), z których w 187 sprawach wydano
potwierdzenia przyjęcia obiektu do użytkowania (w tym 120
budynków mieszkalnych), w 14 sprawach wniesiono
sprzeciw, a w 7 sprawach umorzono postępowanie,
● 40 postępowań w zakresie uzyskania decyzji na
użytkowanie obiektu budowlanego (art. 55 Prawa
budowlanego),
● 28 postępowań ze skarg w zakresie naruszenia przepisów
prawa budowlanego, z których 14 - to skargi dotyczące
realizacji obiektów budowlanych lub robót budowlanych bez
wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia,
8 dotyczyło stanu technicznego budynków, 4 skargi inne, dla
których po przeprowadzeniu kontroli udzielono wyjaśnień
oraz 3 skarg, które nie znalazły potwierdzenia,

Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim w zakresie
przestrzegania prawa budowlanego na terenie
powiatu sępoleńskiego za 2021 rok
Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
nakłada na organ nadzoru budowlanego kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.
W 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Sępólnie Kraj. wykonywał w/w zadania,
a mianowicie;
● kontrolowano zgodność procesów budowlanych
z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym
i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę,
● sprawdzano posiadane przez osoby pełniące funkcje
techniczne w budownictwie właściwe uprawnienia do
pełnienia tych funkcji oraz przynależność do odpowiedniej
izby,
● sprawdzano dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych,
● przyjmowano zawiadomienia o planowanym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na
budowę,
● przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu budowy,
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● 16 postępowań wynikających z kontroli pozwoleń na
budowę, dla których od uprawomocnienia się decyzji
upłynęły 3 lata i nie zostały złożone w tutejszym Inspektoracie
zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych na
podstawie tychże pozwoleń, z których w 8 przypadkach
Inwestorzy nie rozpoczęli robót i tutejszy Inspektorat wystąpił
do Starosty Sępoleńskiego o wydanie decyzji o wygaśnięciu
przedmiotowych decyzji pozwoleń na budowę,
a w 7 przypadkach Inwestorzy niedopełniali obowiązku
zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych na
podstawie pozwolenia na budowę, 1 niezakończone,
● 13 postępowań przeprowadzonych z uwagi na samowolną
budowę obiektów,
● 23 postępowań przeprowadzonych z uwagi na samowolne
wykonywanie robót budowlanych,
● 15 postępowań przeprowadzonych z uwagi na zły stan
techniczny obiektu.
Ponadto Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w zakresie sprawowania kontroli
przestrzegania przepisów prawa budowlanego przyjął
i zweryfikował w 2021 r.:
● 430 zawiadomień od Inwestorów o rozpoczęciu budowy
obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na
budowę, prowadzonych na terenie powiatu sępoleńskiego
(art. 41 ust. 4),
● 123 zawiadomień przez osoby dokujące kontroli
okresowych obiektów wielkopowierzchniowych położonych
na terenie powiatu sępoleńskiego (27 obiektów) (art. 62 ust.
1 pkt 3),
● 13 zgłoszeń od wykonawców przed przystąpieniem do
robót polegających na zabezpieczeniu/usunięciu wyrobów
zawierających azbest, które wymagają wcześniejszego
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę bądź uzyskania pozwolenia na budowę.
W wyniku prowadzonych przez tutejszy Inspektorat
na przestrzeni 2021 r. postępowań administracyjnych
wydano ogółem 151 decyzji i postanowień (w tym 6 decyzji
na rozbiórkę z uwagi na zły stan techniczny).
Łącznie w 2021 r. przeprowadzono 53 kontrole
obiektów w budowie i robót budowlanych, w tym 53 kontroli
z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 64
kontroli utrzymania obiektów.

Równolegle w toku kontroli i inspekcji, w przypadku
stwierdzenia wykroczenia przeprowadzano postępowania
mandatowe na podstawie stosownego upoważnienia
Wojewody. Na tej podstawie w 2021 roku nałożono 29
mandatów karnych na kwotę 6.200,- zł.
Ponadto w 7 sprawach dotyczących samowoli
budowlanych realizowanych bez wymaganego pozwolenia
bądź zgłoszenia, w trybie art. 90 Prawa budowlanego,
tutejszy Inspektorat zawiadomił Prokuraturę o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
Nadto, w toku kontroli i inspekcji, zgodnie z art. 59 i pkt. 1
ustawy Prawo budowlane tutejszy organ nadzoru
budowlanego wydał 9 pouczeń dotyczących użytkowania
obiektu bez dokonania skutecznego zawiadomienia
o zakończeniu robót budowlanych.
W 2021 r. skierowano jeden wniosek do
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Bydgoszczy o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz jeden wniosek do Sądu
Rejonowego w Tucholi o ukaranie w postępowaniu
zwyczajnym.
W 2021 r. nałożono jedną opłatę legalizacyjną
w kwocie 25.000,- zł za wybudowanie bez wymaganej decyzji
o pozwoleniu na budowę budynku murowanej stodoły.
W 2021 r. nałożono dwie kary grzywny na łączną
kwotę 100,- zł za nie stawienie się na wezwanie, w tutejszym
organie nadzoru budowlanego, bez uzasadnionej przyczyny
na w celu złożenia wyjaśnień.
Na przestrzeni omawianego 2021 r. nie stwierdzono
na terenie powiatu sępoleńskiego katastrof budowlanych.
Z uwagi na zaistniała sytuację epidemiczną
spowodowaną szerzeniem się COVID-19 tutejszy Inspektorat
ograniczył do niezbędnego minimum wszystkie kontrole.
Informuję również, że tutejszy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego współpracuje na bieżąco z Wydziałem
Budownictwa, Architektur y i Rozwoju Starostwa
Powiatowego, jak i Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Państwową Inspekcją Pracy oraz Inspekcją Weterynaryjną.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM
W powiecie sępoleńskim darmowe wsparcie prawne,
obywatelskie i mediacyjne uzyskać można łącznie w 4
punktach. Realizację zadania koordynuje Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim. Powiat we współpracy z Gminami od
wielu lat podejmuje starania, aby dostęp do bezpłatnego
poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i obejmował
jak najszerszy zakres. Nieodpłatna pomoc prawna jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na
realizację zadania pochodzą z budżetu państwa. W roku 2021
w naszym powiecie nieodpłatnej pomocy udzielono 710
osobom – 625 mieszkańców skorzystało z nieodpłatnej
pomocy prawnej, 85 z nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej np. masz kłopoty mieszkaniowe,
problemy pracownicze, kłopot z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz
inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej
mediacji.
Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
· nieodpłatnej pomocy prawnej,
· nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
· nieodpłatnej mediacji, są darmowe i to niezależnie od tego,
czy sprawa będzie miała finał w sądzie.
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● jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny,
wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca,
gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. poradnia
psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej czy pogotowie
dla ofiar przemocy w rodzinie.
Pomoc obywatelska:
● może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą
będzie na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś
bliski, do jakiego z urzędów powinna się udać, by załatwić
wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu,
czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
● porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
● doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest
wyłącznie prawny, nie musi odsyłać osoby potrzebującej do
innych instytucji, tylko sam może starać się pomóc danej
osobie.
Mediatorzy pomogą w sprawach związanych m.in.
z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim.
Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których
sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu
sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji
stron występuje przemoc.
Wszystkie lokale, w których usytuowane są punkty są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby
z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się na
wizytę w punkcie, otrzymają pomoc w domu (na życzenie
dostępny jest także tłumacz języka migowego). Usługa nie
dotyczy mediacji.
Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy zachęcamy do przekazywania opinii nt. udzielonej porady poprzez
wypełnienie części B karty pomocy.
Powiat we współpracy z Fundacją „CIVITAS” z Nakła nad
Notecią w 2021 roku zrealizował cykl spotkań edukacyjnych
z młodzieżą szkolną oraz seniorami.
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
w Starostwie Powiatowym - Podinspektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Wojciech Bilski.

W Punkcie w Więcborku i w Sośnie z pomocy
skorzystały 364 osoby, natomiast w Punkcie w Sępólnie
Krajeńskim i w Kamieniu Krajeńskim 346 osób.
JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA PORADĘ?
Zachęcamy do skorzystania z samodzielnej rejestracji
na porady. W celu ustalenia terminu porady należy się
zarejestrować w systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pod
adresem https://np.ms.gov.pl/zapisy
Alternatywne formy zapisu:
· telefon: 52 388 13 05 lub 52 388 13 00
(w godzinach pracy Starostwa Powiatowego)
· email: sekretariat@powiat-sepolno.pl
· osobiście w starostwie powiatowym.
Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy
poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze
poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 zapewnienie dostępności do nieodpłatnych
usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
i mediacji było szczególnie potrzebne. W 2021 roku punkty
poradnictwa funkcjonowały w trybie stacjonarnym oraz
zdalnym poprzez zapewnienie dostępu do usług za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
CZYM SIĘ RÓŻNI POMOC PRAWNA OD PORADY
OBYWATELSKIEJ?
Pomoc prawna:
● jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest
typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym
problemem do sądu – na przykład, gdy osoba chce się
rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu
rozwodowego, lub gdy samotna matka chce wystąpić
o alimenty i także nie wie, jak takie pismo sformułować, a nie
stać jej na opłacenie prawnika, który to zrobi,
● pomocy prawnej udziela prawnik,

Harmonogram pracy Punktów w 2022 roku:
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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

wprowadzania określonych obostrzeń, zakazów i nakazów,
które mają służyć ograniczeniu transmisji wirusa. Respektowanie tych zasad było tematem kontroli realizowanych przez
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej często przy
współudziale funkcjonariusz Policji. Łącznie przeprowadzono
614 kontroli, a w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa nałożono 49 mandatów karnych.
Pomimo epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sępólnie Kraj. wykonywał swoje zadania
statutowe, przeprowadzając łącznie 537 kontroli sanitarnych.
W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pobrano
do badań 200 prób różnego rodzaju środków spożywczych,
suplementów diety czy przedmiotów do kontaktu z żywnością
zaś w celu określenia jakości wody dostarczanej konsumentom 44 próby wody.
Za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz za zaangażowanie
w walce z epidemią COVID-19 odznaczone zostały:
Złotym Krzyżem Zasługi - pani Gabriela Krause – kierownik
Sekcji Bezpieczeństwa nad Żywnością i Żywieniem;
Odznakami Honorowymi Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia
– pani Anna Fiałkowska – Kierownik Oddziału Nadzoru
Sanitarnego i i Profilaktyki Zdrowotnej. GRATULUJEMY!

2021 – rok pod znakiem COVID-19
Na początku 2021r. liczyliśmy, na to że Świat
przezwycięży koronawirus i uporamy się z pandemią –
niestety przyszło się nam mierzyć z następnymi wyzwaniami.
Na przełomie na przełomie marca i kwietnia mamy do
czynienia ze wzrostem zakażeń spowodowanych wariantem
Alfa (w. brytyjski),z ponad 35 tys. zakażeń dziennie III fala
pandemii hamuje dopiero pod koniec maja 2021r. Już latem
gdy cieszymy się słońcem i spadkiem zachorowań docierają
informacje o wariancie Delta, który „dziesiątkuje”
Brytyjczyków. IV fala zakażeń koronawirusem (wariant Delta)
w Polsce i na terenie naszego powiatu osiąga swój szczyt na
początku grudnia 2021r. Sytuacja epidemiologiczna zakażeń
wirusem SARS-CoV2 na terenie powiatu sępoleńskiego:
W I półroczu 2021r. w pracy nad zwalczaniem
epidemii pomagają nam żołnierze z 56 Bazy Lotniczej
w Inowrocławiu oraz oddelegowani pracownicy Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Kraj. Państwowa Inspekcja
Sanitarna prowadząc swoją działalności wykorzystuje nowe
technologie i systemy teleinformatyczne dedykowane
do wykonywania statutowych zadań - co bardzo ułatwia
i przyspiesza przepływ informacji między podmiotami
medycznymi, osobami objętymi działaniami przeciwepidemicznymi i Inspekcją Sanitarną.
Edukacja zdrowotna i profilaktyka realizowana przez
PSSE w Sępólnie Krajeńskim w placówkach oświatowowychowawczych od momentu wystąpienia pandemii
przeszła w formę zdalną. Bezpieczeństwo zdrowotne
i przestrzeganie zasad higieny w celu zapobiegania
chorobom zakaźnym stały się zagadnieniami priorytetowymi. Przekaz edukacyjny realizujemy także za pomocą
mediów społecznościowych - celem łatwiejszego i szybszego
kontaktu ze społeczności lokalną:
https://www.facebook.com/PSSESepolnoKraj/
Znaczący przyrost liczby osób zarażonych koronawirusem
COVID-19, wzrastająca ilość hospitalizacji a także liczby
zgonów w kolejnych falach zakażeń powodował konieczność

Pracownicy PSSE w Sępólnie Kraj. uhonorowani!

Działalność nadzorowa i oświatowa
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Powiatowy
Inspektorat Weterynarii
w Sępólnie Krajeńskim

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

`
Inspekcja Weterynaryjna jest jednostką niezespoloną, której organem administracji państwowej na szczeblu
powiatowym jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Służbowo
Powiatowy Lekar z Weter ynarii podlega wyłącznie
Wojewódzkiemu i Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
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.
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 paszach;
● badaniu zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia
zwierzęcego;
● przeprowadzaniu kontroli weterynaryjnej w handlu
i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia
zwierzęcego;
● sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów
pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji
i wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami weterynaryjnymi w sprzedaży bezpośredniej,
rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
● sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
pochodzenia zwierzęcego;
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● sprawowaniem nadzoru nad wprowadzaniem na rynek
zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
● sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu
zwierząt oraz pasz leczniczych;
● sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie zwierząt;
● sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
● sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem wymagań
w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
● prowadzeniu monitoringu substancji niedozwolonych,
pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów
leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w paszach,
w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj.
wykonywał swoje zadania przy pomocy pracowników
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zatrudnionych
w poszczególnych zespołach: zespół ds. zdrowia i ochrony
zwierząt, zespół ds. bezpieczeństwa żywności, zespół
ds. pasz i utylizacji, zespół ds. finansowo-księgowych, zespół
ds. administracyjnych oraz lekarzy weterynarii prywatnej
praktyki weterynaryjnej których Powiatowy Lekarz
Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej do
czynności urzędowych. Na terenie powiatu sępoleńskiego
działalność prowadziło 10 lekarzy weterynarii w ramach
9 prywatnych praktyk lekarsko-weterynaryjnych.

powiat-sepolno.pl
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POWIATOWY URZĄD PRACY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

Głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest
łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację osób
bezrobotnych i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na
terenie powiatu.

SYTUACJA NA RYNKU PRACY

BEZROBOTNI W GMINACH

W okresie od stycznia do października 2021 roku
liczba bezrobotnych spadła o 300 osób. Na koniec tego
okresu w ewidencji urzędu znajdowało się 1488 osób
bezrobotnych. Pod koniec roku liczba osób bezrobotnych
wzrosła do poziomu 1618 na dzień 31.12.2021 r. Dla
porównania na koniec grudnia 2020 r. w ewidencji urzędu
znajdowały się 1833 osoby bezrobotne. W roku zarejestrowało się 2381 osób bezrobotnych. Z rejestracji elektronicznej
skorzystały 192 osoby. Spośród wszystkich bezrobotnych
średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do zasiłku
wynosiła 274 tj. 17% ogólnej liczby bezrobotnych.

W gminach wchodzących w skład powiatu
sępoleńskiego nieznaczny (o 5 osób) wzrost liczby
bezrobotnych wystąpił w Gminie Sośno. W pozostałych
gminach powiatu na koniec 2021 roku odnotowano spadek
liczby osób bezrobotnych. Największy w Gminie Sępólno
Krajeńskie.
Spośród wszystkich osób znajdujących się w rejestrze
urzędu 62,7% zamieszkuje na wsi.

FUNDUSZE URZĘDU
Na realizację zadań dotyczących aktywizacji osób
bezrobotnych i wspierania rozwoju przedsiębiorczości PUP
w Sępólnie Krajeńskim przeznaczył 9 237 166,84 zł.
Na wskazana kwotę składają się środki z Funduszu Pracy
przyznane przez Ministra właściwego ds. pracy w ramach
tzw. algorytmu 3 552 313,66 zł oraz środki pozyskane
na realizację projektów współfinansowanych ze środków
wspólnotowych oraz krajowych 5 684 853,18 zł.

Stopa bezrobocia obliczana jest jako procent udziału
bezrobotnych w ilości ludności aktywnej zawodowo. Na
koniec 2021 roku wynosiła 11%, w województwie kujawskopomorskim 7,7%, a w kraju 5,4%.
Spośród osób będących w ewidencji bezrobotnych
z powodu podjęcia pracy zostało wyłączonych 1939 osób tj.
o 43 osoby więcej niż rok wcześniej. Najwięcej podjęć pracy
było w styczniu kiedy to pracę podjęło 216 osób.
powiat-sepolno.pl
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bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców określonych branż. Łączna wartość „Tarczy
antykryzysowej” wyniosła 4 150 000,00 zł.

USŁUGI RYNKU PRACY
W ramach pośrednictwa pracy pracownicy urzędu utrzymywali
stały kontakt z pracodawcami. Pozyskano 1500 ofert pracy,
wydano 976 skierowań do pracy. Zorganizowano 42 giełdy
pracy, na które wezwano 584 osoby bezrobotne. W ramach
obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy zrealizowano
15358 wizyt.

Otrzymane i pozyskanie fundusze przeznaczone zostały na
szereg form aktywizacji, wsparciem objęto 1 571 osób.

W zakresie poradnictwa zawodowego zrealizowano
425 porad indywidualnych. Zorganizowano 1 poradę grupową,
w której udział wzięły 4 osoby. Udzielono 851 indywidualnych
informacji zawodowych. Opracowano 2487 Indywidualnych
Planów Działań.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Z doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców skorzystało 185 osób, z tego z kursów 172,
ze studiów podyplomowych 11, sfinansowanie kosztów
egzaminów 2. Środki na zrealizowane zadania pozyskano
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW
W zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców
Powiatowy Urząd Pracy rejestruje oświadczenia pracodawców
o powierzeniu pracy oraz wydaje zezwolenia na pracę sezonową.

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy udzielał wsparcia
lokalnym przedsiębiorcom w ramach „Tarczy antykryzysowej”.
Dodatkowe środki finansowe umożliwiły wsparcie firm
dotkniętych kryzysem wywołanym przez pandemię.
Kontynuowano realizację form pomocy wprowadzonych w 2020
roku: jednorazowe pożyczki umarzalne w kwocie do 5 tys. zł,
dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia
społeczne dla pracowników przedsiębiorstw, dofinansowanie
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, dofinansowanie
wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla
pracowników organizacji pozarządowych. Realizowano także
formy pomocy wprowadzone w 2021 roku tj. dotacje na pokrycie
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ROLNICTWO I EKOLOGIA
Odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r.
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym Powiat
Sępoleński w ramach współpracy z Nadleśnictwami Runowo
Krajeńskie oraz Zamrzenica, pozyskiwał środki na sprzątanie
lasów prywatnych, które zostały zniszczone podczas
nawałnicy z 2017 r. W 2021 r., na ten cel z Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pozyskano łącznie
94 960 zł. Ponadto, dzięki środkom finansowym z budżetu
państwa, możliwe było odnowienie 40,36 ha uprzątniętych
terenów leśnych. Powiat Sępoleński na odnowienia przekazał
dla 20 właścicieli lasów prywatnych łącznie 266 403,82 zł oraz
zabezpieczył kolejne 120 000 zł do wydatkowania w 2022 r.

Ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska dofinansowano
montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn.
„Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy
Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim” oraz
zakupiono i wymieniono oświetlenie na energooszczędne
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku. Łącznie do placówek oświatowych przekazano
24 888,46 zł.

Powiat Sępoleński jest członkiem następujących organizacji:
· Stowarzyszenia BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH
Zadaniem Banku Żywności jest łagodzenie skutków ubóstwa,
poprzez realizację działań mających na celu przeciwdziałanie
niedożywieniu, a w szczególności zwiększenie dostępu do
żywności poprzez organizowanie zbiórek żywności dla osób,
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

· Stowarzyszenia „Salutaris”
Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawskopomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem
Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej
pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych
skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu
skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub
zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie
warunków bytowych mieszkańców.

· Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Celem Związku jest:
- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji
budynków i lokali,
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do
numerycznej obiektowej mapy zasadniczej,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT),
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez
portal internetowy uprawnionym podmiotom.

· Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
Zadaniem stowarzyszenia „NASZA KRAJNA” jest działanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także tworzenie możliwości do aktywizowania działań
społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.
· Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Związek Powiatów Polskich, to jedna z najbardziej
powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających
jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego
istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu
terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki.
powiat-sepolno.pl
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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 secretariat@powiat-sepolno.pl www.powiat-sepolno.pl
www.bip.powiat-sepolno.pl
STAROSTA SĘPOLEŃSKI
pokój nr 37, tel. 52-388-13-00

KADRY:
pokój nr 29, tel. 52-388-13-23

WICESTAROSTA SĘPOLEŃSKI
pokój nr 39, tel. 52-388-13-00

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dyrektor Wydziału/Geolog Powiatowy:
pokój nr 33, tel. 52-388-13-16
pokój nr 34, tel. 52-388-13-17

Skarbnik Powiatu:
pokój nr 44, tel. 52 388-13-06

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH

STANOWISKO DS. OPRACOWYWANIA
I KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW
UNIJNYCH
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi,
nadzór nad stowarzyszeniami

Z-ca Głównego Księgowego:
pokój nr 45, tel. 52-388-13-07

Sekretariat i Biuro Obsługi Klienta:
pokój nr 38
tel. 52-388-13-00, fax. 52-388-13-03
e-mail: sekretariat@powiat-sepolno.pl

WYDZIAŁ:
pokój nr 41, tel./fax. 52- 388-13-09
pokój nr 42, tel. 52-388-13-08

Sekretarz Powiatu:
pokój nr 40a, tel. 52 388-13-12

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I ROZWOJU
Dyrektor Wydziału:
pokój nr 27, tel. 52- 388-13-11
pokój nr 28, tel. 52- 388-13-13

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
Sprawy Obywatelskie/Nieodpłatna
Pomoc Prawna:
pokój nr 47, tel. 52-388-13-05

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG
Dyrektor Wydziału:
tel. 52-388-13-15
Rejestracja Pojazdów:
pokój nr 36, tel. 52-388-13-15
Prawo jazdy i transport drogowy:
pokój nr 36, tel./fax. 52-388-13-14

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
pokój nr 63
tel. 52-388-13-68, iod@powiat-sepolno.pl

Gospodarka Nieruchomościami:
pokój nr 30
tel. 52-388-13-31
Ewidencja Gruntów i Budynków:
pokój nr 31, tel. 52-388-13-20
pokój nr 32, tel. 52-388-13-19

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII
I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY,
SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI
Dyrektor Wydziału:
pokój nr 28c, tel. 52-388-13-37
pokój nr 29b, tel. 52-388-13-32

Dyrektor Wydziału - Geodeta
Powiatowy/Geodeta Powiatowy:
pokój nr 17, tel. 52-388-13-18

Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówek Oświatowych:
Główny Księgowy

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. 052-388-13-22

pokój nr 29a, tel. 52-388-13-33

pokój nr 35,tel. 52-388-13-40

ARCHIWUM
pokój nr 28, tel. 52-388-13-13

Narady Koordynacyjne:
pokój nr 8a
tel./fax. 52-388-13-28

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO, OCHRONY
LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH
pokój nr 46, tel. 52-388-13-10

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W WIĘCBORKU
ul. Pocztowa 14 a
89-410 Więcbor
Dyrektor: Anna Skiba
tel. 52 389 70 66
e-mail: lo-wiecbork@wp.pl
www.lowiecbork.edu.pl
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
ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Przemysłowa 15
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Michał Humerski
tel. 52 388 21 07
e-mail: sekretariat@zspsepolno.pl
http://www.zspsepolno.pl
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

tel./ fax sekretariat: 52 389-54-55
● Dom Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku
● Dom Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku
● Dom Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy
● Dom Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

e-mail sekretariat@capow-wiecbork.pl
http://bip.capow-wiecbork.pl/

ul. Hallera 29
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Mariusz Czerwiński
tel. 52 388 26 86
e-mail: soswsepolnokraj@gmail.com
www.sosw-sepolnokrajenskie.pl

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

FILIE:
1. Filia w Więcborku
ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
2. Filia w Kamieniu Krajeńskim
ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

POWIATOWY URZĄD PRACY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Dyrektor: Przemysław Dziubiński
tel./fax 52 388 60 15
e-mail: dpskamienkr@poczta.onet.pl
www.dpskamienkrajenski.pl
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
www.dpssuchoraczek.pl
ZARZĄD DROGOWY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 02
Dyrektor: Edwin Eckert
e-mail: zdsepolno@onet.pl
http://www.bip213.lo.pl/

ul. Wojska Polskiego 20
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Anna Wiśniewska
tel. 52 388 21 47
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl
http://poradnia-sepolno.pl/

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
https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/

RODZINNY DOM DZIECKA
W WĄWELNIE

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DOMÓW DLA DZIECI W WIĘCBORKU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

Czerkawska-Tyborska

Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Beata Lida

ul. Podgórna 2
89-430 Kamień Krajeński

ul. Długa 20B
89-413 Wąwelno
Dyrektor: Mieczysław Kaproń
tel./fax 52 389 30 07
e-mail: mietekkapron@wp.pl
tel./fax 52 388 12 25
e-mail: sepolno.piw@wp.pl
www.sepolno.piwet.org

JEDNOSTKI OKOŁOPOWIATOWE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
ul. Dworcowa 1
89-430 Kamień Krajeński
Dyrektor: Siostra Karolina Blok
tel. 52 388 60 34
e-mail: dpskamienkraj@wp.pl
www.dpsdzieci.pl
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
Prezes Zarządu /Kierownik Szpitala Powiatowego
NZOZ: Maria Kiełbasińska
tel. 52 389 62 31

fax: 52 389 72 63
www.bip.szpital-wiecbork.pl
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Elizy Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego: Agnieszka Ramczykowska
tel/fax: 52 388 56 58
e-mail: pinb@powiat-sepolno.pl
www.bip.pinb-sepolno.lo.pl
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Sienkiewicza 54
89-400 Sępólno Krajeńskie
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Komendant Powiatowy PSP:
st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski
tel. 52 388 83 50
www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl
e-mail: sekretariat.kppsp@poczta.onet.pl
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. T. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie
Krajeńskim: insp. Paweł Zawada
Oﬁcer dyżurny: tel. 47 752 22 00 lub 47 752 22
21, fax: 47 752 22 47
Sekretariat Komendy:
tel. 47 752 22 05 , fax: 47 752 22 46
e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
Elżbieta Estkowska
tel. 52 388 12 30
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Magdalena Czerkawska-Tyborska
tel./fax 52 388 12 25
e-mail: sepolno.piw@wp.pl
www.sepolno.piwet.org

powiat-sepolno.pl

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

KAMYSZEK

Tadeusz Podgórski

• NAGROBKI • PARAPETY • SCHODY • KOMINKI
• GROBOWCE • BLATY
• POSADZKI • ELEWACJE

PIASECZNO 62
89-400 SĘPÓLNO KRAJ.
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

606 895 872
52 388 55 20
Z

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86
tel. 52 388 29 87
kom. 606 608 937
kontakt@zgksepolno.pl
www.zgksepolno.pl

K

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

USŁUGI:

USŁUGI
W ZAKRESIE:
• diagnostyki pojazdów
• przeglądów rejestracyjnych
• napraw pojazdów

WYKONYWANIE
INSTALACJI:

• transportowe
• dekarskie
• blacharskie

USŁUGI SAMOCHODEM SPECJALISTYCZNYM ,,WUKO” W ZAKRESIE:
• czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicach od 50 do 600 mm,
• usuwania zanieczyszczeń i osadów z wypustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

• gazowych
• grzewczych

USŁUGI
BUDOWLANE:
• remonty mieszkań
• ocieplanie budynków

WYKONYWANIE
PRZYŁĄCZY:
• wodociągowych
• kanalizacyjnych
• montaż wodomierzy

SPRZEDAŻ:
• gazów technicznych
• gazu propan butan
• sprzętu spawalniczego

WYDZIAŁY SPÓŁKI:
• Wydział Usług Komunalnych,
• Wydział Wodociągów
i Kanalizacji,
• Wydział Energetyki Cieplnej,
• Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej.

STAROSTWO POWIATOWE
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIE
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 13 00
fax. 52 388 13 03
e-mail: sekretariat@powiat-sepolno.pl
www.powiat-sepolno.pl

Wydano przy udziale środków ﬁnansowych
pochodzących m.in. od:
- Eggersmann Polska Spółka z o.o.;
- Gabi Bis Jerczyński Spółka Komandytowa;
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
- Centrum Pokryć Dachowych FPHU ARJA Artur Jasiek;
- „Kamyszek” Zakład Kamieniarski Tadeusz Podgórski;
- Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim;
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

SIEĆ DROGOWA NA TERENIE
POWIATU SĘPOLEŃSKIE
Legenda
- droga krajowa Nr 25
- droga wojewódzka
- drogi powiatowe
- pozostałe drogi
- obszar zabudowań

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