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Na Wasze ręce składamy informację o najważniejszych, spośród wielu zadań, jakie Powiat zrealizował 
w 2015 roku. Informację o zadaniach, które niewątpliwie wpływają na jakość życia mieszkańców.

Dziękujemy Wam drodzy mieszkańcy za współpracę. Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu różnych 
środowisk udało nam się zrealizować wiele zadań, mimo problemów, szczególnie tych finansowych. 

Dla władz samorządu powiatowego ważna jest przyszłość naszych mieszkańców, dlatego postanowiliśmy 
docenić przedsiębiorców, którzy inwestują w powiecie i tworzą nowe miejsca pracy. W 2015 roku po raz pierwszy 
przyznaliśmy nagrodę Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”. Celem Nagrody jest prezentacja 
pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie aktywności 
przedsiębiorców na rynku gospodarczym, inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych 
i dokonań innowacyjnych. 

Największą część naszego budżetu przeznaczamy na oświatę. Inwestujemy w obiekty szkolne oraz projekty 
wspomagające proces edukacyjny i wychowawczy. 

W minionym roku zakończyliśmy projekt związany z rozbudową, przebudową i doposażeniem Szpitala 
Powiatowego. Poprawiliśmy jakość świadczonych usług medycznych, utworzyliśmy przy Szpitalu Przychodnię 
Zdrowia (POZ). Nasz Szpital korzysta dziś z nowoczesnego sprzętu, dzięki tym działaniom zwiększyliśmy dostęp 
mieszkańców do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów.

Nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych, wykluczonych z rynku pracy, dlatego wspieraliśmy wszelkie 
formy aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. poprzez Warsztat Terapii Zajęciowej. 

Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk w minionym roku udało się wpisać obwodnice Sępólna Krajeńskiego 

i Kamienia Krajeńskiego na listę podstawową w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy rozstrzygnęła już przetarg na Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla naszych 

obwodnic. Nie zapominamy o drogach powiatowych, konsekwentnie, w miarę możliwości finansowych 

je utrzymujemy i modernizujemy. Zakończyliśmy budowę mostu w Niwach, kontynuowaliśmy porozumienia 

z samorządami gminnymi dotyczące budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Wdrożyliśmy „Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017”, który był 

konieczny ze względu na finanse powiatu. 

Realizacja wielu zadań powiatu nie byłaby możliwa bez bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi 

szczebla wojewódzkiego, a także burmistrzami i wójtem oraz radami gmin tworzących powiat sępoleński. Bardzo 

cenimy sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi przedsięwzięcia 

powiatu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali powiat – wszystkim, którzy włożyli swój wkład 

w realizację naszych celów przyczyniając się do osiągnięcia powodzenia w wielu obszarach działalności.

Przekazujemy Państwu biuletyn podsumowujący działalność samorządu powiatu sępoleńskiego w 2015 roku. 

Wierzymy w siłę i aktywność naszych mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że będziemy kontynuowali działania, 

które pozwolą nam na dalszy rozwój.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Starosta Sępoleński

Jarosław Tadych
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego!
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Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - na dzień 31.12.2015 r.
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W dniu 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe 
na kadencję 2014-2018.

SKŁAD RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
NA KADENCJĘ 2014-2018

1. BURY Barbara
2. CHART Marek
3. DĄBROWSKI Henryk
4. FIAŁKOWSKI Kazimierz
5. FIFIELSKI Tomasz
6. FRӦHLKE Franciszek
7. KAMIŃSKI Piotr
8. KOLASA Katarzyna
9. KRZEMIŃSKA Zofia
10. MARACH Andrzej
11. ORŁOWSKI Bernard
12. PAWLINA Henryk
13. SOBIECHOWSKA Hanna
14. WOŁOSZYN-SPIRKA Wiesława
15. TADYCH Jarosław
16. WITKOWSKA Dorota
17. ZALEWSKA Danuta

Przewodniczącym Rady Powiatu został - Pan Marek Chart, 
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali - Pan Tomasz 
Fifielski i Pan Henryk Dąbrowski.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU 
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
Komisja Statutowa

1. Bernard Orłowski - Przewodniczący
2. Wiesława Wołoszyn-Spirka
3. Katarzyna Kolasa
4. Henryk Dąbrowski 
5. Hanna Sobiechowska 

Komisja Budżetu i Finansów 
1. Piotr Kamiński - Przewodniczący 
2. Kazimierz Fiałkowski - Wiceprzewodniczący
3. Henryk Pawlina 
4. Jarosław Tadych
5. Henryk Dąbrowski
6. Marek Chart
7. Bernard Orłowski
8. Barbara Bury
9. Zofia Krzemińska

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 
1. Zofia Krzemińska - Przewodnicząca 
2. Danuta Zalewska 
3. Marek Chart 
4. Andrzej Marach 
5. Barbara Bury

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. Dorota Witkowska - Przewodnicząca 
2. Tomasz Fifielski - Wiceprzewodniczący
3. Jarosław Tadych
4. Katarzyna Kolasa
5. Danuta Zalewska 
6. Hanna Sobiechowska 

Komisja Infrastruktury i Gospodarki
1. Franciszek Frӧhlke - Przewodniczący 
2. Kazimierz Fiałkowski - Wiceprzewodniczący
3. Andrzej Marach
4. Tomasz Fifielski
5. Bernard Orłowski
6. Hanna Sobiechowska

Komisja Rewizyjna
1. Henryk Pawlina - Przewodniczący 
2. Franciszek Frӧhlke
3. Dorota Witkowska 
4. Piotr Kamiński
5. Wiesława Wołoszyn-Spirka

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
1. Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński
2. Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński 
3. Danuta Zalewska - Członek Zarządu Powiatu
4. Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu Powiatu
5. Kazimierz Fiałkowski - Członek Zarządu Powiatu
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Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015 r. został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu Nr VI / 36 / 2015 z dnia  27 marca 2015 r. 

· po stronie dochodów w kwocie    55.106.277,43 zł

· po stronie wydatków  w kwocie   57.397.181,43 zł

· deficyt budżetowy w kwocie          2.290.904,00 zł 

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

> po stronie dochodów        54.974.323,90 zł

> po stronie wydatków         57.265.227,90 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 

> po stronie dochodów          54.474.497,66 zł

> po stronie wydatków          55.252.784,14 zł

deficyt budżetowy za 2015 rok:

> planowany w wysokości             2.290.904,00 zł

> na dzień 31.12.2015 r. wykonany w wysokości

                                                          778.286,48 zł 

Zarząd Powiatu w 2015 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań 

w kwocie 968.200,00 zł, z tego:

· 145.000,00 zł pożyczka PB13079/PA-sr zaciągnięta na zakup 

średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,

· 23.200,00 zł pożyczka PB13013/OA-NEM zaciągnięta 

na zmianę technologii koksowo-węglowej na ekogroszek 

w budynku CKZiU w Więcborku,

· 800.000,00 zł wykup obligacji komunalnych seria H.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych 

obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 

roku wynosi 13.558.553,89 zł, z czego:

· kwota 2.000.000,00 zł to wyemitowane obligacje:

1 ) 800.000,00 zł emisja 2006 r., serii H, I

2) 1.200.000,00 zł emisja 2007 r., serii J, K, L

· Kwota 11.364.853,89 zł, to zaciągnięte kredyty 

długoterminowe:

1. Kwota 2.387.500,00 zł kredyty długoterminowe 

zaciągnięte w roku 2010

2. Kwota 1.030.800,00 zł kredyty długoterminowe 

zaciągnięte w roku 2012

3. Kwota 3.500.000,00 zł kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w roku 2013

4. Kwota 2.100.000,00 zł kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w roku 2014

5. Kwota 2.346.553,89 zł kredyt długoterminowy 

zaciągnięty w roku 2015

· Kwota 193.700,00 zł to:

1. pożyczka na zadanie pn. ”Modernizacja kotłowni w budyn-

ku CKZiU przy ulicy 600-lecia w Więcborku” 143.700,00 zł 

(zaciągnięta w 2013 r.),

2. pożyczka zaciągnięta w roku 2013 na zakup samochodu 

bojowego pożarniczego w kwocie 50.000,00 zł.  

Budżet Powiatu Sępoleńskiego za rok 2015

Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa 

wierzytelności) w kwocie 8.318.850,70 zł. Stosunek długu 

publicznego w relacji do planowanych dochodów kształtuje się 

na poziomie 39,80 %.

Zobowiązania wymagalne  na dzień 31.12.2015 r. nie występują. 

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 

177.968,22 zł.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015 uchwalony uchwałą 

Rady Powiatu Nr VI/36/2015 w dniu 27 marca 2015 r. jako budżet 

niezrównoważony z deficytem budżetowym w wysokości 

2.290.904,00 zł 17-krotnie zmieniano 8 uchwałami organu 

stanowiącego oraz  9 uchwałami organu wykonawczego. W ciągu 

roku 2015 nie zmieniono wysokości planowanego deficytu lecz 

w wyniku świadomych oszczędności na wydatkach budżetu udało się 

zmniejszyć jego wykonanie do wysokości 778.286,48 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

podjęło Uchwałę nr 9/III/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie 

wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia 

programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ustawy 

o finansach publicznych. Następstwem tego było podjęcie Uchwały 

nr V/34/2015 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2015 

roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla 

Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017, którego założenia zostały 

uwzględnione w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok. 

Łączna wartość uzyskanych w 2015 roku  efektów finansowych 

programu postępowania naprawczego wyniosła 1.856.505,18 zł. 

Pozostałe działania ujęte w programie postępowania naprawczego 

realizowane będą zgodnie z harmonogramem działań naprawczych 

w latach 2016 – 2017. Realizacja tego programu przebiegać będzie 

zgodnie z harmonogramem i nie jest zagrożona.

Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabela-

rycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane 

w 99,09% planu rocznego jak i wydatki budżetowe wykonane 

w wysokości 96,49% świadczą o właściwej realizacji budżetu roku 

2015, gdyż wykonanie dochodów zostało zrealizowane planowo, 

a wykonanie wydatków jest niższe niż plan w wyniku dodatkowych 

działań powodujących oszczędności w wydatkach poza 

planowanymi w programie postępowania naprawczego. Ponadto 

zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.710.062,00 zł zostały 

zrealizowane kwotą 5.243.210,05 zł co stanowi 91,82%, natomiast 

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.319.757,00 zł zostały 

zrealizowane kwotą 9.132.270,94 zł. Realizacja wydatków 

inwestycyjnych stanowi 97,99% planu. Wszystkie inwestycje zostały 

zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych 

inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty 

niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową 

udzieloną przez samorządy gmin. 

Zarząd powiatu w trakcie realizacji  budżetu prowadził działania 

w celu ograniczenia wydatków zarówno w Starostwie jak i podległych 

jednostkach organizacyjnych, przy zachowaniu pełnej realizacji 

zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa oraz 

poczynał wszelkie starania celem wykonania zaplanowanych 

dochodów. Zarząd kontynuuje te działania poprzez realizację 

programu naprawczego na lata 2015-2017.



Realizacja projektów współfinansowanych 

przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego
Projekt I. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie 

Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa 

Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania 

zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących 

przepisów prawa”.
W 2015 roku w ramach projektu zakończono rozbudowę 

Szpitala. Zadanie zrealizowano w ramach Działania 3.2. Rozwój 
Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 
9.186. 373,81 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 5.100.665,04 zł.

Dzięki realizacji projektu przede wszystkim utworzono nowy 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowy Blok 
Operacyjny Szpitala. Zakupiono nowoczesny sprzęt i urządzenia 
medyczne oraz zmodernizowano oddziały szpitalne.  

SZPITAL POWIATOWY
im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego

NZOZ prowadzony przez

NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

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

                                 e-mail:szpitalwiecbork@post.pl

strona www: http://www.bip.szpital-wiecbork.pl

Prezes Zarządu / Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ

lek. med. Stanisław Plewako, tel. 52 389 62 31

Powiat Sępoleński 2015

Zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane oddziały szpitalne 
spełniają wysokie normy techniczne i technologiczne oraz pozwalają 
na zachowanie najwyższych standardów epidemiologicznych. 
W ramach projektu wymieniono dotychczas użytkowaną windę 
na nową, jak również zamontowano nową windę w dobudowanej 
części, połączono nowe skrzydło z budynkiem głównym Szpitala 
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na poziomie piwnicy i pierwszego piętra, wykończono pomieszczenia 
w piwnicy m.in. kaplicę szpitalną, wybudowano garaż dla karetek,  
uporządkowano i zagospodarowano teren wokół Szpitala (m.in. 
modernizacja pieszo-jezdni, chodników, uporządkowanie zieleni).

W ramach doposażenia Pracowni Endoskopii i Pracowni 
Ultrasonograficznej zakupiono nowy sprzęt, tj. videokolonoskop, 
videogastroskop z pełnym oprzyrządowaniem oraz aparat USG 
z głowicami umożliwiającymi szeroki zakres badań diagnostycznych.

Projekt II „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań 

informatycznych dla jednostek organizacyjnych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Działanie projektu polega na wykorzystaniu technologii 

informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań 
związanych z leczeniem i ochroną zdrowia.

Realizacja zadania była podzielona na trzy etapy:                                                                                
I etap projektu obejmował budowę wewnętrznej sieci informatycznej 
wraz z urządzeniami aktywnymi. W związku z pracami związanymi 
z budową w/w sieci zdemontowano stare linie napowietrzne 
i położono światłowody, które połączyły starą i nową część Szpitala,  
Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej i Apteki oraz budynek 
Administracji.  W istniejącej części szpitala zamontowano 30 gniazd 
komputerowych o wysokiej przepustowości w pełni ekranowanych.
II etap polegał na ucyfrowieniu Pracowni Diagnostyki Obrazowej, 
co pozwoliło na rezygnację z tradycyjnych zdjęć rentgenowskich 
i procesu chemicznej obróbki zdjęć. Technika ta pozwoliła 
na uzyskanie wysokiej jakości diagnostycznej zdjęć cyfrowych 
z możliwością poddania obróbce obrazu cyfrowego oraz bardzo 
szybki dostęp do zdjęć zarchiwizowanych na nowoczesnych 
i bezpiecznych macierzach dyskowych i możliwość ich odtwarzania 
na dowolnym komputerze. Ucyfrowienie umożliwiło również 
uruchomienie usług teleradiologii, dzięki czemu gwarantujemy 
Pacjentom opis pilnych badań w czasie 1,5 godziny.
III etap obejmował zakup serwerów i macierzy dyskowych oraz 
instalację oprogramowania do obsługi Szpitalnych Systemów 
Informatycznych (HIS). Jest to system mający na celu archiwizację, 
przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją 
procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a także integracje i połą-
czenie rozmaitych aplikacji służących bieżącemu funkcjonowaniu 
Szpitala. Przede wszystkim w  części białej służącej do obsługi ruchu 
chorych Pacjenta, a także w części szarej - finanse, księgowość, 
kadry, gospodarka magazynowa. Etap obejmował również integracje 
systemu szpitalnego z laboratoryjnym. Zakup 44 nowych 
komputerów gwarantuje prawidłowe i stabilne funkcjonowanie HIS. 
Realizacja zadania w tym zakresie umożliwia przesyłanie informacji 
o Pacjencie i tworzenie pełnej elektronicznej dokumentacji 
medycznej Pacjenta.

ROZBUDOWA ZAKOŃCZONA, NOWO 

WYBUDOWANE POMIESZCZENIA SZPITALA 

UROCZYŚCIE OTWARTE
W związku z zakończeniem rozbudowy oraz przebudowy 

Szpitala dnia 17 września 2015 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanej części Szpitala Powiatowego w Więcborku. 

W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych Gości. Uczestnicy 

uroczystości mieli okazję podziwiać „Perełkę Powiatu Sępoleń-

skiego” - tak nazwany został rozbudowany Szpital. Po uroczystym 

przywitaniu i mowie wstępnej Prezesa Zarządu NOVUM-MED 

Sp. z o.o. głos zabrali przybyli Goście i nastąpiło przecięcie wstęgi. 

Odsłonięto także tablicę upamiętniającą rozbudowę naszej placówki. 

Po poświęceniu nowego obiektu przez Kapelana Szpitalnego zapro-

szeni goście zostali oprowadzeni po nowej oraz wyremontowanej 

części Szpitala.

Powiat Sępoleński 2015

WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO- POMORSKIEGO
Dnia 18 września 2015 r. Pan Piotr Całbecki - Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wizytował Szpital Powiatowy 

w Więcborku. Celem pobytu Marszałka w Szpitalu było wizytowanie 

nowo wybudowanego Oddziału Intensywnej Terapii oraz Bloku 

Operacyjnego, jak również pozostałych działów doposażonych dzięki 

dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania odbyła 

się również konferencja prasowa.
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STOWARZYSZENIE
"SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM"
w Więcborku

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork 

tel. 52 389 62 33

fax 52 389 72 63 

e-mail: d-bonk@wp.pl

Cel:
Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest podejmowanie 
działań zmierzających do poprawy warunków diagnozowania 
i leczenia chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
· szerzenie informacji o zasadach i celach Stowarzyszenia oraz 
niezbędnych potrzebach Szpitala w Więcborku,
· tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego gromadzeniu 
środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
· gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych 
składek członków i osób trzecich z przeznaczeniem na zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz 
wyposażenia sal chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku,
· organizację zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepi-
sami prawa,
· współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi, 
lokalnymi,

· promocję i organizację wolontariatu,
· ochronę i promocje zdrowia,
· działalność charytatywną.

Powiat Sępoleński 2015

ROK 2015  ROKIEM ZMIAN W ZAKRESIE 

USŁUG ZDROWOTNYCH
Przełom roku 2014/2015 wniósł duże zmiany w bazie 

realizowanych usług zdrowotnych w ramach umów zawartych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Środki własne, jak również 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
rozdysponowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz 
wyposażenia i doposażenia pomieszczeń umożliwiło nam 
podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz wpłynęło 
na poszerzenie działalności zakładu o nowe rodzaje świadczeń 
medycznych.

W efekcie powyższych działań w strukturach Szpitala 
Powiatowego w Więcborku utworzono:

> PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - wyposażoną  
w wysokospecjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie badań 
w naszym Szpitalu. W Pracowni TK wykonuje się warstwowe 
obrazowanie ludzkiego ciała w oparciu o różny stopień pochłaniania 
promieniowania rentgenowskiego przez poszczególne tkanki. 
Badanie to ma szeroki zakres zastosowań w diagnostyce medycznej 
począwszy od urazów i stanów nagłych do badań planowych.

> PRZYSZPITALNĄ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO POZ - 

w trosce o potrzeby pacjentów, stawiając na całodobową opiekę 

medyczną od maja 2015 roku udzielane są w naszej placówce 

również świadczenia zdrowotne realizowane przez Lekarza, 

Pielęgniarkę i Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjentom 

POZ oferujemy kompleksowość realizowanych usług, krótki czas 

oczekiwania oraz duże doświadczenie kadry medycznej.

> ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - 

funkcjonuje w strukturach Szpitala od dnia 30 grudnia 2015 roku. 

Oddział jest wyspecjalizowaną jednostką medyczną, której 

organizacja, sposoby leczenia oraz stosowana aparatura pozwala 

na ratowanie Pacjentów w stanach zagrożenia życia, po reani-

macjach, z niewydolnością oddechową lub wielonarządową, itp., 

Dysponuje on 4 stanowiskami do intensywnej terapii doposażonymi 

w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną, w tym centralę 

monitorującą, pozwalającą na bezpośredni nadzór nad pacjentem, 

aparaturę nerkozastępczą wspomagającą pracę nerek, zapewniającą 

kontrolę objętości płynów ustrojowych, respiratory, zestawy pomp 

infuzyjnych ze stacjami dokującymi, itp. 
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Powiat Sępoleński wykonuje rozliczne zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. zadania w zakresie dróg 

publicznych. Organem kompetencyjnym Powiatu Sępoleńskiego 

w tej materii pozostaje zarządca dróg publicznych kategorii 

powiatowej, którym jest Zarząd Powiatu Sępoleńskiego. Swoje 

ustawowe obowiązki wykonuje on przy pomocy jednostki 

organizacyjnej Powiatu Sępoleńskiego, którą jest Zarząd Drogowy 

w Sępólnie Krajeńskim.

Udział Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

w realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego

w 2015 roku

W 2015 roku, we współpracy Powiatu Sępoleńskiego 

z samorządami Gminy Kamień Krajeński, Gminy Wiejskiej Człuchów 

i Powiatu Człuchowskiego, zaplanowano - w ramach kontynuacji - 

wykonanie ostatniego etapu realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na przebudowie mostu na rzece Kamionka w m. Niwy, 

które rozpoczęte zostało w 2013 roku. Wszystkie roboty budowlane 

na tym obiekcie, od początku do końca wykonał Zarząd Drogowy 

w oparciu o opracowaną przez swoich pracowników dokumentację 

projektową. Opracowanie dokumentacji nie generowało zbędnych 

kosztów, ponieważ pracownicy Zarządu Drogowego sporządzili ją 

w ramach swoich obowiązków służbowych. Nadzór inwestorski 

w zakresie branży drogowej i mostowej oraz koordynacja całego 

procesu inwestycyjnego realizowane były również przez 

pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków 

służbowych.

Wartość inwestycji: 232.460,00 PLN

Źródła finansowania:

2013 r. - pomoc finansowa Gminy Kamień Krajeński: 20.000,00 PLN

2014 r. - pomoc finansowa Gminy Kamień Krajeński: 40.000,00 PLN

- środki własne Powiatu Sępoleńskiego: 66.230,00 PLN

2015 r. - pomoc finansowa Powiatu Człuchowskiego: 40.000,00 PLN

- pomoc finansowa Gminy Człuchów: 40.000,00 PLN

- pomoc finansowa Gminy Kamień Krajeński: 26.230,00 PLN

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

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

Powiat Sępoleński 2015
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Następnym, zrealizowanym w 2015 roku zadaniem inwesty-
cyjnym było wspólne przedsięwzięcie samorządów Powiatu 
Sępoleńskiego i Gminy Więcbork polegające na przebudowie 
i rozbudowie DP nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo, 
w zakresie wykonania VI ETAPU robót polegających na wzmocnieniu 
i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni 
jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo. Wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych nastąpiło w miesiącu sierpniu. 
W wyniku przeprowadzenia procedury zmierzającej do udzielenia 
zamówienia publicznego opartej o przetarg nieograniczony, wybrana 
została najkorzystniejsza oferta. Spośród czterech złożonych ofert, 
najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę PUH „REDON”, 
Andrzej Trudziński z Nakła n. Not. Inwestycja posiadała 
zabezpieczenie budżetowe równe 110.000 PLN, za którą to kwotę 
wykonane zostały roboty na odcinku o długości równej 0,599 km. 
50% środków budżetowych, o których mowa, tj. 55.000 PLN, 
stanowiła dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu 
z budżetu Gminy Więcbork. Nadzór inwestorski w zakresie branży 
drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego 
realizowane były przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach 
ich obowiązków służbowych.

Most w m. NiwyMost w m. Niwy

m. Zgniłkam. Zgniłka

m. Zgniłkam. Zgniłka

Most w m. NiwyMost w m. Niwy
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Ponad powyższe - w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, 
zaplanowano wykonanie prac dotyczących przebudowy DP nr 1104C 
relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień Krajeński, 
w m. Witkowo. Zakres prac projektowych objął budowę chodników 
i został wykonany samodzielnie przez pracowników Zarządu 
Drogowego w ramach obowiązków służbowych. Zadanie, o którym 
mowa, posiadało zabezpieczenie budżetowe równe 4.000 PLN, 
które pochodziło w całości ze środków własnych samorządu Gminy 
Kamień Krajeński.

Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie w minionym roku zaplano-
wane do wykonania zostały roboty budowlane związane z realizacją:

1) II ETAPU budowy chodnika w m. Kawle;
2) budowy chodnika w m. Wiśniewa;
3) budowy chodnika w m. Dziechowo.

Roboty realizowane były przez podmiot zewnętrzny, tj. ZTiU 
sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego. Nadzór inwestorski w zakresie 
branży drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego 
realizowane były przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach 
ich obowiązków służbowych. Poniesione podczas realizacji ww. 
zadań wydatki opiewają na kwotę 50.065 PLN, z czego 25.000 PLN 
stanowiła dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu 
z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Dodatkowo w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, zaplanowano 
wykonanie prac dotyczących przebudowy DP 1121C relacji 
Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie, w m. Wiśniewa. Zakres prac 
projektowych objął budowę chodnika i został wykonany 
samodzielnie przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach 
obowiązków służbowych. Zadanie, o którym mowa, posiadało 
zabezpieczenie budżetowe równe 1.200 PLN, które pochodziło 
w całości ze środków własnych samorządu Gminy Sępólno 
Krajeńskie.
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Kolejną grupą inwestycyjnych zadań budżetowych realizowaną 
przez Zarząd Drogowy były przedsięwzięcia drogowe związane 
z budową komunikacyjnych ciągów pieszych, których realizacja 
oparta była także o współpracę z samorządami szczebla 
podstawowego. 

Na terenie gminy Kamień Krajeński w minionym roku zaplano-
wane do wykonania zostały roboty budowlane związane z realizacją:

1) III ETAPU budowy chodnika w m. Niwy;
2) II ETAPU budowy chodnika w m. Radzim;
3) V ETAPU budowy chodnika w m. Dąbrówka.

Roboty realizowane były siłami własnymi Zarządu Drogowego, 
przy osobowym wsparciu udzielonym przez Gminę Kamień Krajeński 
oraz przy udziale podmiotu zewnętrznego, tj. ZGK sp. z o.o. 
w Kamieniu Krajeńskim. Nadzór inwestorski w zakresie branży 
drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego 
realizowane były przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach 
ich obowiązków służbowych. Poniesione podczas realizacji ww. 
zadań wydatki opiewają na kwotę 50.008 PLN, z czego 25.000 PLN 
stanowiła dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu 
z budżetu Gminy Kamień Krajeński.

m. Niwym. Niwy

m. Radzimm. Radzim

m. Dąbrówkam. Dąbrówka

m. Kawlem. Kawle

m. Wiśniewam. Wiśniewa
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Na terenie gminy Sośno w roku minionym wykonano roboty 

budowlane związane z realizacją:

1) II ETAPU budowy chodnika w m. Wielowicz;

2) I ETAPU budowy chodnika w m. Rogalin;

3) I ETAPU budowy chodnika w m. Płosków;

4) III ETAPU budowy chodnika w m. Obodowo.

Wykonawstwo robót budowlanych zapewnił samorząd Gminy 

Sośno, natomiast nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej 

oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane były 

przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków 

służbowych. Poniesione podczas realizacji ww. zadań wydatki 

opiewają na kwotę 49.713 PLN, z czego 50 % stanowiła dotacja 

celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu Gminy 

Sośno.

m. Płoskówm. Płosków

Ponadto w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, zaplanowano 
wykonanie prac dotyczących przebudowy DP nr 1132C relacji 
Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, w m. Szynwałd. Zakres prac 
projektowych objął przebudowę jezdni drogi, jej odwodnienie oraz 
budowę chodników i został wykonany samodzielnie przez 
pracowników Zarządu Drogowego w ramach obowiązków 
służbowych. Zadanie, o którym mowa, posiadało zabezpieczenie 
budżetowe równe 10.000 PLN, które pochodziło w całości 
ze środków własnych samorządu Gminy Sośno.

Na terenie gminy Więcbork w minionym roku wykonane zostały 
roboty budowlane związane z realizacją III ETAPU budowy chodnika 
w m. Jastrzębiec. Wykonawstwo robót budowlanych zapewnił 
samorząd Gminy Więcbork, natomiast nadzór inwestorski w zakresie 
branży drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego 
realizowane były przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach 
ich obowiązków służbowych. Poniesione podczas realizacji ww. 
zadania wydatki opiewają na kwotę 49.751 PLN, z czego 50% 
stanowiła dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu 
z budżetu Gminy Więcbork.
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 m. Jastrzębiec m. Jastrzębiecm. Rogalinm. Rogalin

m. Wielowiczm. Wielowicz

m. Obodowom. Obodowo

m. Wielowiczm. Wielowicz
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utrzymania dróg oraz umożliwić za- i rozładunek wszelkich 
materiałów masowych, wyrobów gotowych, tudzież lepiszcza 
oraz ich transport.

Poczesne miejsce w grupie wydatków inwestycyjnych 
poniesionych przez Powiat Sępoleński w 2015 roku zajął wydatek 
związany z dokonaniem za cenę 319.554 PLN, zakupu fabrycznie 

nowej koparko-ładowarki kołowej marki JCB - model 3CX Turbo Plus. 
Wydatek, o którym mowa, w całości pokryty został ze środków 
własnych Powiatu Sępoleńskiego.

Zakup tego nowoczesnego, uniwersalnego, profesjonalnego, 
mobilnego sprzętu umożliwi cykliczne i kompleksowe prowadzenie 
wielosezonowych robót utrzymaniowych w zakresie np.: ścinki 
poboczy, reprofilacji rowów przydrożnych, czy też zimowego 

Posiadanie takowego przełoży się z pewnością wprost 
i w sposób wymierny na stan dróg, bezpieczeństwo użytkowania 
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Obodowo - DębinyObodowo - Dębiny Wielowicz - PłoskówWielowicz - Płosków

Wielowicz - RoztokiWielowicz - Roztoki m. Toninekm. Toninek



4. promocji, w tym promocji działań na rzecz osób w wieku 
emerytalnym;
5. wspierania osób niepełnosprawnych.

Konsultacje społeczne rocznych programów 

współpracy
Powiat Sępoleński jest otwarty na organizacje pozarządowe i ich 

pomysły, dlatego szeroko konsultuje roczne programy współpracy.

Celem corocznych konsultacji społecznych jest zebranie opinii 

w związku z przygotowaniem Programu Współpracy, a także wspólne 

wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych 

do realizacji we współpracy w danym roku. Co roku konsultacje 

przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form, 

których nauczyliśmy się w projekcie „Modelowa Współpraca 

w Powiecie Sępoleńskim. W 2015 konsultacje przeprowadzono 

w formie wiszących pytań. Członkowie organizacji pozarządowych na 

karteczkach umieszczali swoje odpowiedzi na pytania i zawieszali je 

na przygotowane  instalacje ze sznurka. W 2015 roku przeznaczono 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
sześciu zasadach stanowiących filary współpracy. Jest to zasada: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. Głównym celem współpracy jest 
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 
lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między powiatową 
administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. 
Dla nas głos organizacji się liczy i jest bardzo cenny.

W roku 2015 Powiat Sępoleński wspierał realizację zadań 
o charakterze  ponadgminnym z zakresu:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego;
2. turystyki i krajoznawstwa;
3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

I Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów

Ogólnopolski Bieg Żurawia

Rodzinnie Majowo i Sportowo

dla organizacji pozarządowych kwotę 20 tys. zł. Widząc ogromny 

potencjał organizacji pozarządowych, w przyszłości planuje się 

jej zwiększenie.

Moja mała ojczyzna w obiektywie

Powiat Sępoleński 2015
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Turystyka wodna 2015



Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Mistrzostw Polski w Motocrossie
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Fot. Maciej BórFot. Maciej Bór Fot. Maciej BórFot. Maciej Bór

Historia jednej pocztówkiPowiatowe zawody Sportowo - Pożarnicze
Jednostek OSP Powiatu Sępoleńskiego

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe
i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show

Wędruj z nami po Krajnie
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Liga powiatowa

Spartakiada

Zestawienie ofert na Konkurs nr 1/2015: Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Nr

oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania / przedmiot dofinansowania Przyznana kwota
dofinansowania Wykonanie

Razem:       7.487,19

XIV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe
Zakładów Pracy

Fot. Robert LidaFot. Robert Lida Fot. Bartek PankaninFot. Bartek Pankanin Fot. Robert LidaFot. Robert Lida

Fot. Robert LidaFot. Robert LidaFot. Robert ŚrodeckiFot. Robert ŚrodeckiFot. Robert ŚrodeckiFot. Robert Środecki

Fot. Robert ŚrodeckiFot. Robert Środecki Fot. Robert ŚrodeckiFot. Robert Środecki Fot. Robert ŚrodeckiFot. Robert Środecki

Fot. Robert ŚrodeckiFot. Robert Środecki

1.

2.

3.

Uczniowski Klub
Sportowy „Hals”

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta

„Razem od Nowa”

Stowarzyszenie
„Bliżej Szkoły”

„Turystyka wodna 2015” 
Klub zorganizował pięciodniowy biwak połączony z szkoleniem z tajników  
żeglarstwa i poznawaniem walorów przyrodniczych powiatu. Biwak 
zorganizowano dla 15 dzieci z terenu powiatu. Z dotacji pokryto koszt 
wyżywienia uczestników biwaku, koszt opiekuna grupy, zakup głośnika, 
mikrofonu oraz stołu składanego – wyposażenia niezbędnego do przepro-
wadzenia szkoleń z żeglarstwa.

„Wędruj z nami po Krajnie” 
Stowarzyszenie zorganizowało cykl marszów nornic walking po krajnie, spływ 
kajakowy w Fojutwie oraz konkurs fotograficzny - urokliwa Krajna. We wszyst-
kich formach aktywności udział wzięło łącznie 159 osób. Z dotacji powiatu 
zakupiono nagrody, kijki, wodę, wynagrodzenie instruktora, artykuły spożyw-
cze, papiernicze, wypożyczenie kajaków, ubezpieczenie, plakaty i obsługę 
księgową.

„Moja mała ojczyzna w obiektywie”
Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty fotograficzne oraz wystawę. Tematem 
prac była przyroda Powiatu Sępoleńskiego. Z dotacji zakupiono karty pamięci, 
pendrivy, tektury, antyramy, materiały biurowe, wywołanie zdjęć oraz po-
częstunek.

2.500,00

3.500,00

1.500,00

2.500,00

3.487,19

1.500,00



Plan 20.000,00 zł – Przyznane dotacje: 20.000,00 zł  Wykonanie: 19.987,19 zł–

Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego – 500,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 12.000,00

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 7.487,19

Zestawienie ofert – tryb pozakonkursowy 
Nr

oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania / przedmiot dofinansowania Przyznana kwota
dofinansowania Wykonanie
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1.

2.

3.

4.

Stowarzyszenie
„Więcborski Klub 

Motorowy”

Stowarzyszenie
„Liga Powiatowa 

Amatorska Liga Piłki 
Nożnej Powiatu 
Sępoleńskiego”

Okręg PZW 
w Bydgoszczy, 

Koło Miejskie nr 121 
w Sępólnie Krajeńskim

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych

przy ZSCKR 
w Sypniewie

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Mistrzostw Polski 
w Motocrossie”. Udział wzięło 150 zawodników. Zawodom kibicowało kilkaset 
osób. Z dotacji zakupiono obsługę medyczną oraz elektroniczny pomiar czasu.

„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2015 
roku”. Rozegrano 70 meczy piłkarskich w 13 miejscowościach na terenie 
powiatu. Udział wzięło 330 członków ligi – zawodnicy oraz kibice. Łącznie 
ok. 1000 osób. Z dotacji opłacono ekwiwalenty sędziowskie.

XIV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy” 
W zawodach udział wzięło 38 drużyn z zakładów pracy z terenu powiatu. 
Na brzegu kibicowały rodziny – łącznie ok. 100 osób. Z dotacji zakupiono 
puchary, nagrody i catering dla uczestników zawodów.

„Ogólnopolski Bieg Żurawia”
Łącznie w biegach wzięło udział 67 osób. Popularyzacja biegu masowego 
na odcinku 10 km. Z dotacji zakupiono nagrody oraz wodę dla uczestników 
biegu.

2.400,00

2.500,00

450,00

400,00

2.400,00

2.500,00

450,00

400,00

Nr
oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania / przedmiot dofinansowania

Przyznana kwota
dofinansowania Wykonanie

Zestawienie ofert na Konkurs nr 3/2015: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Razem:       5.750,00

1.

2.

Stowarzyszenie 
„Jesteśmy tacy sami”

Stowarzyszenie
„Bliżej Szkoły”

Spartakiada to zawody sportowe dla dzieci niepełnosprawnych. Udział wzięło 
25 dzieci oraz ich rodzice. Łącznie 50 osób. Z dotacji zakupiono zestaw 
akcesoriów sportowych oraz drobne upominki – nagrody.

„Rodzinnie, Majowo i Sportowo” 
Organizatorzy przygotowali dużo atrakcji dla najmłodszych, jak i też dorosłych 
osób biorących udział w imprezie. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci 
cieszyły się dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampolina, wóz strażacki. Na sali 
gimnastycznej można było podziwiać mecze piłki siatkowej, w których udział 
wzięli rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.Z dotacji zakupiono stepy do ćwiczeń, 
nagrody, artykuły biurowe, toner.

1.200,00

1.550,00

1.200,00

1.550,00

Razem:       2.750,00

Zestawienie ofert na Konkurs nr 2/2015: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nr

oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania / przedmiot dofinansowania
Przyznana kwota
dofinansowania Wykonanie

1.

2.

3.

4.

Klub Sportowy
Boxing Team Chojnice

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych 

przy ZSCKR
w Sypniewie

Stowarzyszenie 
„Ochotnicza Straż 

Pożarna w Sępólnie 
Krajeńskim

”Stowarzyszenie 
„Pomóż sobie 

pomagając innym”

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe 
i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show”. W gali udział wzięło ok. 1000 kibiców 
i ok. 100 zawodników. Z dotacji zakupiono puchary dla zawodników.

„I Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”. 
Bieg na dystansie 6 km zorganizowano w dniu I Targów Powiatowych 
Promocyjnych Ogrodniczo - Rolniczych w Sypniewie. W biegu udział wzięło 
30 osób. Z dotacji zakupiono medale, koszulki, puchary oraz paliwo.

„Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Sępoleńskiego.” Zawody sportowo – pożarnicze stopnia 
powiatowego, w których udział wzięło 260 osób. Z dotacji zakupiono medale 
oraz poczęstunek dla uczestników zawodów.

„Historia jednej pocztówki” 
Organizacja wystawy i pikniku pod nazwą: Historia jednej pocztówki. Udział 
wzięło 200 osób. Dotację przeznaczono na zakup materiałów promujących 
wystawę – torby z nadrukiem.

1.000,00

1.000,00

1.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

500,00

Razem:       4.000,00



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku zostało utworzone na mocy Uchwały Rady 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr IV/20/99 z dnia 20 stycznia 1999r. 

jako jednostka organizacyjna Powiatu Sępoleńskiego wchodzącą 

w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania 

powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej 

i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

- udzielamy mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach 

z zakresu pomocy społecznej,

- organizujemy i realizujemy zadania wynikające z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- organizujemy i realizujemy programy korekcyjno-edukacyjne 

dla sprawców przemocy w rodzinie,

- opracowujemy i realizujemy programy służące działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidło-

wych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie,

- prowadzimy postępowania w zakresie sporządzania „niebieskich 

kart”.

Ponadto udzielamy różnorodnych form pomocy osobom 

niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej, tj.:

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej,

- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, 

w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przed-

mioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-

przewodnika,

- realizujemy pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany 

ze środków PFRON obejmujący pomoc w zakresie: zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu; uzyskania prawa 

jazdy kat. B; zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania; dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogra-

mowania; zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; 

utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidz-

kiego o napędzie elektrycznym; zakupu protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; utrzymania 

sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny; utrzymania 

aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej; uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

W 2015 roku PCPR organizowało szkolenia dla kadry pomocy 

społecznej na temat: „Antynarkotykowa profilaktyka lokalna”, 

„Zachowania agresywne klienta – jak sobie z nimi poradzić”.

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 75 75
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
bip: www.bip.pcprwiecbork.pl
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W zakresie pomocy rodzinie i dziecku realizujemy następujące 
działania:

- organizujemy opiekę w rodzinach zastępczych oraz udzielamy 
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
umieszczonych w nich dzieci,

- organizujemy i prowadzimy specjalistyczne poradnictwo, w tym 
grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu 
Sępoleńskiego, 

- zapewniamy opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej przez organizowanie 
i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży,

- prowadzimy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- organizujemy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- przyznajemy pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuo-
wanie nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą,

- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę rodzinną i instytucjonalną 
pieczy zastępczej, 

- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę domów pomocy społecznej 
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczamy w nich skierowane 
osoby, 

- współpracujemy z organizacjami społecznymi, kościołem 
katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych,

- pomagamy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym 
trudności w integracji ze środowiskiem,

  



Organ ten prócz wydawania orzeczeń o niepełnosprawności 
dla osób do 16 roku życia i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 
dla osób powyżej 16 roku życia dla celów pozarentowych, wydaje 
również legitymacje osób niepełnosprawnych oraz od 1 lipca 2014 r. 
karty parkingowe. 

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonuje w strukturach 
PCPR. W ramach jego działalności od lipca 2004 r. do dnia 
28.02.2014 r. udzielane było poradnictwo prawne, pedagogiczne, 
psychologiczne i socjalne dla mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego. 
Poradnictwo było świadczone osobom i rodzinom bez względu na 
posiadany dochód, które miały trudności lub wykazywały potrzebę 
wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych. Od maja 
2014 r. w ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalisty-
cznego bezpłatnych porad udziela radca prawny. 

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego działa Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie 
Krajeńskim, którego działalność jest  dofinansowana ze środków 
PFRON oraz środków własnych powiatu.

PCPR na bieżąco współpracuje z Warsztatem oraz prowadzi 
nadzór nad nim.

Starosta Sępoleński przyznaje od 2005 r. nagrodę pn. „Krajeński 
Anioł”, która jest uhonorowaniem tych, którzy w różny sposób niosą 
pomoc niepełnosprawnym, wspierając ich i ich działania, a także 
krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego 
człowieka. W 2015 r. z powodu braku kandydatów nie zostały 
przyznane nagrody w/w zakresie. Natomiast od 2014r. Starosta  
Sępoleński przyznaje nagrodę pn. „Krajeńska Iskierka”, która jest 
uhonorowaniem dzieci i młodzieży do lat 18, którzy w rożny sposób 
niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, 
a także krzewią ideę wolontariatu. W 2015 r. została przyznana 
nagroda „Krajeńska Iskierka” dla:

1. Szkolnego koła wolontariuszy działającego przy Zespole Szkół 
nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;

2. Julii Słowińskiej – wolontariuszki działającej w klubie szkolnym 
wolontariuszy przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;

3. Grupy wolontariuszy działających przy Publicznym Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim;

4. Klubu Szkoły Humanitarnej działającej przy Szkole Podstawowej 
w Zbożu. 
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W 2015 r. PCPR opracowało następujące programy:

1. „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie 

Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017”,

2. „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020”,

3. „Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021”.

Ponadto w 2015 roku złożyliśmy fiszkę projektową dotyczącą 

osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą w ramach Strategii Obszaru 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, 

dotyczącą projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 

współfinansowanej z EFS pn. „Wsparcie → Aktywizacja → Rozwój” 

składanego na konkurs RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 Oś 

Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie 

społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

W 2015 roku zawiązaliśmy również partnerstwo z Regionalnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu w ramach projektu 

pn. „Rodzina w Centrum”, w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-

IZ.00-04-010/15 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 

9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. 

Rozwój usług społecznych. Projekt dotyczy pomocy rodzinom 

zastępczym oraz rodzinom naturalnym mający problemy 

wychowawczo-opiekuńcze.

PCPR współpracuje ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności 

w Chojnicach”, którego celem jest wspieranie idei samorządności, 

obrona naszych wspólnych interesów, głównie zapobieganie 

marnotrawstwu żywności, ale przede wszystkim pomoc osobom 

najbiedniejszym i potrzebującym. Rolą PCPR jest dystrybucja 

żywności pozyskanej z Banku Żywności.

PCPR było współorganizatorem pikniku, który odbył się 

w Wąwelnie pn. „Bawiąc się – pomagamy”. 

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

oraz Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest 

instytucją orzekającą o niepełnosprawności i stopniu niepełnospra-

wności, powołaną przez Starostę Sępoleńskiego dnia 1 lutego 2004r. 

po uzyskaniu zgody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację 

zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na terenie naszego 

powiatu. 

Nagrodzeni „Krajeńską Iskierką” w 2015 r.Nagrodzeni „Krajeńską Iskierką” w 2015 r.

Przy Starostwie w Sępólnie Krajeńskim działa Powiatowa 

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu działania 

Rady 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,



Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu rodzinnego 

„Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” powołany został przez Radę 

Powiatu we wrześniu 2011 roku i jak dotąd jest jedyną tego typu 

placówką w powiecie. 

Położona jest w malowniczym terenie w gminie Sośno.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie przeznaczony jest dla 

siódemki dzieci w różnym wieku.

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

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku

ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, tel./fax 52 389 85 01, 

52 389 75 75, e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl

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. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez 

radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiato

1. Magdalena Weber – Przewodnicząca Rady – reprezentant Gminy 
Więcbork
2. Hanna Sobiechowska – reprezentant Gminy Sępólno Krajeńskie
3. Jadwiga Steinborn – reprezentant Gminy Kamień Krajeński
4. Wioleta Felczak – przedstawiciel Stowarzyszenia „Duże Różowe 
Słońce”
5. Anna Zająkała – reprezentant Gminy Sośno

Skład wej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w kadencji 2011-2015:

Uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2011-2015

Uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2011-2015

3. Punk Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, 

tel. 52 389 85 01, e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl 

Przydatne strony internetowe:

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

2. www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu 

    ds. Osób Niepełnosprawnych

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

    Niepełnosprawnych

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

    Społecznej

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

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

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

8. www.legislacja.rcl.gov.pl - Rządowe Centrum Legislacji

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

10. www.abc.lzinr.lublin.pl - poradnik „ABC osoby 

      z niepełnosprawnościami”

11. www.chojnice.bankizywnosci.pl - Stowarzyszenie „Bank

      Żywności w Chojnicach”



Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim został 
utworzony w grudniu 2003 roku. Obecnie liczy 40 uczestników.  
Celem terapii zajęciowej prowadzonej w Warsztacie jest stworzenie 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie niezdolnym do podjęcia 
pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności życia codziennego oraz 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działalność Warsztatu nastawiona jest na profesjonalną pomoc, 
integrację i rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców naszego 
powiatu.

Zajęcia prowadzone są w sześciu następujących pracowniach:
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia komputerowo-biurowa,
- pracownia majsterkowania,
- pracownia ceramiczno-plastyczna,
- pracownia kroju i szycia,

- pracownia poznawania życia,
- pracownia ogrodniczo-florystyczna.

Dodatkowo prowadzona jest stała rehabilitacja ruchowa.
Do tradycji warsztatowej wpisał się turniej w „Zbijaka”, na który 
corocznie zapraszamy osoby niepełnosprawne z całego 
województwa. 

W warsztacie prowadzone są również zajęcia z psychologiem 
oraz doradcą zawodowym.

Ważną formą terapii jest również uczestnictwo w zajęciach 
teatralnych i muzykoterapii. Przy naszym warsztacie działa Teatr 
plastyczny „Promień”, którego głównych środkiem przekazu 
scenicznego jest ruch, gest, muzyka i gra świateł. Oprócz tego 
uczestnicy rozwijają swoje umiejętności sceniczne tworząc 
przedstawienia kabaretowe. Biorą również udział w festiwalach 
piosenki i tańca.

 

Plac Wolności 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel/fax 52 388 81 85
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
www.wtz-sepolno.pl
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Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu "Dorośli-Dzieciom"
w Sępólnie Krajeńskim



Dom prowadzi szeroką współpracę ze społecznością lokalną, 
buduje przyjazny wizerunek, integruje się z innymi Mieszkańcami 
domów pomocy i zaprzyjaźnionymi instytucjami.

DPS jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez 
integracyjnych:

- Pikniku Rodzinnego, w którym biorą udział Mieszkańcy, 
ich rodziny, przyjaciele, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych 
instytucji, wolontariusze (młodzież gimnazjalna) i cały personel.

- Dnia Seniora połączonego z pożegnaniem lata, biesiada 
integracyjna, gdzie spotykają się emeryci i renciści DPS, uczestnicy 
Domu Dziennego Pobytu, wolontariusze z gimnazjum wraz 
z Mieszkańcami i personelem.

- Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, w którym biorą 
udział mieszkańcy gminy Kamień Kraj., osoby niepełnosprawne 
ze środowiska lokalnego, mieszkańcy domów pomocy, młodzież 
gimnazjalna, emeryci i renciści, władze samorządowe i kościelne.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką 
budżetową  podlegającą Radzie Powiatu Sępoleńskiego.

Zlokalizowany jest na wzniesieniu otoczonym zielenią 
i malowniczym ogrodem. Piękno otaczającej przyrody oraz świeże 
powietrze potęgują atmosferę spokoju, co pozytywnie wpływa 
na samopoczucie przebywających Mieszkańców. Budynek i jego 
otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle 
somatycznie chorych. Jest placówką koedukacyjną i posiada 70 
miejsc.

Misją Domu jest zapewnienie całodobowej opieki poprzez 
zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających 
w stopniu umożliwiającym godne życie. Dom wspiera i aktywizuje 
oferując bogatą gamę zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
zabezpiecza Mieszkańcom usługi zdrowotne oraz opiekę 
duszpasterską (msze św. niedzielne w kaplicy Domu).

W DPS-ie aktywizacja Mieszkańców zajmuje jedno z ważniej-
szych zadań. Ta aktywność przejawia się w różnorodnych formach 
terapeutycznych, pozwalających Mieszkańcowi na uprawianie takiej 
twórczości, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom, 
możliwościom i zainteresowaniom.

Uzdolnieni muzycznie Mieszkańcy wspólnie z pracownikami 
tworzą zespół wokalny „Pod górkę”, który uświetnia imprezy 
organizowane przez Dom, a także uczestniczy w spotkaniach 
integracyjnych w środowisku.

Dom Pomocy Społecznej 

w Kamieniu Krajeńskim

ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński
Dyrektor: Iwona Kozłowska
tel./fax 52 388 60 15
e-mail: dpskamienkr@poczta.onet.pl
www.dpskamienkrajenski.pl
bip: dpskamienkrajenski.bip.gov.pl
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-  W ramach współpracy Dom jest współorganizatorem imprezy 

- Kamieńskie Integracyjne Spotkania Twórcze, odbywających się 

corocznie w MGOK w Kamieniu Kraj., które obejmują swym 

zasięgiem niemal całe województwo kujawsko-pomorskie. Podczas 

tych spotkań placówki pomocy społecznej mają możliwość 

zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim stwarza 

miłą i przyjazną atmosferę, aby osoby tu przebywające odnalazły 

spokój i ciepło rodzinnego ogniska.
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Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest placówką 
stacjonarną tj. pobytu stałego dla 75 mężczyzn przewlekle 
psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest 
samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym 
jest Powiat Sępoleński.

Dom figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej 
prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod 
numerem WPS.VI.9012-AMi/102/2006.

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego 
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb Mieszkańców.

Misją domu jest więc motto:
„Nie wystarczy być szczęśliwym,

trzeba jeszcze by inni byli szczęśliwi" 
(J. Renard)

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku gm. Więcbork mieści 
się w zabytkowym pałacyku z 1856 roku, położonym w parku 
z pomnikami przyrody na terenie Parku Krajobrazowego. W roku 
1994 Dom powiększył się o nowo dobudowaną część, gdzie znajdują 
się kuchnia z jadalnią, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenie kultu 
religijnego, magazyny oraz pralnia. W roku 2004 przeprowadzono 
generalny remont, budynek został pozbawiony barier architekto-
nicznych poprzez brak progów, wyposażony w poręcze uchwyty, 
balustrady i dźwig osobowy. Nasz Dom posiada system 
przyzywowo- alarmowy i system alarmowoprzeciwpożarowy 
oraz odpowiednią ilość łazienek i ubikacji. Posiadamy pokoje 1, 2, 3

i 4 osobowe w pełni wyposażone. Dom umożliwia udział w terapii 
zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności, zapewnia warunki 
do rozwoju samorządności, stymuluje w nawiązaniu, utrzymywaniu 
i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, zmierza 
do usamodzielnienia Mieszkańca w miarę jego możliwości.

Dom proponuje różne formy i metody zajęć m.in:
1. Kuchni terapeutycznej
2. Plastyczne
3. Rękodzieła 
4. Ogrodoterapia 
5. Ergoterapia 
6. Zajęcia świetlicowe - (ludoterapia)
7. Muzykoterapia. Ważnym aspektem oferty kulturalnej Domu 
jest działalność zespołu muzycznego pod nazwą „Czadersi” 

Dom Pomocy Społecznej

w Suchorączku

Suchorączek 51, 89-410 Więcbork

Dyrektor: Eugeniusz Fertykowski

tel. 52 3897694, fax 52 3897051

e-mail: dps-suchoraczek@idea-net.pl

bip: http://www.dps-suchoraczek.lo.pl

www.dpssuchoraczek.pl
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dba się przede wszystkim za pomocą terapii zajęciowej. Biorąc pod 
uwagę stopień aktywności Mieszkańców, samopoczucie Mieszkańca 
i stan jego zdrowia wyróżnia się w Domu dwie podstawowe grupy 
form terapii: formy audytoryjne, czyli takie, w których Mieszkańcy są 
uczestnikami, widzami, biernymi odbiorcami, formy aktywizujące, 
czyli takie, w których Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach 
terapeutycznych.

Opierając się na zdobytym doświadczeniu, wiele pracy 
wkładamy w organizację zajęć aktywizujących Mieszkańców, 
przedstawiając im ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty. 
W doborze tych zajęć staramy się uwzględnić zarówno możliwości 
i umiejętności podopiecznych, jak również ich oczekiwania.

Czynny udział Mieszkańców w różnych formach aktywności 
pozwala odreagować przykre napięcia, tworzy warunki do odnowy 
sił, mobilizuje do wysiłku, daje szanse na odbudowę zachwianego 
poczucia własnej wartości.

Dom umożliwia Mieszkańcom wg ich uznania i potrzeb 
organizację imienin, urodzin, okazjonalnych rocznic (np. rocznica 
pobytu w Naszym Domu). Tradycją, stały się  imprezy takie jak 
„Zabawa Walentynkowa”, „Zjazd Rodzin Mieszkańców” Festyn 
Sportowo – Rekreacyjny organizowany w współpracy z stowarzysze-
niem. Zaproszeni goście to nie tylko mieszkańcy, współmieszkańcy 
i pracownicy Domu, ale także rodziny Mieszkańców, przyjaciele, 
znajomi ze środowiska i z innych Domów Pomocy Społecznej.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia Naszym 
Mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej. W Domu lekarz 
rodzinny z Więcborka przyjmuje raz w tygodniu oraz przyjeżdża 
na inne wezwania, lekarz psychiatra przyjmuje 4 razy w miesiącu. 
Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami 
Mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego. Mieszkańcy dowożeni 
są samochodami służbowymi do poradni specjalistycznych 
w Więcborku, Chojnicach, Bydgoszczy pod opieką pielęgniarki 

lub opiekunki. Opieka pielęgniarska jest cało-
dobowa.

Wszyscy Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-

łecznej w Suchorączku są otoczeni atmosferą 

życzliwości, zrozumienia, akceptacji przez 

personel. Organizacja i zakres usług Domu 

Pomocy Społecznej uwzględnia wolność, 

godność, intymność i poczucie bezpieczeń-

stwa Mieszkańca Domu.

Przy Domu działa Stowarzyszenie Przyja-

ciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

Suchorączek.

Członkami stowarzyszenia są pracownicy 

Domu, a głównym jego celem jest wsparcie 

zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej 

w Suchorączku, że szczególnym uwzględnie-

niem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej 

i społecznej, dostępu do kultury oraz polepsze-

nie warunków socjalno-bytowych.

prowadzonego pod kierunkiem instruktora d/s kulturalno-oświato-
wych. Występy zespołu stanowią punkt artystyczny wielu 
uroczystości w Naszym Domu: np. Dzień Kobiet, Dzień Pracownika 
Socjalnego, Spotkania Rodzinne, Jasełka Bożonarodzeniowe. 
Oprócz tych występów Mieszkańcy mają możliwość zaprezen-
towania własnej twórczości artystycznej poza Domem uczestnicząc 
w różnorodnych imprezach i przeglądach artystycznych, konkursach 
muzycznych i innych uroczystościach kulturalno-oświatowych. 
Mieszkańcy pod kierunkiem instruktora prowadzą także kronikę 
Domu, w której zapisują ważne wydarzenia, załączają fotografie 
i wycinki z gazet.
8. Zajęcia w pralni i szwalni
9. Rehabilitacja
10. Terapia duchowa
11. Psychoterapia

Mieszkańcy współdecydują o sprawach Domu. Wszelkie zmiany 
dokonywane w Domu omawiane są podczas spotkań Społeczności 
Mieszkańców. Działający Samorząd Mieszkańców jest partnerem 
dyrekcji Domu, który opiniuje wszelkie istotne sprawy funkcjono-
wania Domu oraz jego Mieszkańców.

Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz Mieszkańców 
dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych oraz możliwości finansowo-organizacyjnych 
Domu.

Stosowanie do zainteresowań oraz możliwości fizycznych 
i psychicznych Mieszkańców codzienne prowadzone są przez 
opiekunów i terapeutów zajęcia aktywizujące, które odbywają się 
w pomieszczeniach do terapii i rehabilitacji, pokojach dziennego 
pobytu oraz na pokojach mieszkalnych a w okresie letnim także na 
tarasie i w parku. O sprawność intelektualną Mieszkańców w Domu 
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Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu 

Krajeńskim jest placówką koedukacyjną o ponadlokalnym zakresie 

działania, przeznaczoną dla 50-ciorga dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych intelektualnie do 30 roku życia.

Dom świadczy usługi zgodnie ze standardami określonymi 

rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej,  zapewnia-

jąc warunki socjalno-bytowe i opiekuńcze oraz także wspomagające 

i edukacyjne.

W ramach obowiązku szkolnego 7-ro Mieszkańców dojeżdża 

do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, a 24 osoby mają nauczanie 

zorganizowane na terenie naszej placówki w ramach oddziału  

zamiejscowego w/w szkoły w postaci zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych  dostosowanych do  potrzeb  Mieszkańca, a także 

naukę  poprzez doświadczenie  życiowe.

W zakresie zajęć wspomagających nasi Mieszkańcy mają 

organizowaną terapię zajęciową dostosowaną do zainteresowań 

i umiejętności każdego Mieszkańca , mająca na celu jego aktywizację  

i podnoszenie sprawności ruchowej oraz usamodzielnienie w miarę 

jego możliwości.

W ramach terapii zajęciowej przeprowadzane są zajęcia 

manualno-plastyczne, prace ręczne, zajęcia kulinarne, zajęcia wy-

chowawcze, muzykoterapia oraz zajęcia o charakterze  rekreacyjnym 

w formie różnego rodzaju wyjazdów, zabaw i zajęć sportowych, 

imprez okolicznościowych czy dyskotek.

W 2015 r. w ramach powyższych form terapii zorganizowano 
kilkanaście wyjazdów o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym 
min do Kompleksu Uzdrowiskowego w Ciechocinku, Muzeum 
Archeologicznego w Biskupinie, ZOO w Gdańsku - Oliwie, do Torunia, 

do Inowrocławia, na Półwysep Helski, nad Morze Bałtyckie. W ciągu 
roku odbywały się także wyjazdy do kin w Bydgoszczy i Chojnicach 
oraz na basen do chojnickiego Parku Wodnego.

W roku 2015 urządzono także kilka imprez o charakterze 
integracyjnym  takich jak zabawa andrzejkowa, integracyjne ognisko 
w Wieżycy, integracyjna Wigilia, spotkanie z kolędą i pastorałką czy 
zorganizowane wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w Chojnicach  
w kompleksie sportowym Funka Domowe Potyczki Sportowe. 
W celu nawiązania i utrzymania kontaktu naszych Mieszkańców 
z ich  rodzinami zorganizowano w maju Piknik Rodzinny.

Reprezentacja naszego Domu wielokrotnie brała udział 
w zawodach i olimpiadach sportowych o zasięgu lokalnym 
i ogólnokrajowym np. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 
Flandria w Inowrocławiu czy Turniej Zbijaka w Sępólnie Krajeńskim.

W ramach rehabilitacji ruchowej organizowane są również 
piesze wyprawy po okolicy, wypady nad pobliskie jeziora, treningi 
sportowe na siłowni na świeżym powietrzu. W 2015 r. troje naszych 
Mieszkańców odbyło  udział w  turnusach rehabilitacyjnych.

Dom  Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
w Kamieniu Krajeńskim
ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński
tel. 52 388 60 34, e-mail: dpskamienkraj@wp.pl
www.dpsdzieci.pl

Powiat Sępoleński 2015

23



W naszej placówce  działa także grupa teatralna 

Wig-Wam, w której Mieszkańcy rozwijają swojej 

zdolności aktorskie. Grupa aktorska wielokrotnie  

uczestniczyła w lokalnych i ponadlokalnych przeglą-

dach twórczości teatralnej i przeglądach piosenki 

np. KIST, MIM, przegląd piosenki religijnej. Aktorzy 

także przygotowują spektakle związane z wydarzeniami 

w kartach historii Polski czy okolicznościowymi 

świętami.

W ramach terapii zajęciowej organizuje się także 

spotkania z wolontariuszami, urządza się przedsta-

wienia wykonywane przez objazdowe grupy teatralne, 

przygotowuje się imprezy związane z wydarzeniami 

ważnymi dla Mieszkańców np. osiemnaste urodziny czy 

spotkania zaaranżowane przez Samorząd Mieszkańców 

np. wspólne grillowanie na powitanie wakacji, wieczorki 

filmowe, turniej w warcaby, dyskoteki.

Nasz Dom aktywnie współpracuje z Fundacją 

„Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym” z Kamienia 

Krajeńskiego.
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Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą

w Więcborku

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze na terenie powiatu 

sępoleńskiego mieszczą się w Więcborku i Małej Cerkwicy. Jest 

w nich po 30 miejsc dla wychowanków. To całodobowe placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, przeznaczone dla dzieci pozbawionych 

częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówki działają 

w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. POW zapewnia dzieciom całodobową 

opiekę oraz wychowanie, zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe,  

rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia 

korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 

świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Przygotowuje do samodziel-

nego życia. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze współpracują 

z rodziną biologiczną dziecka, zapewniają jej i dziecku pomoc, inicjują 

działania niezbędne do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwia 

powrót dziecka do rodziny.

POW zaspakajając potrzeby wychowanków kieruje się w szcze-

gólności dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka, potrzebą 

wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania 

rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, potrzebą działań 

przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw 

rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, w szcze-

gólności prawa do kontaktowania się z dzieckiem.

POW  w Więcborku oraz Małej Cerkwicy realizuje  swoje cele   

współpracując z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, 

organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy 

społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub 

pobyt  rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi 

i innymi jednostkami pomocy społecznej oraz instytucjami działają-

cymi na rzecz dziecka i rodziny.

POW zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju psycho-

fizycznego dzieci zaspokajając potrzeby emocjonalne, kompensu-

Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Beata Lida
tel./fax 52 389 54 55, kom. 660 669 541
e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl
bip: www.bip.capow-wiecbork.pl
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jące brak domu rodzinnego. POW w razie potrzeby zapewnia opiekę 

pielęgniarską, konsultacje i opiekę  lekarską. Do zadań POW należy 

ponadto prowadzenie działalności związanej z poradnictwem 

rodzinnym, poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych dla swoich 

wychowanków w środowisku lokalnym, współpraca ze szkołą, 

ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwią-

zywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych i innych, zapew-

nienie usamodzielnienia wychowankom pełnoletnim. POW utrzy-

muje  kontakt  z  rodzicami  lub   innymi  członkami rodziny wycho-

wanków w celu tworzenia warunków ich powrotu do rodziny, 

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

W organizacji prawidłowego procesu opiekuńczo-wychowaw-

czego biorą udział wychowawcy, pracownik socjalny, pedagog, 

psycholog, pielęgniarki i lekarz specjalista.

Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowaw-

czej w POW w Więcborku i Małej Cerkwicy są:

1. zajęcia tematyczne i dydaktyczne prowadzone 

w poszczególnych grupach;

2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne 

organizowane dla wychowanków mających trudności 

w nauce, wspomagające ich rozwój;

3. zajęcia higieniczno-porządkowe;

4. zajęcia socjalizacyjne, elementy terapeutyczne,  

rekompensujące brak wychowania w środowisku  

rodzinnym i przygotowujące do życia w społeczeństwie.

Naszymi działaniami dajemy szansę naszych Wychowankom 

godnie żyć, realizować założone cele, stwarzać możliwości 

poszukania własnej drogi życiowej.

Siedziba w WięcborkuSiedziba w Więcborku
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Edukacja i sport szkolny

Placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Sępoleński

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017:

Technikum 4-letnie technikum kształcące w zawodach:  

- Technik Ekonomista

- Technik Informatyk

- Technik Hotelarstwa

- Technik Logistyk – Nowość!

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – nauka trwa 3 lata - uczniowie 

uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdaniu 

egzaminu.

- 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 na kursach w innych ośrodkach szkoleniowych, 

praktyka w zakładach pracy. 

Baza dydaktyczna: 

5 pracowni komputerowych podłączonych do sieci internetowej, 

3 sale gimnastyczne z siłownią, 19 sal lekcyjnych wyposażonych 

w sprzęt audiowizualny, nowoczesna pracownia żywienia 

i technologii gastronomicznej, pracownia obsługi konsumenta, 

sala-recepcja hotelowa. 

CKZiU zapewnia internat.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. I Armii WP w Sypniewie

Ukończenie ZSCKR w Sypniewie w roku szkolnym 2015/2016 
gwarantuje uzyskanie tytułu:

- Technik Rolnik,
- Technik Mechanizacji Rolnictwa,
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
- Technik Turystyki Wiejskiej,
- Technik Architektury Krajobrazu.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Kucharz, Rolnik, Mechanik – 
Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych, Wielozawodowa.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
Kwalifikacja: Prowadzenie Produkcji Rolniczej R.3 (zawód: 

Rolnik).
Słuchacz ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

po uzupełnieniu wykształcenia średniego (w LO dla dorosłych) 
oraz kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 
R.16” może uzyskać tytuł Technika Rolnika. Po kwalifikacji 
„Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.6” 
uzyskać dyplom Technika Agrobiznesu.
Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej.

Planowane, uzależnione od naboru, NOWE kierunki kształce-
nia na rok szkolny 2016/2017:
Technikum 4 letnie, którego ukończenie daje zawód:

- Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki,
- Technik Weterynarii,
- Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej,
- Technik Obsługi Turystycznej.

Szkoła Policealna dla Dorosłych lub Młodzieży: Florysta.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Wielozawodowa (także dla uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
2 letnie Szkoły Policealne (system dzienny lub zaoczny):

- Technik Weterynarii,
- Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

ZSCKR zapewnia internat.

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

www.ce.lo.pl

Powiat Sępoleński 2015
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ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo
Dyrektor: Marian Basa
tel. 52 389 20 69
e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl
www.bip.zsckrsypniewo.pl
www.zsckrsypniewo.pl



Kierunki kształcenia na rok 2016/2017:

- Klasa Biotechnologiczna,

- Klasa Mundurowa, 

- Klasa Humanistyczna.

Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym od drugiej klasy – 

w grupach ponadklasowych. 

Oferta:

- trening umiejętności komunikacyjnych i warsztaty psycholo-

giczne;

- wsparcie szkolnego doradcy zawodowego;

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

 Technikum kształcące w zawodach:

- Technik Budownictwa- NOWOŚĆ!

- Technik Drogownictwa

- Technik Pojazdów Samochodowych- NOWOŚĆ!

- Technik Mechanik

- Technik Geodeta - NOWOŚĆ!

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracowników młodocianych:

Kształcimy we wszystkich zawodach i specjalnościach (nauka kończy 

się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Dla absolwentów gimnazjum i zasadniczych szkół zawodowych – 

system zaoczny

Policealna Szkoła Zawodowa:

- Opiekunka środowiskowa

- Opiekun osoby starszej.

Szkoła współpracuje z grupą prawie 90 zakładów pracy 

w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji 

praktyk i staży w technikach. Atutem szkoły są bardzo dobrze 

wyposażone klasy i pracownie, w których standardem jest sieć 

komputerowa i internetowa w każdym pomieszczeniu oraz programy 

komputerowe Auto CAD, Solid Edge, które używane są w zakładach 

zatrudniających naszych absolwentów.

- cykliczne warsztaty i pokazy naukowe organizowane 
we współpracy z uczelniami wyższymi, z Torunia, Bydgoszczy, 
Poznania, Warszawy i Trójmiasta;
- udział w projektach edukacyjnych (np. Eduscience);
- koła przedmiotowe – przygotowujące do egzaminów 
zewnętrznych oraz rozwijające zainteresowania i zdolności;
- dla zainteresowanych – koło teatralne, koło dziennikarskie, 
szkolna telewizja „Korczak” TV, Szkolny Klub Sportowy 
„Uczniak”, Klub Wolontariuszy „Amicus”;
- współpracę z partnerami szkoły:

> Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej,
> Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim,
> Zakładem Karnym w Potulicach,
> Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu,
>* Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy.

Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka w Więcborku
ul. Pocztowa 14 a, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Anna Skiba
tel. 52 389 70 66
e-mail: lo-wiecbork@wp.pl
www.lowiecbork.edu.pl/
www.bip.lowiecbork.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Eugeniusz Szwochert
tel. 52 388 21 07
e-mail: zspsepolno@neostrada.pl
www.bip.zspsepolno.pl
www.zspsepolno.republika.pl

Zagraniczne Staże Zawodowe
20 listopada 2015 roku uczniowie ZSCKR w Sypniewie wzięli 

udział w seminarium podsumowującym kolejną edycję zagra-

nicznych staży zawodowych, które odbyły się w gospodarstwach 

rolnych Dolnej Saksonii. W tym międzynarodowym projekcie 

dofinansowanym w ramach programu Erasmus+ wśród grupy 60 

uczniów z całej Polski znalazło się trzech uczniów Technikum 

Rolniczego Sypniewie. Dzięki 3-miesięcznemu stażowi zawodowe-

mu w Niemczech uczniowie mieli doskonałą okazję do zapoznania się 

ze specyfiką pracy w nowoczesnych i wysoko zmechanizowanych 

gospodarstwach, a także poznania kultury naszych sąsiadów. 

Dodatkową korzyścią z wyjazdu było rozwinięcie umiejętności 

posługiwania się językiem niemieckim oraz nawiązanie nowych 

znajomości. Było to pierwsze poważne doświadczenie zawodowe 

uczniów udokumentowane oficjalnymi certyfikatami.

Powiat Sępoleński 2015
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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/bip

Oferta na rok 2016/2017 - Bloki przedmiotowe:
- medyczny: biologia, chemia, język obcy (angielski lub niemiecki),
- humanistyczno - prawny: język polski, historia, geografia, język
   obcy (angielski lub niemiecki),
- humanistyczno - ekonomiczny: język polski, matematyka,
   geografia, język obcy (angielski lub niemiecki).

Dodatkowe, fakultatywne zajęcia rozwijające od klasy pierwszej: 
do wyboru przez ucznia: język polski, języki obce, matematyka, 
biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, 
fizyka, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, seminarium dyplomacji.

Baza dydaktyczna: 
Pracownia komputerowa z siecią internetową, sale lekcyjne 

wyposażone w tablice interaktywne, symulator jazdy samochodem. 
Liceum Ogólnokształcące współpracuje z wieloma partnerami: 
Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komendą Powiatową 
Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Centrum Kultury i Sztuki 
w Sępólnie Krajeńskim.

Pomoc w zakresie: 
- wsparcia grupowego oraz indywidualnego,
- badania predyspozycji i zainteresowań uczniów testami
  specjalistycznymi w PPP,
- spotkań w ramach rad pedagogicznych, pogłębiających tematykę
  związaną z doradztwem edukacyjno- zawodowym,
- badań w celu zezwolenia młodocianemu na naukę zawodu

  i wykonanie praktyki zawodowej,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Daniela Baran
tel. 52 388 21 47
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl
www.poradniapp-sepolno.cba.pl
www.bip7.krajna.info

- zajęć warsztatowych uczących autoprezentacji, przygotowujących

  do wyboru zawodu oraz aktywnego i efektywnego szukania pracy,

- zajęć warsztatowych uczących radzenia sobie ze stresem 

  w sytuacjach podejmowania trudnych życiowych decyzji 

  np. zdawanie egzaminu, rozmowa kwalifikacyjna.

Projekt „Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra” był współ-

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Jednym z ważniejszych celów, które zostały 

założone w projekcie to wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w liceach 

ogólnokształcących Powiatu Sępoleńskiego poprzez: 

1. zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnych zajęć 

rozwijających i przygotowujących do egzaminu maturalnego,

2. zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnych zajęć 

wyrównawczych i przygotowujących do egzaminu maturalnego. 

Projektem objęte zostały licea Powiatu Sępoleńskiego – Liceum 

Ogólnokształcące w Więcborku oraz Liceum Ogólnokształcące 

w Sępólnie Krajeńskim. 

 Projekt „Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra”

Powiat Sępoleński 2015

Głównym zadaniem projektu było zmniejszenie dysproporcji 

w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości 

kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych 

w liceach ogólnokształcących w Więcborku i w Sępólnie Krajeńskim. 

W liceach odbywały się zajęcia rozwijające, wyrównujące 

i przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów: chemia, 

matematyka, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie 

i historia, techniki informacyjne, język angielski, język angielski 

(egzamin TELC), język niemiecki, a także język rosyjski. 

W ramach projektu odbywały się także zajęcia edukacyjne 

z zakresu doradztwa zawodowego, technik koncentracji i uczenia się 

oraz z wsparcia psychologicznego i kompensacyjnego. 

Dzięki projektowi rozwijane były ścieżki edukacyjne o tematyce: 

ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej 

oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. 
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Powiat Sępoleński od sierpnia 2014 roku rozpoczął realizację 

projektu „Mój start w życie zawodowe IV” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działaniami projektu objętych zostało 

478 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie 

Krajeńskim. Cel główny projektu to poprawa jakości, efektywności 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim 

poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów 

rozwojowych w trzech zespołach szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w terminie od 01.08.2014 do 30.09.2015 roku.

Celami szczegółowymi projektu były: 

1. Wzrost jakości kształcenia w czterech szkołach zawodowych 

poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego 

rynku pracy.

Projekt 
„Mój start w życie zawodowe IV” dla szkół
zawodowych Powiatu Sępoleńskiego

Według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 

2016, który po raz osiemnasty został opublikowany przez Fundację 

Edukacyjną Perspektywy, Liceum Ogólnokształcące im. Janusza 

Korczaka w Więcborku jest najlepszym liceum ogólnokształcącym 

w Powiecie Sępoleńskim, a 46 w województwie kujawsko-

pomorskim. (liczba liceów w woj. kuj.-pom.: około 254, z czego 134 

to licea dla młodzieży, 120 to licea dla dorosłych). Sukcesem może 

pochwalić się również Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeń-

skim. Według rankingu PERSPEKTYW plasuje się na 49 miejscu. 

Według rankingu PERSPEKTYWY 2016 najlepszym technikum 

Powiatu Sępoleńskiego jest Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Sępólnie Krajeńskim, które uplasowało się na 21 

miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. 31 miejsce należało 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim. 

Należy nadmienić, że w naszym województwie jest łącznie około 166 

techników, w tym około 146 dla młodzieży i 20 dla dorosłych. 

Na 7 miejscu wśród 29 techników rolniczych w Polsce znajduje się 

Technikum Rolnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Sypniewie.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede 

wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już 

w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę 

ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi 

zdobycie wymarzonego zawodu.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria 

Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 

30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty 

dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy 

w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matu-

ra - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 

30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli 

uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) 

i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły 

przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

Powiatu Sępoleńskiego w czołówce

5. Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 60 

uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu 

szkolnictwa. 

2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia 

zawodowego poprzez współpracę trzech szkół zawodowych 

z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia 

pracowni szkolnych.

3. Przygotowanie 160 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez 

organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności 

interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez 

doradztwo zawodowe.

4. Podniesienie efektywności kształcenia w trzech zespołach szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć 

dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. 

Powiat Sępoleński 2015
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Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim: 
· Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 2, 
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 
· Oddziały Zamiejscowe w Kamieniu Krajeńskim, 
· Oddziały Zamiejscowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Więcborku.

Główne założenia pracy szkoły:
- szkoła z dzieckiem i dla dziecka,
- szkoła otwarta i przyjazna, wspierająca i bezpieczna,
- szkoła realizująca potrzeby uczniów.

Placówka zapewnia realizację programu nauczania opartą na 
specjalistycznych metodach pracy. Oferuje także liczne zajęcia 
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 socjoterapeutyczne, 
· alternatywne sposoby komunikowania,
· modyfikowanie zachowań,
· praca z dzieckiem autystycznym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Mirosława Niemyjska
tel. 52 388 26 86
e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
www.bip.zs2sepolno.pl
www.zs2-sepolno.pl
  

Zespół Szkół nr 2 posiada dwa wydziały zamiejscowe:
1. Filia w Więcborku ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
2. Filia w Kamieniu Kraj. ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Kraj.

Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny 
sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe,
- zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczne i techniczne,
- biblioterapia, koła przedmiotowe.

Szkoła maksymalnie wykorzystuje indywidualne możliwości 
uczniów, kreuje i uaktywnia, wspiera, rozwija zdolności 
i zainteresowania. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach 
artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, a także 
konkursach grafiki komputerowej o zasięgu lokalnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Redagują szkolną gazetkę, prowadzą kroniki 
i fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim, współtworzą 
bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości, konkursy, 
spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.

W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, 
rewalidacji i procesu wychowawczego. Dla poprawy efektów 
wychowawczych szkoła tworzy system oddziaływań na ucznia i jego 
rodzinę w oparciu o współpracę z rodzicami, placówkami pomoco-
wymi tj. Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi oraz 
zespołami interdyscyplinarnymi powołanymi przez burmistrzów 
Sępólna Krajeńskiego, Więcborka, Kamienia Krajeńskiego.

Powiat Sępoleński 2015

W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca 
realizację statutowych zadań. W roku 2002 powstała Grupa Wsparcia 
dla Rodziców, dla której szkoła oferuje liczne prelekcje i spotkania 
ze specjalistami. Dla uczniów spoza Sępólna Krajeńskiego szkoła 
zapewnia zakwaterowanie w internacie.

Dewizą szkoły jest hasło: „Nie jesteśmy inni, jesteśmy 
sprawni inaczej. Pragniemy współistnieć z godnością i na równych 
prawach.”
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Co roku w grudniu w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Więcborku odbywa się Maraton Pisania Listów – 

Amnesty International. W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane 

są ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup 

osób, których prawa zostały złamane. List może napisać każda 

osoba, która chce wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec 

łamania praw człowieka. 

Dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje nam się realnie wpłynąć 

na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa 

człowieka zostały złamane. Listy pisane są przez ludzi na całym 

świecie. Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje 

odpowiedź na swoje listy, a osoby, które dzięki tym listom zostały 

uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia. 

Placówki biorące udział w projekcie były wspierane przez 
Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). SORE przy 
współpracy z dyrektorami i Radami Pedagogicznymi opracowali 
Roczne Plany Wspomagania, które zawierają szczegółowy program 
wspierający pracę dydaktyczno – wychowawczą. Ponadto na bazie 
Rocznych Planów Wspomagania zostały opracowane Powiatowe 
Plany Wspomagania na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Projekt opierał się również na działaniu czterech sieci 
współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli placówek 
oświatowych biorących udział w projekcie: 

- sieć dyrektorska,

- sieć wychowawcza,

- sieć matematyczno-przyrodnicza,

- sieć humanistyczna.

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły 
20-25 nauczycieli i nauczycielek. Sieci miały za zadanie ułatwiać 
wymianę doświadczeń i uzyskanie dobrych praktyk w radzeniu sobie 
z codziennymi wyzwaniami szkolnymi i przedszkolnymi. Została 
stworzona szansa na bieżący kontakt i współpracę z innymi 
placówkami. Uczestnicy korzystali ze wsparcia merytorycznego 
i otrzymali dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę oraz nabyli 
konieczne umiejętności uwzględniając następującą tematykę:

– techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, 

– praca z uczniem młodszym, 

– wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła, 

– praca z uczniem zdolnym, 

– ocenianie kształtujące, 

– wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły, 

– uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się, 

– rodzice są partnerami przedszkola, 

– praca z uczniem/ dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

– nauczyciel 45+, 

– jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny, 

– współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

– rodzice są partnerami szkoły, 

– jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną, 

– rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły, 

– jak rodzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole, 

– metody twórczego myślenia uczniów,  

– tworzenie i wykorzystywania animacji multimedialnych do zajęć 
szkolnych.

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie wzbogacił wiedzę 
i umiejętności dzięki uczestnictwu w wykładach oraz warsztatach 
szkoleniowych.

Maraton Pisania Listów 
– Amnesty International

Projekt: Powiatowy System Doskonalenia 
Nauczycieli szansą na podniesienie jakości 
szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim

Powiat Sępoleński 2015

W czerwcu 2015 roku został zakończony projekt pn. Powiatowy 
System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie 
szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim. Projekt finansowany był 
z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Od początku projektu, tj. od 1.10.2013 roku wzięło 
w nim udział 270 nauczycieli z 21 placówek oświatowych czterech 
gmin Powiatu Sępoleńskiego. Szkoły i przedszkola, które skorzystały 
ze wsparcia to:

- Gmina Kamień Krajeński: Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy, 
Szkoła Podstawowa w Zamartem, Gimnazjum w Kamieniu 
Krajeńskim;

- Gmina Sępólno Krajeńskie: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim, Gminne Przedszkole Nr 2 
„Bajka” w Sępólnie Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, 
Szkoła Podstawowa w Wałdowie, Szkoła Podstawowa w Zbożu, 
Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, Gimnazjum 
w Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim;

- Gmina Sośno: Gimnazjum w Sośnie, Szkoła Podstawowa 
w Przepałkowie, Szkoła Podstawowa w Wąwelnie;

- Gmina Więcbork: Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół w Sypniewie, Szkoła Podstawowa 
w Więcborku, Szkoła Podstawowa w Pęperzynie, Liceum Ogólno-
kształcące w Więcborku, Gimnazjum w Więcborku, Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
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Cele i zadania działalności Powiatowego Koordynatora Sportu:
- Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych 

i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących konty-
nuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

- Przeciwstawianie postępującym zjawiskom zachowań 
patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach sportowych.

- Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego 
uczestnictwa w różnych formach rywalizacji sportowej.

- Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

- Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci 
i młodzieży.

- Poszerzanie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z uwzględnie-
niem ich rozwoju biologicznego.

- Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających 
w szkole.

Etapy współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego:
- rywalizacja szkolna,
- współzawodnictwo gminne,
- współzawodnictwo powiatowe,
- współzawodnictwo wojewódzkie,
- etap centralny.

Znaczące osiągnięcia reprezentantów Powiatu 
Sępoleńskiego na szczeblu wojewódzkim:

drużynowy tenis stołowy:
4 miejsce dziewczęta z Gimnazjum ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
6 miejsce chłopcy z Gimnazjum ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

LA indywidualne:
1 miejsce Agnieszka Szyperska (Gimnazjum Jastrzębiec) 
w pchnięciu kulą.

trójbój LA:
3 miejsce dziewczęta (Szkoła Podstawowa ZS nr 3 w Sępólnie Kr.).

indywidualne biegi przełajowe:
8 miejsce Klaudia Wiśniewska (SP Wałdowo) na dystansie 800 m,

Sport szkolny

Powiat Sępoleński 2015

III Turniej Piłki Siatkowej Klas Mundurowych 
o Puchar Starosty Sępoleńskiego

W ubiegłym roku już po raz trzeci odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
Klas Mundurowych Powiatu Sępoleńskiego. Rozgrywki te cieszą się 
niesłabnącą frekwencją i popularnością. O Puchar Starosty Sępo-
leńskiego, zgodnie z regułą turnieju, mecze rozegrano pomiędzy 
reprezentacjami Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim 
– klasą bezpieczeństwa pożarowego i Liceum Ogólnokształcącym 
w Więcborku – klasą bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony 
granic.

Puchar Starosty Sępoleńskiego z tych rozgrywek jest pucharem 
przechodnim. Może stać się własnością danej szkoły po trzech 
kolejnych zwycięstwach w corocznych turniejach. Mecze rozgrywane 
są w kategorii dziewcząt i chłopców zgodnie z regulaminem 
Szkolnego Związku Sportowego. 

Rok szkolny 2014/2015 w Powiecie Sępoleńskim obfitował 
w osiągnięcia sportowe na szczeblach lokalnych oraz wojewódzkich. 
Uczniowie mogą pochwalić się zwycięstwami indywidualnymi oraz 
zespołowymi. Dyscypliny sportowe, w których brali udział uczniowie 
szkół z terenu Powiatu Sępoleńskiego:

Mini piłka siatkowa szkół podstawowych, Piłka siatkowa 
dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, Piłka siatkowa chłopców szkół 
ponad-gimnazjalnych, „Gimnazjada” w piłkę siatkową, Drużynowy 
tenis stołowy szkół podstawowych i gimnazjalnych, Halowa piłka 
nożna chłopców szkół gimnazjalnych, „Gimnazjada” Lekkoatle-
tyczna, Trój-bój i czwórbój LA szkół podstawowych, Trójbój, 
Czwórbój, Plażowa piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, Plażowa 
piłka siatkowa szkół podstawowych, „Gimnazjada” w piłkę nożną, 
Indywidualne biegi przełajowe, Piłka nożna szkół podstawowych, 
Sztafetowe biegi przełajowe.

2 miejsce Natalia Szmelter (Gimnazjum Sypniewo) na dystansie 
1500 m,
3 miejsce Julia Kotek (Gimnazjum Więcbork) na dystansie 1500 m, 
6 miejsce Przemysław Winowiecki (Gimnazjum ZS nr 1 Sępólno 
Krajeńskie) na dystansie 2000m.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Herkules” przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie 
Krajeńskim:

> 12.02.2015 r. Sępólno Krajeńskie - organizacja Mistrzostw 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym Związku 
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” (52 uczestników 
i uczestniczek), 

> 09.04.2015 r. Sępólno Krajeńskie - przeprowadzenie 
Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach 
przełajowych ZSS „Sprawni Razem” (50 osób),

> 18-19.04.2015 r. Ostrzeszów - udział zawodników UKS 
„Herkules” w ogólnopolskich biegach przełajowych organizowa-
nych przez ZSS „ Sprawni Razem”,

> 14.05.2015 r. Sępólno Krajeńskie - przeprowadzenie 
Mistrzostw Województwa w LA ZSS „Sprawni Razem” (uczestni-
czyło 89 osób),

> 22-23.05.2015 r. Ostrzeszów - udział uczniów ZS 2 
w Mistrzostwach Polski LA,

> 29.09.2015 r. w Sępólnie Krajeńskie odbyły się Mistrzostwa  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jesiennych Biegach 
Przełajowych ZSS „Sprawni Razem” (40 osób),

> 09-10.10.2015 r. Łódź - Reprezentacja UKS „ Herkules” 
brała udział w Mistrzostwach Polski w Jesiennych Biegach Przeła-
jowych ZSS „Sprawni Razem”,

> 3.11.2015 r. Chełmża - udział w Mistrzostwach Wojewódz-
twa w warcabach.

Obie szkoły ponadgimna-

zjalne wysoko postawiły 

poprzeczkę, jednak osta-

tecznie dziewczęta z Liceum 

Ogólnokształcącego w Sę-

pólnie Krajeńskim stały się 

posiadaczkami Pucharu Sta-

rosty do następnego tur-

nieju, a panowie  z Liceum 

Ogólnokształcącego w Sę-

pólnie Krajeńskim mogą cie-

szyć się pucharem na włas-

ność, gdyż wygrali Turniej 

trzeci rok z rzędu.

Siatkówka Klas Mundurowych
o Puchar Starosty
Siatkówka Klas Mundurowych
o Puchar Starosty

Halowa piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnychHalowa piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych
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Przemierzano tereny Gminy Sępólno Krajeńskie. Malownicze 

krajobrazy mieniące się czerwienią maków, błękitem chabrów 

pozwalały na chwilę relaksu i zadumy. Po drodze mijano takie 

miejscowości jak Włościbórek, Włościbórz, Teklanowo, Wałdowo, 

Komierowo i Komierówek. W Wałdowie lokalne Koło Gospodyń 

Wiejskich przygotowało prawdziwą ucztę dla podniebienia: swojska 

drożdżówka, kawa, herbata, zimne napoje. Lokalna Grupa Działania 

„Nasza Krajna” posiliła wszystkich grochówką. Organizatorzy zadbali 

także o to, aby mięśnie uczestników całkowicie nie ostygły. Burmistrz 

Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski oraz Starosta 

Sępoleński – Jarosław Tadych wręczyli puchary najstarszemu 

i najmłodszemu (jadącemu samodzielnie) uczestnikowi rajdu. 

Zdrowy i sportowy tryb życia jest coraz częściej propagowany przez 

mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego, więc pozostaje nam wierzyć, 

że z roku na rok rajd będzie cieszył się niesłabnącą frekwencją.

Sport i Turystyka

Półfinały Mistrzostw Polski w warcabach 

100-polowych
W dniach od 19 do 22 lutego 2015 roku w Centrum Aktywności 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyły się półfinały 

39. Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych.

Od 2000 roku zawody rozgrywane są według formuły półfinały-

finały. W ubiegłym roku turniej obchodził swój piętnasty jubileusz.

W roku 2015 padł rekord frekwencji – aż 53 uczestników! 

Mamy nadzieję, że z roku na rok warcaby staną się bardziej 

popularne i przyciągną na mistrzostwa w Powiecie Sępoleńskim 

jeszcze większą rzeszę uczestników.

Powiat Sępoleński 2015

Piękne widoki Powiatu SępoleńskiegoPiękne widoki Powiatu Sępoleńskiego

Uroczyste otwarcie Półfinałów Mistrzostw Polski 
w Warcabach 100-polowych

Uroczyste otwarcie Półfinałów Mistrzostw Polski 
w Warcabach 100-polowych

Start Rajdu spod budynku ZSP w Sępólnie Kr.Start Rajdu spod budynku ZSP w Sępólnie Kr.

IV turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego II Grand Prix 
Powiatu  Sępoleńskiego w siatkówkę plażową mężczyzn
IV turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego II Grand Prix 
Powiatu  Sępoleńskiego w siatkówkę plażową mężczyzn
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V Krajeński Rajd Rowerowy pod hasłem 

25-lecia samorządności w Polsce
Krajeński Rajd Rowerowy to wydarzenie turystyczno - sportowe, 

które od 2010 roku zagościło na stałe w kalendarzu wydarzeń 

Powiatu Sępoleńskiego. Ideą rajdu jest propagowanie turystyki 

i historii regionu połączone ze zdrowym trybem spędzania czasu 

wolnego. Jak co roku frekwencja dopisała. Krajeński Rajd Rowerowy 

wciąga, bawi i integruje. Pozwala na aktywne spotkania ze znajomymi 

oraz na poznawanie nowych, nieprzebytych jeszcze dróg.

 W roku 2015 Krajeński Rajd Rowerowy został zorganizowany 

po raz piąty. Odbył się pod hasłem 25-lecia samorządności w Polsce. 

II Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego 
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

II Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w siatkówce plażowej 
mężczyzn zainaugurowane zostało I turniejem - o Puchar 
Burmistrza Kamienia, 28 czerwca 2015 r. Turniej stał na wysokim 
poziomie, co przyniosło dużo zaciętych i ciekawych pojedynków.

19 lipca 2015 roku zarówno na „nowej”, jak i na "starej plaży" 
w Sępólnie Krajeńskim odbył się II turniej w ramach cyklu II Grand 
Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. 
Zawodnicy walczyli o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. 
Rozgrywki były bardzo emocjonujące, co przyciągało wielu 
amatorów i kibiców piłki siatkowej.

25 lipca 2015 r. na plaży w Więcborku odbył się III turniej 
w ramach II Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówce 



Podsumowanie II Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego 
w siatkówkę plażową mężczyzn
Podsumowanie II Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego 
w siatkówkę plażową mężczyzn

Ryszard Kałaczyński przebiegł 

366 maratonów w 366 dni!
15 sierpnia 2015 roku Ryszard Kałaczyński z Wituni pod 

Więcborkiem przebiegł swój ostatni z zaplanowanych 366 

maratonów. Przez rok biegał tą trasą codziennie, aby pobić rekord 

Guinessa. Ryszard Kałaczyński dokonał rzeczy prawie niemożliwej, 

zgodnie z obietnicą - w 366 dni przebiegł 366 maratonów.

Podczas realizowania przedsięwzięcia projekt Pana Ryszarda 

Kałaczyńskiego objęty był patronatem i współfinansowaniem 

Powiatu Sępoleńskiego.

Turniej Darta o puchar Starosty Sępoleńskiego

Od 2015 roku w Sępólnie Krajeńskim organizowane są turnieje 

darta o puchar Starosty Sępoleńskiego. W 2015 roku zawodnicy pod 

tarczą spotkali się dwukrotnie (12 czerwca oraz 20 września). 

Ciekawostką jest, że drugi turniej darta rozegrany w Sępólnie 

Krajeńskim wygrał aktualny Mistrz Europy w kat. mixt - Andrzej 

Muszyński, co świadczy o wysokim poziomie rozgrywek.  

 gra

 tarczę

Dart jest to , a raczej różne powiązane ze sobą gry, w których 

celem jest trafianie niewielkimi lotkami w  zawieszoną na 

ścianie. Przez lata korzystano z różnych tarcz i różnych zasad. Dziś 

określenie „dart” kojarzone jest głównie ze standaryzowaną grą, 

mającą specyficzną tarczę i ustalone zasady.

Pan Ryszard swój projekt rozpoczął 15 sierpnia 2014 roku. 

W ostatnim biegu maratonu, na jego starcie towarzyszyło mu prawie 

300 biegaczy, a na mecie czekał tłum kibiców. 

Powiat Sępoleński 2015

Wręczenie pucharów uczestnikom turnieju
przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha

Wręczenie pucharów uczestnikom turnieju
przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha

Ryszard Kałaczyński na finiszu swojego 366 maratonu. 
Fot. Daniel Frymark - Radio Weekend.
Ryszard Kałaczyński na finiszu swojego 366 maratonu. 
Fot. Daniel Frymark - Radio Weekend.
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Plażowej Mężczyzn – o Puchar Burmistrza Więcborka. Podobnie 
jak w dwóch pierwszych turniejach emocji sportowych nie zabrakło. 

9 sierpnia 2015 r. w Kamieniu Krajeńskim został rozegrany 
ostatni - IV turniej w ramach  cyklu II Grand Prix Powiatu Sępoleń-

skiego w siatkówkę plażową mężczyzn - turniej o Puchar Starosty 

Sępoleńskiego. Tego samego dnia i w ramach tej samej sportowej 

imprezy odbył się tradycyjnie Turniej  Kobiet o Mistrzostwo Powiatu 

Sępoleńskiego. Kamień Krajeński gościł zatem nie tylko drużyny 
mężczyzn, ale i kobiet. Spotkanie zakończyło się uroczystym 
podsumowaniem w amfiteatrze przy plaży miejskiej w Kamieniu 
Krajeńskim. Do organizowanej przez Powiat Sępoleński siatkarskiej 
imprezy sportowej, trwającej od czerwca do sierpnia, przystąpiły 
drużyny z Nakła, Bydgoszczy, Chojnic, Cekcyna, Drożdżenicy, Brus 
oraz Piaseczna, Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego.

II Edycja Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego 

o Puchar Starosty Sępoleńskiego 
8 maja 2015 roku w sali bankietowej przy Centrum Sportu 

i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim miało miejsce zakończenie 

rozgrywek II Edycji Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego o Puchar 

Starosty Sępoleńskiego. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, do ostatniego meczu nie było 

wiadomo, kto zwycięży. Ostatni mecz rozstrzygnął wszystko 

i wyprowadził drużynę wylosowaną przez pana Piotra 

Papierowskiego na prowadzenie. 

I miejsce - drużyna w składzie: Paweł Klenske, Jakub Zawistowski,
Zbigniew Szlezer, Piotr Papierowski, Marek Aniśko

I miejsce - drużyna w składzie: 
Piotr Papierowski, Aniśko

Paweł Klenske, Jakub Zawistowski,
Zbigniew Szlezer, Marek 

Zawodnicy przez całą ligę czerpali ogromną radość z gry. 

Priorytetem tych rozgrywek nie była tylko sportowa rywalizacja, 

lecz przede wszystkim dobra zabawa. 



W dniu 10 maja 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie odbył się koncert fortepianowy 
organizowany w ramach projektu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 
pn. „Region Chopina”. Projekt przewidywał wykonanie 7 koncertów 
w wybranych miastach i mniejszych miejscowościach naszego 
województwa w okresie od 1 marca do 15 maja 2015 roku. 

Recital fortepianowy wykonał pianista młodego pokolenia Ivan 
Shemchuk, student Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskie-
go w Bydgoszczy. 

Kultura i Tradycje

Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych
28 marca 2015 roku w hali Krajna Arena w Sępólnie Krajeńskim 

można było podziwiać i smakować potrawy wielkanocne. Doroczna 
powiatowa impreza, jaką jest Wystawa Stołów Wielkanocnych, była 
po raz kolejny okazją do zaprezentowania kunsztu kulinarnego 
i dekoracyjnego członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 
Sępoleńskiego, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Więcborka 
i Sypniewa kształcących przyszłych specjalistów w zakresie żywienia 
i gastronomii, a także uczestników warsztatów organizowanych 
przez LGD Stowarzyszenie „Nasza Krajna”.

Chopinowski akcent w Sypniewie

Powiatowe obchody Dnia Matki w Jastrzębcu
23 maja w Jastrzębcu odbyły się powiatowe obchody Dnia Matki. 

Na zaproszenie pań z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich przyjechały 
mieszkanki Powiatu Sępoleńskiego. W uroczystych obchodach 
święta wszystkich matek wzięli również udział przedstawiciele władz 
samorządowych. 

Wszyscy zebrani mogli skosztować dań, które już od progu 
kusiły przybywających smakowitymi aromatami i wiosennymi, sło-
necznymi kolorami. 

W odświętnie udekorowanej i majowo ukwieconej sali wiejskiej - 
co w dużej mierze było zasługą pań: Marioli Szczepanik i Julity 
Bodzińskiej - zgromadzili się goście, którzy przyjechali złożyć 
życzenia wszystkim mamom. Kosztowano pysznego tortu 
przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Nasza Krajna”.

 Dzień Matki w Powiecie Sępoleńskim obfitował w występy 
artystyczne. Po przedstawieniach najmłodsze dzieci wraz ze swoimi 
mamusiami udały się do szkoły, by tam wręczyć im własnoręcznie 
wykonane upominki i dalej cieszyć się wspólnie tym świętem. 

Powiat Sępoleński 2015

Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w CSiRPowiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w CSiR

Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w CSiRPowiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w CSiR

Wręczenie kwiatów mieszkankom Powiatu SępoleńskiegoWręczenie kwiatów mieszkankom Powiatu Sępoleńskiego
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Powiatowy Dzień Kobiet w Kamieniu 
Krajeńskim

10 marca 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamieniu Krajeńskim odbyły się powiatowe obchody Dnia Kobiet. 
W imieniu wszystkich samorządowców oraz panów obecnych na sali 
życzenia zebranym Paniom złożyli Starosta Sępoleński oraz 
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Życzyli oni dużo zdrowia, radości, 
uśmiechu oraz spełnienia marzeń. Spotkanie uświetniała część 
artystyczna i smaczny poczęstunek.

Przewodniczacy Rady Powiatu wręcza kwiaty z okazji Dnia KobietPrzewodniczacy Rady Powiatu wręcza kwiaty z okazji Dnia Kobiet

Wykonawca koncertu Chopinwskiego Ivan ShemchukWykonawca koncertu Chopinwskiego Ivan Shemchuk



Narodowe Czytanie 2015
4 września 2015 roku w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie 

Krajeńskim odbyło się Narodowe Czytanie. Zaproszeni goście oraz uczniowie ujęli 

zgromadzoną publiczność różnorodnością deklamacyjnych interpretacji. Lektorzy 

interpretowali „Lalkę”. To powieść, którą można czytać wielokrotnie i za każdym razem 

odkryć w niej coś nowego, fascynującego.

Sceneria utrzymana w typowym dla XIX wieku charakterze, przyciągała uwagę 

gości. Zgromadzone rekwizyty: porcelanowe lalki, ozdobne szkła i mosiądze, wagi, 

żelazka i wiele, wiele innych, pozwoliły przygotować ekspozycję, która odzwierciedlała 

sklep Wokulskiego. Główny bohater powieści Prusa w towarzystwie panny Izabeli 

i Kazimierza Starskiego także zabrał głos podczas tego wydarzenia. Sympatycy 

teatralnych inicjatyw przedstawili ważne dla powieści sceny, które stanowiły przerywnik 

podczas lektury fragmentów przez zaproszonych gości.

Zasadniczym celem Narodowego Czytania jest krzewienie czytelniczych inicjatyw 

oraz popularyzowanie książkowych nawyków. Nie można jednak pominąć integra-

cyjnego wymiaru wspólnej lektury. Wspólne zaczytanie się w powieści z pewnością 

połączyło pokolenia.

Dożynki Gminno-Powiatowe w Sośnie
12 września 2015 roku odbyły się Gminno-Powiatowe Dożynki. 

Każdego roku święto plonów ma miejsce w innej miejscowości 

Powiatu Sępoleńskiego. Poświęcono pieczywo oraz wieńce 

dożynkowe. Zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć chleba 

i dożynkowych wieńców uplecionych z pozostawionych na polu zbóż, 

z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i koloro-

wych wstążek. Wieńce dożynkowe nazywane „plonami” uosabiały 

wszystkie zebrane plony oraz urodzaj tegorocznych zbiorów. 

Oby wykruszone z nich ziarna, dosypane do nowego siewu 

przyniosły urodzaj w kolejnym roku.

Jak co roku dożynki organizowane przez Powiat Sępoleński 

opatrzone były wieloma atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak 

i dla dorosłych. Biesiada z poczęstunkiem i tańcami mimo niepogody 

zintegrowała mieszkańców Gminy Sośno oraz przybyłych gości 

odwiedzających Powiat Sępoleński. Zwieńczeniem sobotniej 

uroczystości była zabawa taneczna.

Powiat Sępoleński 2015

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych
podczas czytania „Lalki”

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych
podczas czytania „Lalki”

Korowód dożynkowy w SośnieKorowód dożynkowy w Sośnie

Otwarcie Gminno-Powiatowych Dożynek przez Starostę Sępoleńskiego
Jarosława Tadycha oraz Wójta Sośna Leszka Stroińskiego

Otwarcie Gminno-Powiatowych Dożynek przez Starostę Sępoleńskiego
Jarosława Tadycha oraz Wójta Sośna Leszka Stroińskiego
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Znicz pamięci w Karolewie
18 października 2015 roku w Karolewie odbył się finał akcji 

ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI. Akcja organizowana była przy współpracy 

pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia oraz Biur Edukacji 

Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy Muzeum 

Historii Polski. W roku 2015 odbyła się po raz siódmy. Ma ona na celu 

przywrócenie pamięci bohaterów, którzy zginęli w publicznych 

egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II 

Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność 

społeczną, za patriotyzm. Jednym z takich miejsc kaźni był obóz 

w Karolewie, który powstał w pierwszych dniach września 1939 roku 

i funkcjonował do połowy listopada 1939 roku. Podczas finału akcji  

przypomniano losy obrońców naszych granic, a w województwie 

kujawsko – pomorskim wspominano mieszkańca Gminy Sośno, 

który zginął w obozie w Karolewie – Pawła Wojciecha Górę. 

W uroczystościach uczestniczył wnuk bohatera akcji, noszący 

imię po dziadku – Paweł Góra, który udzielając wywiadu Redaktorowi 

Radia PIK wykazał się wielką wiedzą na temat miejsca straceń 

w Karolewie.

Wystawa Stołów Wigilijnych w Powiecie 

Sępoleńskim
12 grudnia 2015 roku w Dąbrówce na terenie gminy Kamień 

Krajeński odbyła się kolejna Wystawa Stołów Wigilijnych. Impreza ta 
stała się już tradycją wpisaną do kalendarza najważniejszych 
przedświątecznych uroczystości, które odbywają się na Krajnie. 

Zasadą jest, że każdą z czterech gmin Powiatu Sępoleńskiego 
reprezentuje co roku inne Koło Gospodyń Wiejskich (KGW), 
przygotowujące wigilijne potrawy. W 2015 roku przedstawicielami 
poszczególnych gmin były:

1. KGW Zamarte – gmina Kamień Krajeński

2. KGW Sośno – gmina Sośno

3. KGW Zakrzewska Osada – gmina Więcbork

4. KGW Radońsk – gmina Sępólno Krajeńskie.

Nawet niekorzystna aura nie powstrzymała mieszkańców 

Powiatu Sępoleńskiego od licznego uczestnictwa w akcji ZAPAL 

ZNICZ PAMIĘCI. Żywimy nadzieję, iż krzewiona przez powiat pamięć 

o poległych, da potomnym wiedzę o ówczesnych bohaterach.

Nie zabrakło również stoiska Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sypniewie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy-
cielek przygotowali kulinarne pyszności.

Kosztowano pobłogosławionych wcześniej dań wigilijnych. Były 
tam pierniki, makowce, kulebiak, pierogi, barszcz z uszkami i król 
wigilijnych stołów – karp przyrządzony na wiele kulinarnych 
sposobów. Wszystkie smakowite dania eksponowane były na pięknie 
ozdobionych stołach. Smakować tych wyśmienitych kulinariów 
mogli wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy Powiatu 
Sępoleńskiego, którzy tlumnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. 
Można było również nabyć cudne ozdoby świąteczne: anioły, bombki, 
choinki, gwiazdy. Wszystkie te rozmaitości wykonane były 
własnoręcznie z niezwykłą precyzją i dokładnością. Atmosfera tego 
dnia zawsze jest wyjątkowa. Nie od dziś wiadomo, że nastrój tworzą 
nie miejsca, a ludzie.

Powiat Sępoleński 2015

Wspólne zdjęcie uczestników Wspólne zdjęcie uczestników 

Stoły Wigilijne w DąbrówceStoły Wigilijne w Dąbrówce Świece wigilijne z motywem haftu krajeńskiegoŚwiece wigilijne z motywem haftu krajeńskiego
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Remonty i modernizacje

Wymiana pokrycia dachowego na budynku 

Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
I. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki

b) rozebranie ołacenia

c) wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych

d) wzmocnienie elementów konstrukcji takich jak: krokwie, 
słupy, zastrzały, jętki, itp.

e) wymiana okien uchylnych i połaciowych

f) wykonanie ław kominiarskich

g) ołacenie 

h) pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę wraz 
z obróbkami blacharskimi

i) wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu,

j) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz 
z uzgodnieniem z KW Policji w Bydgoszczy i zatwierdzeniem przez 
GDDKiA w Bydgoszczy;

k) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – droga gminna i droga 
krajowa wraz z opłatą.

II. Szacunkowa wartość zamówienia 121 683,59 zł netto, 

149 670,82 zł brutto.

III. Konkurs ofert

- Ogłoszenie 1 czerwca 2015 r.

- Wysłano do 4 Wykonawców

- 12 czerwca 2015 zostały złożone 3 oferty

- 23 czerwca 2015 została podpisana umowa AB.272.1.25.2015
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Zakład 
Ogólnobudowlany Michała Trocińskiego,

- Wartość umowy 96 724,59 zł netto, 118 971,25 zł brutto.

- Termin wykonania 25 sierpnia 2015.

IV. Realizacja inwestycji

- 23 czerwca 2015 rozpoczęcie, przekazanie placu budowy.

- 25 sierpnia 2015 zakończenie budowy, odbiór z protokołem 
bezusterkowym.

1.CKZiU w Więcborku – remont kuchni i zaplecza
    kuchennego – styczeń 2015

Zestawienie robót wykonanych przez brygadę 
remontowo budowlaną w roku 2015

2. ZSCKR w Sypniewie – remont pokoi i sanitariatów
    cz. 1 – styczeń 2015

Powiat Sępoleński 2015
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3. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 
    – malowanie biur, komunikacja, rolnictwo, biuro
    Rady, gabinet Starosty – styczeń/luty 2015

4. PCPR w Więcborku – malowanie biur 
    – styczeń/luty 2015

5. ZSP w Sępólnie Krajeńskim – remont korytarza I p
    – luty 2015



6. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
    – malowanie biur, OS, Kadry – luty 2015

7. CKZiU w Więcborku – malowanie stołówki 
    – marzec 2015

8. PCPR w Więcborku – malowanie biur PZOON
    – marzec 2015

9. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 
    – malowanie biur, AB – kwiecień 2015

10. ZSCKR w Sypniewie – remont pokoi i sanitariatów

      cz. 2 – kwiecień/maj 2015

Powiat Sępoleński 2015
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11. LO w Sępólnie Krajeńskim – remont ogrodzenia,

      elewacja garaży – maj/czerwiec 2015

13. ZSP w Sępólnie Krajeńskim – remont klatek

      schodowych – lipiec/sierpień 2015

12. Warsztaty Terapii Zawodowej 

      – malowanie pomieszczeń – lipiec 2015

14. LO w Więcborku – malowanie klas i korytarzy

      – sierpień/wrzesień 2015



Powiat Sępoleński 2015

15. CKZiU w Więcborku – malowanie klas,
      sali katechetycznej i korytarza w internacie 
      – wrzesień/październik 2015

16. PCPR w Więcborku – malowanie pokoju 
      w budynku rodziny zastępczej we Włościborzu 
      – wrzesień 2015

17. Bractwo Kurkowe w Sępólnie Krajeńskim 
      – posadzka i malowanie parteru w siedzibie
      – wrzesień/październik 2015

18. DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim 
      – malowanie korytarzy, klas, pokoju
      nauczycielskiego, pomieszczenia rehabilitacji,
      pokoju gościnnego – październik/listopad 2015

19. ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim – remont klas
      i hollu na II p – październik/listopad 2015

20. LO w Sępólnie Krajeńskim – przeniesienie szatni
      i remont pomieszczeń dla biblioteki
      pedagogicznej – grudzień 2015

21. ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim – remont
      sanitariatów na I p – grudzień 2015
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Ochrona Środowiska

USUWANIE AZBESTU

  

NOWE NASADZENIA

Zgodnie z zapisami Programu oczyszczania kraju z azbestu na 

lata 2009-2032, wyroby zawierające azbest mogą być wykorzysty-

wane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

ludzi do 2032 roku. 

W 2015 roku powiat sępoleński kolejny raz pozyskał środki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu i zrealizował zadanie pn. „Demontaż, transport 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków 

położonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku”. 

Dzięki dotacji w wysokości 4 950,75 zł, usunięto i zutylizowano 

ostatnie 5 ton wyrobów zawierających azbest, co oznacza, że wszyst-

kie jednostki będące własnością powiatu sępoleńskiego są wolne 

od szkodliwych wyrobów zawierających azbest.

W 2015 roku powiat sępoleński kolejny raz pozyskał środki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu na wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

Dzięki przyznanej dotacji zakupiono 787 sadzonek m.in. 

bukszpanów, dębów czerwonych, jarząbów szwedzkich, ligustrów 

pospolitych, magnolii, świerków, tui i tawuł. 

Nowe nasadzenia powstały w otoczeniu budynków należących 

do powiatu sępoleńskiego, tj. w: Liceum Ogólnokształcącym 

w Sępólnie Krajeńskim, Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku, 

Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Szpitalu Powiatowym 

w Więcborku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, 

Nowe nasadzenia przy Szpitalu Powiatowym w WięcborkuNowe nasadzenia przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku

Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz wzdłuż dróg 

powiatowych.

Łączna kwota zadania pn. „Rewitalizacja zadrzewień na terenie 

powiatu sępoleńskiego” w 2015 r. wyniosła 16.499,07 zł.

W 2015 r. powiat sępoleński aktywnie włączał się w promowanie 

zachowań proekologicznych. Dzięki różnym akcjom ekologicznym 

organizowanym w ramach cyklicznych imprez, stoisko wystawowe 

powiatu sępoleńskiego cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Na I Powiatowych Promocyjnych Targach Ogrodniczo-

Rolniczych w Sypniewie zorganizowano m.in. akcję drzewko 

za baterie. Zainteresowanie akcją i ilość zebranych baterii (ok. 500 

kg!) znacznie przerosła oczekiwania organizatorów i pokazała, 

że mieszkańcy powiatu żywo interesują się tematyką ochrony 

środowiska.

W ramach stoisk powiatu na Dożynkach Powiatowo-Gminnych 

w Sośnie i Dniu Żurawia w Sypniewie zorganizowano konkursy 

dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży o tematyce przyrodniczo-

historyczno-ekologicznej, w których udział wzięło ponad 200 osób. 

Uczestników nagrodzono sadzonkami drzewek i krzewów oraz 

zabawkami edukacyjnymi i gadżetami. Akcję zorganizowano przy 

wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

W 2015 roku powiat sępoleński współpracował ze Stowarzy-

szeniem „Tilia” z Torunia, promującym odnawialne źródła energii. 

Dzięki współpracy uczniowie wszystkich szkół z terenu powiatu 

  

AKCJE EKOLOGICZNE

Powiat Sępoleński 2015
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I Powiatowe Promocyjne Targi Ogrodniczo-Rolnicze
26 kwietnia 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Sypniewie (ZSCKR) i Zespołu Pałacowo-

Parkowego miała miejsce plenerowa impreza pod nazwą I Powiatowe 

Promocyjne Targi Ogrodniczo-Rolnicze w Sypniewie.  Miało to być 

„małe Minikowo”, a okazało się, że to było po prostu „Sypniewo” 

na miarę „Minikowa”. Organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych działające przy ZSCKR. Impreza skupiła wystawców 

maszyn, roślin, uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, 

przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 

Sępoleńskiego i stowarzyszeń. Wszystkie przygotowane atrakcje 

przyciągnęły mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego i przyległych 

miejscowości.

mogli uczestniczyć w licznych konkursach 

plastycznych, internetowych i radiowych 

i czynnie zapoznać się z tematyką OZE 

(m.in. zwycięstwo uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Zakrzewku w konkursie na 

najlepsza makietę – nagroda: trzydniowy 

pobyt z warsztatami edukacyjnymi 

i wyżywieniem z dwoma noclegami 

w Szkole Leśnej na Barbarce  oraz wizyta 

mobilnego studia w SP nr 3 w Sępólnie). 

W ramach projektu pn. „Promocja 

odnawialnych źródeł energii oraz nowo-

czesnych systemów dywersyfikujących 

źródła i sposoby ich wykorzystania jako 

element ochrony środowiska przyro-

dniczego w województwie kujawsko-

pomorskim” do Starostwa Powiatowego 

w Sępólnie Krajeńskim przyjechała 

interaktywna makieta promująca odna-

wialne źródła energii (m.in. pompy ciepła, 

wiatraki, panele solarne).

Powiat Sępoleński 2015
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Powiatowy Urząd Pracy
w Sępólnie Krajeńskim

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

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

e-mail:tose@praca.gov.pl

www.pup.sepolno.pl

www.bip.pup.sepolno.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiat Sępoleński 2015

· Kontakty z pracodawcami - 2 389;

· Oferty pracy - 2 543 (w tym staże, prace społeczno-użyteczne);

· Giełdy pracy - 106 (wezwano 1 751 os., uczestniczyło 1376 os. tj. 78,60%);

· Podjęcia pracy - 3 038.

· Porady indywidualne - 564 dla 546 osób;

· Grupowe porady zawodowe - 15 spotkań warsztatowych dla 115 osób;

· Indywidualne informacje zawodowe - 693;

· Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - 1 dla 11 osób;

· Liczba założonych Indywidualnych Planów Działania - 3 937;

· Liczba ustalonych profili pomocy - 3 869.

Środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych 

przyznawane są corocznie w oparciu o wzór matematyczny 

tzw. algorytm, który uwzględnia wskaźniki obrazujące sytuację 

panującą na lokalnym rynku pracy (np.: średnioroczną stopę 

bezrobocia i liczbę osób bezrobotnych). Urząd Pracy podejmuje 

ponadto działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków 

na aktywizację osób bezrobotnych. 

Dzięki udziałowi w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Funduszu Polityki Społecznej oraz Wojewódzki 

Urząd Pracy w Toruniu pozyskiwane są dodatkowo środki z Funduszu 

Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, które służą 

wsparciu osób bezrobotnych. 

W 2015 r. pozyskano 5.428.879,21 zł dodatkowych środków, 

co umożliwiło aktywizację łącznie 2 162 osób.
Główne programy rynku pracy realizowane w roku 

2015

> „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

sępoleńskim” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 

1.275.316 zł

> „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powie-

cie sępoleńskim” - Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 - 1.013.500 zł

> Program na rzecz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 965.000 zł

> Program Specjalny „Stawiamy na aktywność” - 552.000 zł

> „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-

pomorskiego” – Działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki - 399.803 zł

> Program na rzecz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 

od 30 do 50 roku życia - 249.000 zł

> Program na rzecz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia - 233.300 zł

> Program na rzecz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 

do 25 roku życia - 134.100 zł

POŚREDNICTWO PRACY

PORADNICTWO ZAWODOWE

Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy 

zarejestrowanym osobom bezrobotnym, 

a także osobom  poszukującym pracy. Pomoc 

udzielana jest poprzez wypatę świadczeń oraz 

zastosowanie instrumentów i usług rynku 

pracy. Działania mają na celu przygotowanie 

bezrobotnych do rozpoczęcia lub powrotu

do zatrudnienia. 

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawo-

dowe oraz zastosowanie form aktywizacji 

finansowanych środkami Funduszu Pracy 

i Europejskiego Funduszu Społecznego 

znacznie zwiększa szansę otrzymania pracy.

Źródła finansowania działań aktywizacyjnych
realizowanych w 2015 r. przez PUP w Sępólnie Kraj.

RAZEM

9 407 963,21 zł

środki pozyskane
w ramach projektów

5 428 879,21 zł

algorytm

3 979 084,00 zł
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Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. 

wyrejestrowano łącznie 5 225 bezrobotnych. Głównymi przyczynami 

wyłączenia bezrobotnych z ewidencji było m.in.: podjęcie pracy - 

58,2% wszystkich wyłączonych z ewidencji, niepotwierdzenie 

gotowości do pracy - 14,5%, dobrowolna rezygnacja ze statusu 

bezrobotnego - 4,4%.

W ostatnich latach poprawiła się sytuacja na lokalnym rynku 

pracy w powiecie sępoleńskim.

Na koniec 2015 roku zarejestowanych było 2760 osób 

bezrobotnych. W porównaniu do stycznia liczba ta zmniejszyła się 

o 413 osób. Najniższy poziom odnotowano w miesiącu październiku 

- 2266 osób. Do zasiłku uprawnionych było 597 osób, tj. 21% ogółu 

zarejestrowanych.

W ciągu roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy 

odnotowano napływ 4927 osób, które uzyskały status osoby 

bezrobotnej. Średnio miesięcznie rejestrowało się 410 osób. 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w miesiącach: styczniu -  

544 i grudniu - 536.

W 2015 roku bezrobocie spadło z 22,1% w styczniu do 19,8% 

na koniec grudnia. Najniższy poziom 16,8% osiągnięto w miesiącu 

październiku 2015 roku. Jest to najniższa stopa bezrobocia 

w powiecie w ostatnich kilkunastu latach.

Liczba osób bezrobotnych
według miast i gmin
w powiecie sępoleńskim
na koniec grudnia 2015 r.

Stopa bezrobocia w 2015 r.

Liczba osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne rejestrowane
i wyłączone z ewidencji bezrobotnych w 2015 roku

Osoby bezrobotne pozostające
w ewidencji na dzień 31.12.2015 r.

Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku
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Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w 2015 roku 

dysponował budżetem w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników 

i pracodawców w wysokości 135.700,00 zł. Środki najczęściej 

przyznawane były na kursy i studia podyplomowe realizowane 

z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą dla osób zatrudnionych 

lub pracodawców. Do końca 2015 roku środki KFS przeznaczono 

na szkolenia dla 24 pracowników i pracodawców oraz na studia 

podyplomowe dla 2 osób.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia 

przez osoby pracujące z powodu nieadekwatnych kompetencji 

do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Powiat Sępoleński 2015

„Barometr zawodów”  jest  krótkookresową  (jednoroczną) 

prognozą. Określa, w których zawodach występuje niedobór 

kandydatów do pracy (deficyt), równowaga lub nadmiar osób 

zainteresowanych podjęciem pracy (nadwyżka). W badaniu 

uczestniczą  pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów 

pracy, co daje możliwość uwzględnienia lokalnych uwarunkowań 

i wiedzy wynikającej z kontaktów z pracodawcami i osobami 

bezrobotnymi. Badania opracowywane są na poziomie powiatu 

i województwa. Aktualne raporty z badań dostępne są pod adresem 

internetowym: www.barometrzawodow.pl

Co to jest CBOP?

CBOP to skrót od nazwy Centralna Baza Ofert Pracy – bazy 

ofert pracy prowadzonej i udostępnianej przez ministra 

rodziny, pracy i polityki społecznej.

CBOP jest wspólną bazą urzędów pracy, w której 

prezentowane są informacje o aktualnych ofertach pracy, 

propozycjach staży i przygotowania zawodowego 

dorosłych, a także ofertach pracy pracodawców krajowych, 

którzy poszukują pracowników z obszaru naszego kraju 

i tzw. rynku unijnego.

CBOP zawiera także informacje o możliwości odbycia 

staży/praktyk zgłaszanych przez pracodawców do bazy 

za pośrednictwem e-formularza.

CBOP prezentuje także oferty pracy przyjmowane 

do realizacji przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy.

Strona internetowa: oferty.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. realizował zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku kwota wydatkowanych środków z PFRON 

na rehabilitację zawodową wynosiła  54.874,36 zł, w tym: 

- 3 osoby skorzystały ze stażu,

- 3 osoby zostały skierowane na badania lekarskie, mające na celu 

stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu,

- 1 osobie wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej.

W roku 2015 kontynuowano działania realizowane przez 

centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy zcałej Polski 

w ramach Zielonej Linii. 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia 

„Zielona Linia” dostarczało informacji o ofertach pracy, 

szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych zagadnie-

niach z zakresu rynku pracy – wiedza ta zwiększa szanse, 

na znalezienie zatrudnienia bądź zmianę dotychczasowej pracy 

na lepszą.
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Projekt ten realizowany był w dwóch podstawowych obszarach:
- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

Celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu 
kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie 
oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach 
i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich 
przestrzennym odniesieniu do tego regionu. Projekt zapewnił 
warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia 
jakości usług publicznych. Mamy nadzieję, że uczestnictwo powiatu 
w projekcie spowoduje usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie 
efektywności pracy Starostwa.

Projekty Informatyczne

„Potwierdź swój profil”
W roku 2015 Starostwo Powiatowe przygotowało i wdrożyło 

Projekt „Potwierdź swój profil”. Projekt zajął 16 miejsce w kraju i jako 
jedyny w Województwie Kujawsko – Pomorskim został skierowany 
do realizacji.

Projekt przygotowany przez Wydział Organizacyjny i Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego dotyczący powstania 
Centrum Aktywności Cyfrowej uzyskał dofinansowanie z Minis-
terstwa  Cyfryzacji. W ramach konkursu na dofinansowanie 
przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjne-
go wsparcie zostało udzielone na utworzenie w starostwie Centrum 
Aktywności Cyfrowej, a w nim punktu potwierdzającego profile 
zaufane. Na zakup dwóch laptopów, oprogramowania, certyfikatów, 
szkolenie oraz materiały informacyjno – promocyjne przyznano 
starostwu dotacje w kwocie: 8.960,00 zł. Cała wartość projektu 
11.200,00 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza
Powiat Sępoleński był partnerem projektu kluczowego 

„Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2013. Projekt zakończył się w roku 2015. Celem 
strategicznym projektu było wsparcie gospodarczego i społecznego 
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie 
efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług 
publicznych. Dzięki projektowi rozbudowano regionalną i lokalną 
infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowano 
i wdrożono standardy pracy nowoczesnego urzędu, oparte 
o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne 
dla obywateli i przedsiębiorstw. Celem projektu było spełnienie 
wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Co to oznacza dla mieszkańców naszego powiatu?
Dzięki powstaniu Centrum Aktywności Cyfrowej a w nim punkt 

potwierdzania profili zaufanych na ePUAP, każdy obywatel, np. przy 
okazji załatwiania sprawy w urzędzie, będzie miał możliwość 
potwierdzenia swojego profilu zaufanego.

Po co ten profil?
Raz potwierdzony profil na ePUAP ważny przez okres 3 lat, 

pozwala załatwiać większość spraw urzędowych przez Internet, 
bez wychodzenia z domu. Gwarantuje to w dłuższej perspektywie 
oszczędność czasu i pieniędzy naszych mieszkańców.

Gdzie powstało Centrum Aktywności Cyfrowej?
Centrum Aktywności Cyfrowej powstało w Starostwie Powiato-

wym w Sępólnie Krajeńskim, I piętro - biuro 40a i jest obsługiwane 
przez dwóch przeszkolonych w tym zakresie pracowników Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Punkt obsługują Kamila 
Jabłońska i Krystian Pyrc.

Powiat Sępoleński 2015

Pani Monika Wojtalewicz potwierdza „Profil Zaufany”Pani Monika Wojtalewicz potwierdza „Profil Zaufany”
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25 lat samorządności w Powiecie Sępoleńskim

Uroczysta sesja Rady Powiatu 

z okazji 25-lecia istnienia samorządu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2015 Rokiem 

Samorządu Terytorialnego.  Dnia 18 września 2015 roku odbyła się 
uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 25-lecia istnienia samorządu 
terytorialnego w gminach powiatu sępoleńskiego. Uczczono 
rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad 
gmin, które otworzyły kolejny rozdział w dziejach naszej Ojczyzny. 
Było to ważne wydarzenie nie tylko dla samorządowców, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców powiatu. Święto było doskonałą okazją, 
aby podziękować wszystkim, którzy wnieśli ogromny wkład 
w utworzenie powiatu i organizację jego struktur.

Powiat sępoleński oraz gminy tworzące powiat po transformacji 
ustrojowej stały się miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Dzięki 
aktywnej pracy i zaangażowaniu samorządowców w naszym 
powiecie powstało szereg instytucji. Podczas uroczystej sesji 
podsumowaliśmy sukcesy powiatu.

W obradach, oprócz obecnych radnych powiatowych, 
uczestniczyli samorządowcy wszystkich kadencji, ze wszystkich 
samorządów Powiatu Sępoleńskiego oraz zaproszeni goście - 
Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, wicemarszałek 
Senatu RP Jan Wyrowiński, senator Jan Rulewski, posłowie Iwona 
Kozłowska, Grażyna Ciemniak i Eugeniusz Kłopotek, wicewojewoda 
Elżbieta Rusielewicz, marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki oraz radny sejmiku Marek Witkowski.
Osoby wyróżnione przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego: 
Stanisław Paszylk, Zbigniew Struwe, Stanisław Schwartz, Albert 
Wagner.

Powiat Sępoleński 2015

Osoby wyróżnione przez Marszałka Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego: 
Piotr Dobrzański, Stanisław Drozdowski, Andrzej Marach, Kazimierz 
Fiałkowski, Janusz Tomas.

O wyróżnieniu osób okolicznościowym medalem z okazji

25-lecia samorządności w Powiecie Sępoleńskim decydowały:

- liczba kadencji w radach  (minimum trzy);

- działalność społeczna min. przez 25 lat samorządności;

- długoletnia praca na rzecz samorządów różnych szczebli przez 

min. 25 lat;

- praca w Starostwie Powiatowym oraz jego jednostkach 

organizacyjnych od 1 stycznia 1999 roku.

Osoby odznaczone przez Starostę Sępoleńskiego: 

Stanisław Drozdowski, Henryk Pawlina, Kazimierz Fiałkowski, 

Dariusz Krakowiak, Henryk Dąbrowski, Edward Maziarz, Daniela 

Baran, Eugeniusz Szwochert, Mirosława Niemyjska, Eugeniusz 

Fertykowski, Danuta Skrzyńska, Bernard Orłowski, Tomasz Fifielski, 

Józef Buława, Józefa Szmytkowska, Franciszek Klóska, Mirosława 

Sprengel, Irena Miczko, Danuta Piekarz, Hanka Roszińska-Obst, Ewa 

Zygmunt-Lorbiecka, Eugenia Rózga, Stefania Warylak, Jolanta 

Madej, Łucjan Majewski, Krystyna Ruźniak, Tomasz Bondarczyk, 

Lidia Sokulska-Tłok.

Osoby odznaczone przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego: 

Jan Spirka, Wincenty Tetzlaff, Tomasz Kalla, Tadeusz Hałasowski, 

Kazimierz Warylak, Jan Zelewski, Aleksander Atamański, Maria 

Węsierska, Romuald Górny, Jan Gabrich, Tadeusz Szefler, Jadwiga 

Steinborn, Jan Spirka, Barbara Letka, Helena Plata.

Osoby odznaczone przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego: 

Henryk Dziarnowski, Kazimierz Jagodziński, Wiesława Grochowska, 

Albert Wagner, Tadeusz Pieczywek , Stanisław Wiśniewski, Roman 

Kwasigroch, Edmund Rózga, Zdzisław Gugnacki, Kazimierz 

Drogowski, Józef Cyra, Jan Pieczywek, Janusz Tomas, Barbara 

Stasierowska, Tadeusz Telicki, Julita Maciaszek, Grażyna Kędzierska, 

Bożena Mania, Małgorzata Senska.

Osoby odznaczone przez Wójta Sośna: 

Elżbieta Romot, Jolanta Lapke, Marta Matuszak, Ewa Kwasigroch, 

Danuta Zenel, Urszula Suchomska, Piotr Dobrzański, Mirosław 

Grzegorzewski, Jolanta Kak, Stanisław Małek, Jan Tyma, Stanisław 

Paszylk, Zbigniew Struwe.

Osoby odznaczone przez Burmistrza Więcborka: 

Anna Szuca, Ireneusz Cichy, Józef Kosiniak, Ludwik Posieczek, 

Elżbieta Szefer, Zygmunt Głąb, Andrzej Chatłas, Andrzej Marach, 

Szymon Landowski, Marek Kriese, Alicja Kwasigroch, Elżbieta 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wręcza

pamiątkowy obraz Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wręcza

pamiątkowy obraz Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi

Obchody 25-lecia Samorządności w Powiecie SępoleńskimObchody 25-lecia Samorządności w Powiecie Sępoleńskim

Osoby wyróżnione przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego 

Stanisław Schwartz, Albert Wagner, Stanisław Paszylk, Zbigniew Struwe

Osoby wyróżnione przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego 

Stanisław Schwartz, Albert Wagner, Stanisław Paszylk, Zbigniew Struwe
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przedsiębiorców działających na terenie 

powiatu sępoleńskiego, którzy przyczynia-

ją się do rozwoju regionu.

W naszym powiecie jest wielu 

przedsiębiorców, a samorząd powiatowy 

poprzez tę Nagrodę chce docenić ich 

aktywność. W roku 2015 Nagroda została 

przyznana po raz pierwszy.

Złoty Klucz Przedsiębiorczości

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczo-

ści” została ustanowiona Uchwalą Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim Nr 113/287/2014  dnia 9 września 2014 roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz 

potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie 

aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postaw 

proinwestycyjnych i innowacyjnych, a także upowszechnianie 

pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej 

gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.

Kapitułę nagrody tworzą:

1. Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński - Przewodniczący Komisji,

2. Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,

3. Wojciech Głomski - Burmistrz Kamienia Krajeńskiego,

4. Waldemar Kuszewski - Burmistrz Więcborka,

5. Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno,

6. Artur Żychski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Nagroda ma charakter honorowy i jest przyznawana 

przedsiębiorcom działającym na terenie powiatu sępoleńskiego 

za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej. Ma wyłonić 

te firmy, które wyróżniają się jakością usług i produktów oraz 

nowoczesnymi rozwiązaniami. Nagroda stanowi formę promowania 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego

„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2015

Powiat Sępoleński 2015

Tereszkiewicz, Beata Birkholz, Izabela Sobiech, Stanisław Schwartz, 

Ewa Rembelska.

Laureaci nagrody „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2015 z przedstawicielami władz samorządowychLaureaci nagrody „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2015 z przedstawicielami władz samorządowych

Osoby wyróżnione przez Senatora – Jana Rulewskiego:

Beata Kopta, Stanisław Drozdowski.

Osoby wyróżnione przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego: 

Piotr Dobrzański, Stanisław Drozdowski, Andrzej Marach, Kazimierz Fiałkowski, Janusz Tomas

Osoby wyróżnione przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego: 

Piotr Dobrzański, Stanisław Drozdowski, Andrzej Marach, Kazimierz Fiałkowski, Janusz Tomas

48

Decyzją Kapituły w 2015 roku przyznano dwie równorzędne 

nagrody. 

Nagrodę „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2015 otrzymali:

Firma RONET Sp. z o.o. z Więcborka. Kapituła Konkursu doceniła 

25.- letnią tradycję, dynamiczny rozwój Spółki, postępy związane z jej 

funkcjonowaniem, bazą i produkcją. Spółka poszczycić się może 

osiągnięciami w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności 

i zdobywania nowych rynków, a także działalnością na rzecz rozwoju 

i promocji naszego Powiatu. 

Firma GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Młyn 

Kamionka z Dużej Cerkwicy. W ocenie Kapituły Konkursu na uznanie 

zasługuje dynamiczny rozwój Spółki, a szczególnie Zakładu 

Produkcyjnego Młyn Kamionka. Kapituła Nagrody doceniła silną 

pozycję rynkową Spółki, wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

zdolności produkcyjne, a także działalność na rzecz lokalnych rynków 

i promocji naszego Powiatu.



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej:
pokój nr 5a, tel. 52 388 13 26
pokój nr 4a, tel. 52 388 13 27
pokój nr 19, tel./fax 52 388 13 29
pokój nr 6a, tel. 52 388 13 22 
Narady Koordynacyjne:
pokój nr 8a, tel./fax 52 388 13 28
Gospodarka Nieruchomościami:
pokój nr 30, tel. 52 388 13 31
Ewidencja Gruntów i Budynków:
pokój nr 31, tel. 52 388 13 20
pokój nr 32, tel. 52 388 13 19

Dyrektor Wydziału:
pokój nr 29, tel. 52 388 13 33
pokój nr 29b, tel. 52 388 13 32
pokój nr 29c, tel. 52 388 1337

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, 
SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

Powiat Sępoleński 2015

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
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Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Korczaka w Więcborku

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kotarbińksiego
w Sępólnie Krajeńskie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Więcborku

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

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

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

ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Sławomir Kulpinski
tel. 52 389 71 60
e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl
www.ckziu-wiecbork.pl
www.bip.ckziu-wiecbork.pl

Krajeńskie

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

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

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII 

I NIERUCHOMOŚCI

Dyrektor Wydziału:

pokój nr 30, 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

Dyrektor Wydziału:

pokój nr 33, tel. 52 388 13 16

pokój nr 34, tel. 52 388 13 17

Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy:

pokój nr 17, tel. 52 388 13 18

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
I SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretarz Powiatu:
pokój nr 47, tel. 52 388 13 12
Sekretariat:
pokój nr 38, tel. 52 388 13 00
fax 52 388 13 03
Biuro Rady Powiatu:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Kadry i archiwum:
pokój nr 29, tel. 52 388 13 23
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Obsługa informatyczna:
pokój nr 46, tel. 52 388 13 10
Współpraca z NGO 
i nadzór oraz obsługa BIP:
pokój nr 40a, tel. 52 388 13 05
Biuro Obsługi Klienta:
pokój nr 38, tel. 52 388 13 00, fax 52 388 13 03

Dom Pomocy Społecznej 
w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim

Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w Sępólnie 
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

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

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
Dyrektor: siostra Małgorzata Kwiatkowska
ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński
tel. 52 388 60 34
e-mail: dpskamienkraj@wp.pl
www.dpsdzieci.pl

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

z siedzibą w Więcborku przy al. 600-lecia 9 
89-410 Więcbork

z siedzibą w Małej Cerkwicy 18
89-430 Kamień Krajeński

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

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego 

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

w Więcborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
tel. 52 389 62 31, fax 52 389 72 63
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl
www.bip.szpital-wiecbork.pl/
Prezes Zarządu / Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ
lek. med. Stanisław Plewako

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, 1 piętro
tel./fax 52 388 56 58
e-mail: pinb-sepolno@wp.pl
www.bip.pinb-sepolno.lo.pl/

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. I Armii WP w Sypniewie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo
Dyrektor: Marian Basa
tel. 52 389 20 69
e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl
www.zsckrsypniewo.pl
www.bip.zsckrsypniewo.pl

Krajeńskie

ul. Wojska Polskiego 20
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Daniela Baran
tel. 52 388 21 47
e-mail: ppp_sepolno@vp.pl
www.poradniapp-sepolno.cba.pl
www.bip7.krajna.info

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

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskie

1. Fillia w Więcborku

2. Fillia w Kamieniu Krajeńskim

ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno 
Dyrektor: Mirosława Niemyjska
tel. 52 388 26 86
e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
www.zs2-sepolno.pl
www.bip.zs2sepolno.pl
ZS nr 2 posiada 2 wydziały zamiejscowe:

ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork

ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim 
z siedzibą w Więcborku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Sępólnie Krajeńskim 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Sępólnie Krajeńskim

Zarząd Drogowy 
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
Dyrektor: Elzbieta Maziarz – Rudnik
tel./fax  52 389 75 75
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
www.bip.pcprwiecbork.pl

z siedzibą w Więcborku 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a 
89-410 Więcbork

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

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

JEDNOSTKI OKOŁOPOWIATOWE

WYDZIAŁ FINANSÓW

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO, OCHRONY 
LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, 
BUDOWNICTWA I ROZWOJU

Skarbnik Powiatu:
pokój nr 45, tel. 52 388 13 06,
tel. 52 388 13 07 
pokój nr 41, tel./fax 52 388 13 09
pokój nr 42, tel. 52 388 13 08
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej 
Placówek Oświatowych
pokój nr 40, tel. 52 388 13 36

pokój nr 46, tel. 52 388 13 10

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Sępólnie Krajeńskim

Komenda Powiatowa Policji

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 83 50, fax 52 388 83 52
e-mail: sekretariat.kppsp@poczta.onet.pl
www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl
www.binp.info/kppspsepolno

ul. T. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 389 02 00, tel. 52 389 02 21
fax 52 389 02 47
e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

telefony alarmowe: 997 i 112

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 30
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl
www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl

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





W trosce o Twoje zdrowie 
Kompleksowo i Profesjonalnie

Szpital Powiatowy w Więcborku

zaprasza

do Poradni Lekarza Rodzinnego

U NAS NIE MA KOLEJEK !!!U NAS NIE MA KOLEJEK !!!

Szczegółowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu:

52 389 62 30

Zapraszamy do budynku głównego

Szpitala Powiatowego w Więcborku ul. Mickiewicza 26

(obok Poradni Chirurgicznej)

Zakres świadczeń obejmuje porady udzielane przez lekarza rodzinnego, 

lekarza pediatrę, pielęgniarkę i położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bezpłatnie.

Naszym Pacjentom zapewniamy:

- kompleksową, całodobową opiekę medyczną,

- profesjonalizm personelu,

- krótki czas oczekiwania na świadczenia

  zdrowotne, każdy pacjent uzyska pomoc

  w dniu rejestracji.



Kamyszek
Tadeusz Podgórski

PIASECZNO 62
89-400 SĘPÓLNO KR.

tel. 606 895 872, tel. 52 388 55 20
e-mail: kamyszek@poczta.onet.eu

www.kamyszek.com.pl

Kamieniarstwo

SERWIS  -  MONTAŻ  -  DORADZTWO

-parapety
-blaty

-nagrobki
-grobowce

-schody
-posadzki

-kominki
-elewacje

ATRAKCYJNE CENY  -  WIELKI WYBÓR



Balustrady
Ogrodzenia

Bramy i furtki
Schody
Balkony
Art Line

Garden Line

WYROBY KUTE
Balustrady schodowe i balkonowe

Segmenty ogrodzeniowe

Bramy i furtki

Schody

Wieszaki, stojaki

Stelarze, kraty

WYROBY INOX

WYROBY
ALUMINIOWE

Balustrady

Ogrodzenia

Furtki

Bramy

F.P.H.U. “KAAD” Kamila Adamczak
ul. Przemysłowa 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. +48 52 521 49 81, kom. + 48 602 451 543

F.P.H.U. “KAAD” Kamila Adamczak
ul. Przemysłowa 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. +48 52 521 49 81, kom. + 48 602 451 543

www.kaad.net.pl
e-mail: kaad@kaad.net.pl

www.kaad.net.pl
e-mail: kaad@kaad.net.pl







KWIECIEŃ 2016

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

D R U K A R N I A

Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
tel. (+48 52) 388 13 00

sepolnopow@pro.onet.pl
www.powiat-sepolno.pl

MAPA DRÓG POWIATOWYCH
POWIAT SĘPOLEŃSKI

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

drogi powiatowe

drogi inne

drogi wojewódzkie

drogi krajowe

linie kolejowe

miejscowości

wiadukty

mosty

granica powiatu

granice gmin


