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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy powiatu!
Za nami kolejny rok V kadencji samorządu powiatowego. Przyszedł czas na podsumowanie naszych
działań w tym okresie. Przekazujemy Państwu publikację o działalności Starostwa Powiatowego, jego
jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży działających na terenie powiatu w roku 2016.
Nasza informacja dotyczy zarówno zadań zakończonych, rozpoczętych oraz tych, które wymagają
kontynuacji, a niewątpliwie wpływają na jakość życia mieszkańców. Przykładem jest przygotowanie
dokumentacji projektowej dla zadań umieszczonych na liście podstawowej w Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno–Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. Przygotowano również dokumentację rozbudowy Domu
Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim i budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dokumentację
budowy dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby 14-osobowych Placówek Opiekuńczo–
Wychowawczych. Naszym priorytetem w roku 2016 była realizacja „Programu postępowania naprawczego
dla powiatu sępoleńskiego na lata 2015-2017”. Dzięki pracy Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz
zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych wypracowano
oszczędności poza programem naprawczym za rok 2016 w wysokości 1.528.020,11 zł. Finanse powiatu są
więc stabilne, choć wciąż spłacamy zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji
i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Największą część budżetu przeznaczamy na oświatę,
realizujemy projekty wspomagające proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach. Wzmacniamy jakość
i atrakcyjność kształcenia w naszych placówkach oświatowych. Znacząco poprawiliśmy jakość usług
medycznych, dzięki czemu mieszkańcy powiatu mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu. W 2016 roku
zorganizowane zostały I Targi Pracy i Edukacji pod hasłem: „Twoja przyszłość w Twoim regionie”. Targi miały
na celu ukazanie potencjału edukacyjnego i zawodowego, jaki tkwi w powiecie sępoleńskim, oraz przybliżenie
możliwości zatrudnienia i dalszej edukacji po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych z naszego terenu. Po raz
kolejny przyznaliśmy Nagrodę Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”. Jest ona wręczana
firmom, które mają wybitne osiągnięcia, są innowacyjne i stawiają na jakość.
Dziękujemy pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w realizację zadań.
Dziękujemy Mieszkańcom, mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy Państwa zaufania.
Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Sępoleński

Marek Chart

Jarosław Tadych
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Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
- informacje według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

W Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim funkcjonuje 6 komisji
problemowych:
· Komisja Statutowa
· Komisja Rewizyjna
· Komisja Budżetu i Finansów
· Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
· Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
· Komisja Infrastruktury i Gospodarki

Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim
Henryk Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim
Tomasz Fifielski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim
Barbara Bury, Bernard Orłowski, Jarosław Dera, Kazimierz
Fiałkowski, Franciszek Frőhlke, Piotr Kamiński, Katarzyna Kolasa,
Zofia Krzemińska, Andrzej Marach, Henryk Pawlina, Hanna
Sobiechowska, Wiesława Wołoszyn-Spirka, Jarosław Tadych,
Dorota Witkowska, Danuta Zalewska.

Skład Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim według stanu
na dzień 31.12.2016 r.:
Komisja Statutowa
1. Hanna Sobiechowska - Przewodnicząca Komisji
2. Wiesława Wołoszyn-Spirka
3. Katarzyna Kolasa
4. Henryk Dąbrowski
5. Jarosław Dera
Komisja Rewizyjna
1. Henryk Pawlina - Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Frőhlke
3. Dorota Witkowska
4. Piotr Kamiński
5. Wiesława Wołoszyn-Spirka
Komisja Budżetu i Finansów
1. Piotr Kamiński - Przewodniczący Komisji
2. Zofia Krzemińska
3. Kazimierz Fiałkowski
4. Jarosław Tadych
5. Marek Chart
6. Jarosław Dera

W 2016 roku pożegnaliśmy Bernarda Orłowskiego człowieka wielkiego serca, o wyjątkowej skromności
i życzliwości. Radny Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
zmarł 30 lipca 2016 roku w wieku 73 lat.
Śp. Bernard Orłowski był wieloletnim współpracownikiem Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kołek i Organizacji
Rolniczych, za swą działalność w 2015 roku otrzymał
nagrodę Św. Wawrzyńca, patrona gminy Sępólno. Jego
mandat w Radzie Powiatu Sępoleńskiego objął Pan Jarosław
Dera.
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7. Henryk Pawlina
8. Henryk Dąbrowski
9. Barbara Bury
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Zofia Krzemińska - Przewodnicząca Komisji
2. Danuta Zalewska
3. Marek Chart
4. Andrzej Marach
5. Barbara Bury
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. Dorota Witkowska - Przewodnicząca Komisji
2. Tomasz Fifielski
3. Jarosław Tadych
4. Katarzyna Kolasa
5. Danuta Zalewska
6. Hanna Sobiechowska
Komisja Infrastruktury i Gospodarki
1. Franciszek Frőhlke - Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Fiałkowski
3. Andrzej Marach
4. Tomasz Fifielski
5. Jarosław Dera
6. Hanna Sobiechowska

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński
Danuta Zalewska – Członek Zarządu Powiatu
Katarzyna Kolasa – Członek Zarządu Powiatu
Kazimierz Fiałkowski – Członek Zarządu Powiatu
W roku 2016 Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim odbył
25 posiedzeń podejmując 58 uchwał.
Tematyka uchwał:
· finansowe – 19
· gospodarka nieruchomościami - 4
· oświatowe – 9
· upoważnienia/pełnomocnictwa - 11
· drogi – 4
· pozostałe - 4
· współpraca z organizacjami
pozarządowymi - 7

Poszczególne komisje spotykały się w 2016 roku z różną
częstotliwością uzależnioną od bieżących potrzeb. Efektem prac
komisji było wypracowanie 17 wniosków z zakresu swojej
działalności. Wszystkie zostały skierowane za pośrednictwem
zarządu do realizacji. Oprócz merytorycznej działalności komisje
na bieżąco zajmowały się opiniowaniem projektów uchwał Rady
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Budżet powiatu sępoleńskiego za rok 2016
Budżet powiatu sępoleńskiego na rok 2016 r. został przyjęty uchwałą
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia
2015 r.
· po stronie dochodów w kwocie 46.896.362,00 zł
· po stronie wydatków w kwocie 46.896,362,00 zł
jako budżet zrównoważony.
Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi:
> po stronie dochodów
48.043.196,46 zł
> po stronie wydatków
48.043.196,46 zł.
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:
> po stronie dochodów
47.671.272,33 zł
> po stronie wydatków
46.515.176,35 zł.
Wypracowane oszczędności poza programem naprawczym za rok
2016 wynoszą 1.528.020,11 zł.
Kształtowanie się malejącego deficytu przechodzącego w nadwyżkę
na przestrzeni czterech ostatnich lat zobrazowano poniżej:

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
stan na 31 grudnia w latach 2013-2016

Z analizy przedstawionego materiału opisowego, jak i tabelarycznego oraz sprawozdań wynika, że zarówno dochody wykonane
w 99,21% planu rocznego, jak i wydatki budżetowe wykonane
w wysokości 96,82% świadczą o właściwej realizacji budżetu roku 2016,
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 752.383,37 zł zostały zrealizowane kwotą
385.600,88 zł, co stanowi 51,25% (wykonanie tego planu przewiduje się
w 2017 roku), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie
1.714.693,53 zł zostały zrealizowane kwotą 1.697.722,02 zł. Realizacja
wydatków inwestycyjnych stanowi 99,01% 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 Sępólnie Krajeńskim 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.

DEFICYT / NADWYŻKA w latach 2013-2016

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w 2016 roku dokonał łącznej
spłaty zobowiązań w kwocie 1.750.000,00 zł. Stan zobowiązań
długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych
kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wynosi 13.508.553,89 zł.
Poza tym jest jeszcze dług spłacany wydatkami (umowa wierzytelności) w kwocie 7.568.274,70 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień
31.12.2016 r. nie występują. Łączna kwota długu maleje, co zobrazowano
obok:
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SZPITAL POWIATOWY

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork
sekretariat szpitala: tel. 52 389 62 31, fax 52 389 72 63
e-mail:szpitalwiecbork@post.pl
www.bip.szpital-wiecbork.pl
Prezes Zarządu / Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ:
Maria Kiełbasińska

im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego

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

Szpital Powiatowy im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego
NZOZ w Więcborku wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt
medyczny, który w połączeniu z wykwalifikowanym personelem
gwarantuje mieszkańcom powiatu sępoleńskiego wysoki standard
opieki medycznej.
Zakończony został kolejny etap rozbudowy Szpitala,
stanowiący jedną z największych inwestycji naszego powiatu
w ostatnich latach. W 2016 roku uruchomiono nowy Oddział oraz
wdrożono nowoczesne technologie związane z pozyskaniem
specjalistycznego sprzętu.
W minionym roku wprowadzono system informatyczny
umożliwiający elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej.
Obecnie Szpital posiada sześć oddziałów, 13 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyki: obrazowej, endoskopowej,
laboratoryjnej, spirometrii, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej oraz tomografii komputerowej.

W Szpitalu funkcjonuje także poradnia i pracownia rehabilitacji
leczniczej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Prowadzona jest
podstawowa opieka zdrowotna oraz nocna i świąteczna opieka
zdrowotna.

W trosce o komfort pacjentów przeprowadzono remonty
budynku szpitalnego, poprawiając jego funkcjonalność.
Zmodernizowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy, który posiada
26 łóżek, w tym 13 łóżek w części położniczej. Położnictwo
funkcjonuje w systemie „rooming-in” – matka od początku przebywa
z dzieckiem w jednej sali. Wykwalifikowany personel pomaga
w opiece nad dzieckiem oraz udziela wskazówek dotyczących
pielęgnacji noworodka. Dysponujemy dwiema salami porodowymi –
jednostanowiskową i dwustanowiskową z zapleczem pielęgnacyjnym dla noworodka i częścią zabiegową.
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Prowadzona jest pełna diagnostyka związana z monitorowaniem płodu za pomocą nowoczesnego sprzętu KTG oraz USG
z pełnym zakresem sond ultrasonograficznych i możliwością
badań dopplerowskich.

kobiety i dziecka. Gaz działa już po kilku wdechach, nie powoduje
uzależnień. Ojciec dziecka, bądź osoba wskazana przez matkę, może
aktywnie uczestniczyć w porodzie.

W przypadku wystąpienia wskazań medycznych w nowoczesnej, w pełni wyposażonej sali operacyjnej wykonywane są zabiegi
ginekologiczne. Fachowość personelu oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt zapewnia Pacjentom wysoki standard świadczonej
opieki medycznej. W trosce o dobro Pacjentów personel oraz władze
Szpitala przyczyniają się do ciągłego rozwoju placówki.

W Oddziale znajduje się sala przedporodowa, gdzie z pacjentką
może przebywać osoba towarzysząca. Do dyspozycji rodzącej dostępny jest sprzęt pomocniczy w postaci worka sako, piłki, materaca.
W trakcie porodu istnieje możliwość łagodzenia bólu porodowego gazem wziewnym entonoxem. Jest to metoda bezpieczna dla
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W 2016 roku po zakończonej kadencji pożegnano wieloletniego
Prezesa Spółki Novum-Med Pana Stanisława Plewako. Na nowego
prezesa Rada Nadzorcza spółki wybrała Panią Marię Kiełbasińską.

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
KRS 0000063017
REGON 091272331 NIP 558-13-74-206

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku
zostało utworzone w lipcu 1995 r.
Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków diagnozowania
i leczenia chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez zakup
sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych, poradni
specjalistycznych, pracowni diagnostycznych oraz pracowni
fizjoterapii szpitala powiatowego w Więcborku.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” pozyskuje
środki finansowe poprzez:
- organizację Balu Charytatywnego,
- odpis 1% od podatku dochodowego,
- dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
- składki członkowskie,
- sprzedaż cegiełek.

Bal Charytatywny

- aparat EKG BTL 08 12 - kanałowy w zestawie ze stolikiem
i oprogramowaniem,
- zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi
(holter ciśnieniowy),
- stabilizatory dla pacjentów w postaci klinów i półwałków,
- wózek do przewożenia chorych
Mobilo-Plus,
- wózek do przewożenia chorych Mobilo,
- łóżka Novera 31 z barierkami szt. 3,
- kozetkę,
- torbę ratowniczą,
- laktator Lactina Electric Plus,
- szafki przyłóżkowe szt. 29,
- szafki przyłóżkowe szt. 10.

6 lutego 2016 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym Państwa
Adamskich w Sypniewie odbył się 20. Bal Charytatywny
organizowany przez Stowarzyszenie. Zebrane na nim środki
finansowe w kwocie 21.032,95 zł zostały w całości przeznaczone
na zakup sprzętu medycznego.
Za pozyskane środki finansowe w roku 2016 zakupiono
wymieniony obok sprzęt i aparaturę medyczną:
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ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 02
dyrektor: inż. Edwin Eckert
e-mail: zdsepolno@onet.pl
http://www.zd-sepolno.lo.pl
BIP: http://www.bip213.lo.pl

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

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

Udział Zarządu Drogowego w Sępólnie
Krajeńskim w realizacji zadań inwestycyjnych
Powiatu Sępoleńskiego w 2016 roku

i formowanie poboczy gruntowych. Koszt tych robót pokryty został
w całości ze środków własnych powiatu sępoleńskiego. Roboty
wymagają dalszej kontynuacji. Po ich definitywnym zakończeniu
dokonane zostanie ostateczne zbilansowanie poniesionych
nakładów.

W 2016 roku, we współpracy powiatu sępoleńskiego
z samorządem gminy Więcbork, zrealizowano VII i VIII etap zadania
inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo w zakresie
przebudowy drogi na odcinku o długości 1,800 km zlokalizowanym
pomiędzy km 7+499, a km 9+299 jej przebiegu, w m. Borzyszkowo.
Roboty budowlane związane z realizacją obu etapów wykonała
firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Toruń, udzielając na nie 5-letniej
gwarancji.
Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz
koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane były przez
pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków
służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wartość robót budowlanych zrealizowanych przez ww.
wykonawcę wyniosła 426.194 zł, z czego w zakresie źródła
finansowania:
a) 180.890 zł stanowiła pomoc pozyskana przez powiat sępoleński
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

m. Zgniłka
Następnym, zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym powiatu
sępoleńskiego było wykonanie wzmocnienia (przebudowy) warstw
konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo
- Sępólno Krajeńskie, na odcinkach o długości odpowiednio: 0,365
km i 0,124 km, zlokalizowanych pomiędzy km 3+462 a km 3+827
oraz pomiędzy km 5+314 a km 5+438 jej przebiegu, w m. Iłowo
i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie. W wyniku przeprowadzenia
procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego
opartej o przetarg nieograniczony, wybrana została najkorzystniejsza
oferta, którą złożyła również firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Toruń,
z oferowaną ceną brutto równą 77.117 zł i gwarancją na wykonane
roboty udzielaną na okres 5 lat.
W realizację zadania, o którym mowa, włączył się samorząd
gminy Sępólno Krajeńskie, udzielając powiatowi sępoleńskiemu
pomocy finansowej w wysokości 17.000 zł.
Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz
koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane były przez
pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków
służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

m. Zgniłka
b) 122.652 zł stanowiła pomoc udzielona
powiatowi sępoleńskiemu przez samorząd
gminy Więcbork;
c) 122.652 zł stanowiły środki własne
powiatu sępoleńskiego.
W trakcie realizacji omawianej inwestycji Zarząd Drogowy zlecił także za cenę
11.000 zł wznowienie granic pasa drogowego oraz wykonał samodzielnie budowlane
roboty towarzyszące, w tym m. in.: częściową przebudowę trzech istniejących przepustów drogowych oraz uzupełnienie

m. Zgniłka

m. Iłowo
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m. Iłowo

m. Dąbrowa

Kolejnym realizowanym zadaniem inwestycyjnym powiatu
sępoleńskiego było sporządzenie wielobranżowej dokumentacji
projektowej umożliwiającej dokonanie kompleksowej przebudowy
ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości
0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542 a km 1+314
jej przebiegu, która jest planowana do wykonania w latach przyszłych
wespół z gminą Więcbork.

m. Dąbrowa

m. Więcbork - ul. I Armii Wojska Polskiego

m. Mała Cerkwica

m. Więcbork - ul. I Armii Wojska Polskiego
Łączny koszt powyższego zadania opiewa na kwotę 25.000 zł,
która została w całości sfinansowana ze środków własnych powiatu
sępoleńskiego.

m. Mała Cerkwica

Odrębną grupą inwestycyjnych zadań budżetowych były
przedsięwzięcia drogowe związane z budową komunikacyjnych
ciągów pieszych, których realizacja oparta była o współpracę
z samorządami szczebla podstawowego.

służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawstwo
robót budowlanych zostało zlecone ZGKiM sp. z o.o. w Kamieniu
Krajeńskim.
Ponad powyższe - w ramach realizacji I etapu przebudowy DP
nr 1104C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Witkowo – Kamień
Krajeński, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 1 hm 1
a km 1 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie

TEREN GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI
Na terenie tej gminy w roku minionym wykonano roboty
budowlane związane z realizacją:
1) II etapu przebudowy DP nr 1105C relacji Dąbrowa –
Kamień Krajeński, w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej
po stronie drogowej prawej, na odcinku o dł. 0,600 km
zlokalizowanym pomiędzy km 1+700 a km 2+300 jej przebiegu,
w m. Dąbrowa;
2) przebudowy DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica – Zalesie –
Wałdowo w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej
i prawej na odcinku o dł. 0,05685 km, ulokowanym pomiędzy
km 0+022,35 a km 0+079,20 jej przebiegu, w m. Mała Cerkwica.
Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz
koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane były przez
pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków

m. Witkowo
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drogowej prawej, w m. Witkowo, gm. Kamień Krajeński - dokonano
zakupu części niezbędnych materiałów budowlanych, które zostaną
spożytkowane podczas realizacji kolejnych etapów tego przedsięwzięcia.
Zabezpieczenie budżetowe dla powyższych zadań opiewało
na kwotę 50.000 zł, z czego 50% stanowiła dotacja celowa
przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu gminy Kamień
Krajeński. Wymienione środki zostały wykorzystane w całości.

bez dodatkowego wynagrodzenia, natomiast wykonawstwo robót
budowlanych zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu, tj. Zakładowi Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.
Zabezpieczenie budżetowe dla powyższego zadania opiewało
na kwotę 34.000 zł, z czego 50% stanowiła dotacja celowa
przekazana powiatowi sępoleńskiemu z budżetu gminy Sępólno
Krajeńskie. Wymienione środki zostały wykorzystane w całości.

TEREN GMINY SOŚNO

TEREN GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wykonano prace
dotyczące przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec –
Płosków – Sośno w zakresie budowy chodnika, na odcinku
zlokalizowanym pomiędzy km 10 hm 3 a km 10 hm 5 jej przebiegu,
w m. Rogalin.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wykonano prace
dotyczące kompleksowej przebudowy DP nr 1116C relacji [Stare
Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno, na odcinku zlokalizowanym
pomiędzy km 11 hm 6 a km 12+349 jej przebiegu, w m. Piaseczno.
Prace projektowe swoim zakresem objęły budowę ciągu pieszorowerowego wraz z odwodnieniem jezdni drogi.

m. Rogalin
m. Piaseczno

Omawiane zadanie wygenerowało wydatki budżetowe równe
2.500 zł, które pokryte zostały w całości ze środków własnych
samorządu Gminy Sośno, przekazanych powiatowi sępoleńskiemu
w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie
inwestycyjnego zadania własnego powiatu.

Omawiane zadanie wygenerowało wydatki budżetowe równe
8.000 zł, które pokryte zostały w całości ze środków własnych
samorządu gminy Sępólno Krajeńskie, przekazanych powiatowi
sępoleńskiemu w ramach pomocy finansowej przeznaczonej
na wykonanie inwestycyjnego zadania własnego Powiatu.
Ponad powyższe, na terenie tej gminy w roku minionym
wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu
kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo
– Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm 3 a km
4 hm 1 jej przebiegu, w m. Włościbórz (póki co, w zakresie budowy
chodnika).

Ponad powyższe, na terenie tej gminy w 2016 roku wykonano
roboty budowlane związane z realizacją:
1) I etapu kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji
Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym
pomiędzy km 7 hm 1 a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy
chodnika w m. Szynwałd;

m. Włościbórz
m. Szynwałd

m. Włościbórz
Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego realizowali pracownicy
Zarządu Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych 10

m. Szynwałd

Powiat Sępoleński 2016
Zabezpieczenie budżetowe dla powyższych zadań opiewało
na kwotę 50.000 zł, z czego 50% tych środków stanowiła dotacja
celowa przekazana powiatowi sępoleńskiemu z budżetu gminy
Sośno. Zaplanowane roboty zostały wykonane w całości w limicie
przyznanych środków.

2) II etapu przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork –
Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku zlokalizowanym
pomiędzy km 10 hm 3 a km 10 hm 6 jej przebiegu, w zakresie budowy
chodnika w m. Rogalin;

TEREN GMINY WIĘCBORK
Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane
z realizacją IV etapu przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork –
Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku o dł. 0,56221 km,
zlokalizowanym pomiędzy km 7+660,94 a km 8+223,15 jej
przebiegu, w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych
i postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Jastrzębiec.
Wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski
w zakresie branży drogowej oraz koordynacja całego procesu
inwestycyjnego realizowana była przez pracowników Zarządu
Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Zabezpieczenie budżetowe dla powyższego zadania opiewało
na kwotę 50.000 zł, z czego 50% tych środków stanowiła dotacja
celowa przekazana powiatowi sępoleńskiemu z budżetu gminy
Więcbork. Zaplanowane roboty zostały wykonane w całości w limicie
przyznanych środków.

m. Rogalin

m. Rogalin
3) IV etapu przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo –
Sośno – Wierzchucin Królewski, polegającej na budowie chodnika
na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61
a km 0+669,30 przebiegu drogi, w m. Obodowo.

m. Jastrzębiec

m. Obodowo

m. Jastrzębiec

m. Obodowo
Wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski
w zakresie branży drogowej oraz koordynacja całego procesu
inwestycyjnego zrealizowane zostały przez pracowników Zarządu
Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

m. Jastrzębiec
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
publicznych do realizacji we współpracy w danym roku. W 2016 roku
zgodnie z wynikami konsultacji przeznaczono dla organizacji
pozarządowych kwotę 20 tys. zł, w tym 9 tys. zł na wspieranie
i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 9 tys. zł na wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej oraz 2 tys.zł na wspieranie
i upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Widząc ogromny potencjał organizacji pozarządowych, w przyszłości planuje się zwiększenie kwoty przewidzianej
dla organizacji.

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się
na sześciu zasadach stanowiących filary współpracy. Są to zasady:
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. Inicjatywy
realizowane przez organizacje są odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców. Dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu oraz

naszemu oraz gmin powiatu finansowemu wsparciu udaje się
zrealizować wiele ciekawych projektów.
W roku 2016 powiat sępoleński wspierał realizację zadań
o charakterze ponadgminnym z zakresu:
1. turystyki i krajoznawstwa,
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego,
4. promocji, w tym promocję działań na rzecz osób w wieku
emerytalnym,
5. wspierania osób niepełnosprawnych.

Powiat sępoleński - nasza Mała Ojczyzna

Turystyczna - nie tylko konserwa,
rowerem po powiecie
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Poznajemy Krajnę w formie zabawy

Turystyka wodna 2016

Wędruj z nami po Krajnie II edycja 2

Biały Żagiel Starosty

I Integracyjna rowerowa gra terenowa
Poznaj swój region

13

Powiat Sępoleński 2016

Organizacja Mistrzostw Strefy
Północnej w Motocrossie

367 Maraton

II Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów

Udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show

Funkcjonowanie Powiatowej Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego w 2016 roku

14
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Tradycje i nowoczesność pszczelarstwa
na Krajnie

Kolejowy Dzień Dziecka

Fascynujący i tajemniczy powiat sępoleński

W 2016 roku zmieniły się także przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach. Od 20 maja 2016 roku Starosta Sępoleński
prowadzi nowy rejestr stowarzyszeń zwykłych. Do końca stycznia
2017 roku zarejestrowało się 6 nowych stowarzyszeń zwykłych,
które po majowej zmianie przepisów mogą być także beneficjentami
dotacji przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nowe stowarzyszenia zwykłe w powiecie to: Stowarzyszenie
Inicjatyw Sąsiedzkich, Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz, Chór
„Lutnia”, Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone, „Śladowcy”
– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodych Ludzi oraz
Stowarzyszenie Klub Morsa KORMORANY.

Zestawienie ofert wyłonionych w konkursie nr 1/2016:
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Nr
oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa oferenta
Uczniowski Klub Sportowy „Hals”
Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”
Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”
Stowarzyszenie „Klub Abstynenta
Razem Od Nowa”
Gminny Klub Sportowy „FUKS Wielowicz”
Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

Przyznana
kwota dotacji
- plan

Turystyka wodna 2016 r.
Powiat sępoleński – nasza Mała Ojczyzna
Turystyczna – nie tylko konserwa, rowerem po powiecie

1.800,00
1.000,00
1.000,00

Wydatkowana
kwota dotacji
- wykonanie
1.800,00
1.000,00
1.000,00

Wędruj z nami po Krajnie – II edycja

1.500,00

1.500,00

I integracyjna, rowerowa gra terenowa „Poznaj swój region”
Poznajemy Krajnę w formie zabawy
Razem:

1.500,00
1.200,00

1.500,00
1.200,00

8.000,00

8.000,00

Nazwa zadania

Zestawienie ofert wyłonionych w konkursie nr 2/2016:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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Zestawienie ofert wyłonionych w konkursie nr 3/2016: Wspieranie i upowszechnianie
kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Nr
oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Razem:

Przyznana
kwota dotacji
- plan

Wydatkowana
kwota dotacji
- wykonanie

2.000,00

2.000,00

Wykonanie za 2016
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 8.000,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 6.487,30 zł.
Niewykorzystane środki 500,00 zł przekazano do Wydziału Edukacji (…) na ten sam cel.
Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - tryb pozakonkursowy - 500,00 zł - „Kolejowy dzień dziecka”
– dla Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz 500 zł – szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu.
Przekazano decyzją zarządu powiatu na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportu i turystyki
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa - 2.000,00 zł

Plan: 20.000 zł

Razem wykonanie: 19.987.30 zł

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

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym
trudności w integracji ze środowiskiem,
- udzielamy mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach
z zakresu pomocy społecznej,
- organizujemy i realizujemy zadania wynikające z ustawy o 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 prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
- prowadzimy postępowania w zakresie sporządzania „niebieskich
kart”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku jest jednostką organizacyjną powiatu
sępoleńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy
społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.

ZADANIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
I POMOCY SPOŁECZNEJ:
- organizujemy opiekę w rodzinach zastępczych oraz udzielamy
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci oraz realizujemy zadania związane
z wypłatą dodatku wychowawczego 500+ oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty,
- organizujemy i prowadzimy specjalistyczne poradnictwo,
- zapewniamy opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej przez organizowanie
i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży,
- prowadzimy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- organizujemy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- przyznajemy pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą,
- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę rodzinną i instytucjonalną
pieczy zastępczej,
- prowadzimy i rozwijamy infrastrukturę domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczamy w nich skierowane
osoby,
- współpracujemy z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
- pomagamy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON:
- dofinansowujemy koszty działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim,
- dofinansowujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowujemy likwidację barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych,
- dofinansowujemy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowujemy organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych,
- dofinansowujemy usługi tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika,
- realizujemy pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Ponadto, PCPR współpracuje ze Stowarzyszeniem „Bank
Żywności w Chojnicach”, w zakresie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności.
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GRUPY WSPARCIA DZIAŁAJĄCE PRZY PCPR
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - spotkania grupy
stanowią możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz
otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję –
tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest dobrowolnym
zgromadzeniem osób, znajdujących się w podobnej sytuacji. Grupę
wsparcia prowadzili m.in.: psycholog, instruktor terapii zajęciowej
i pielęgniarka. W roku 2016 w ramach grupy wsparcia odbyło się
5 spotkań. Podczas jednego z nich powstały kartki na okoliczność
Świąt Wielkanocnych. 47 kartek zostało wysłanych przez
tut. PCPR z życzeniami świątecznymi do instytucji, promując prace
wykonane przez grupę wsparcia rodzin zastępczych.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PCPR
„Rodzina w Centrum”
W 2016 roku zawiązaliśmy partnerstwo z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Rodzina
w Centrum”, w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04010/15 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 wychowawczoopiekuńcze. Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum” - lipiec
2016 roku – czerwiec 2018 roku. Wartość realizowanego przez PCPR
projektu wynosi 453.170,00 zł. Jego celem jest zwiększenie dostępu
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie
jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2018 r. Głównymi
beneficjentami będą: wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny
zastępcze, rodziny naturalne, usamodzielnieni wychowankowie
pieczy zastępczej. Założone działania w ramach projektu to: wsparcie
specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog, psychiatra, radca
prawny, terapia rodzinna, warsztaty (jednodniowe) dla rodzin
zastępczych i rodzin naturalnych, zajęcia animacyjne dla dzieci,
grupa wsparcia, wyjazdy edukacyjne, superwizje, warsztaty dla
usamodzielnianych wychowanków, bony edukacyjne, spotkania
dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Udział w projekcie
jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest
w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie. W ramach
projektu nawiązana została współpraca z Liceum Ogólnokształcącym
w Sępólnie Krajeńskim, w którym będą realizowane zadania. Na ten
cel zostały udostępnione dwa pomieszczenia w LO.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych –
została utworzona w listopadzie 2016 roku. Głównym celem spotkań
jest wzajemne dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem
dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice uczestniczący w grupie
mają możliwość uzyskania praktycznych wskazówek pozwalających
radzić sobie z codziennymi problemami, wymiany doświadczeń
wśród osób w podobnej sytuacji życiowej. Spotkania były
prowadzone przez psychologa.

ORGANIZOWANE SZKOLENIA
1. Szkolenia dla kadry pomocy społecznej
W 2016 roku PCPR zorganizowało szkolenia dla kadry pomocy
społecznej na temat: „Sposoby postępowania w sytuacji
kryzysowej”.
2. Szkolenia dla rodzin zastępczych
Dnia 28.06.2016 r. odbył się warsztat kulinarny dla rodzin
zastępczych oraz opiekunów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Więcborku pod nazwą „Jak zdrowo i tanio przygotować posiłki dla
rodziny”. Warsztat zorganizowany został w ramach współpracy
PCPR ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Chojnicach”.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
PCPR poszukuje osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Wszystkie osoby zainteresowane, w celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz chęci zgłoszenia na szkolenie, prosimy o kontakt
z Działem Pomocy Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, pokój nr 7 w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku
do piątku, z tym że we wtorek od godz. 8:00 do 16:00 lub pod
numerem tel. 52-389-85-01.
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„Lepsza przyszłość – bez przemocy”
W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu pod nazwą
„Lepsza przyszłość – bez przemocy” w ramach Programu
Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
Ssystemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na rok 2016.

- konferencja dla instytucji zajmujących się problematyką przemocy
w rodzinie na terenie powiatu sępoleńskiego.

Projekt zdobył uznanie i został najwyżej ocenionym projektem
w Polsce. Wartość projektu wynosiła 30.567,48 zł, w tym środki
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosiły
24.400,00 zł, środki własne powiatu wynosiły 6.167,48 zł. Realizacja
projektu trwała od września 2016 roku do grudnia 2016 roku.
Projektem zostali objęci uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Więcborku, ich rodzice oraz nauczyciele. Celem projektu był rozwój
działań profilaktycznych, mających na celu podniesienie świadomości
społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Działania zakładały
podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie, zwiększenie kompetencji
nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz znajomości
przepisów prawa, podejmowania interwencji, poszerzenie wiedzy
na temat skutków przemocy w rodzinie, jak również propagowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich. W projekcie zrealizowane
zostały następujące działania:
- spotkania z terapeutami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;
- konkurs plastyczny, skierowany do uczniów gimnazjum biorących
udział w projekcie z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie;

ORGANIZOWANE SPOTKANIA PRZEZ PCPR
ORAZ DODATKOWE INICJATYWY
1. Spotkanie informacyjno-promocyjne pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
w latach 2012-2015 finansowanego ze środków PFRON, które odbyło
się dnia 26 stycznia 2016r. w Hotelu Jan w Sępólnie Krajeńskim.
Na spotkaniu zostały przedstawione założenia, cele, warunki i kryteria
realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w latach 20122015, a także obszary wsparcia, z jakich mogą skorzystać osoby
niepełnosprawne w ramach programu. Ponadto w spotkaniu wzięła
udział uczestniczka pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
która opowiedziała z jakiej formy pomocy w zakresie realizacji
programu skorzystała i w jaki sposób udzielone dofinansowanie
wpłynęło na poprawę jej sytuacji życiowej. Dodatkowo w spotkaniu
zaprezentowała swoją twórczość uczestniczka WTZ w Sępólnie
Krajeńskim, przedstawiając wiersze pt. „Ja chcę” i „Serce”.
2. I Targi Pracy i Edukacji pod hasłem: „Twoja Przyszłość w Twoim
Regionie”, które odbyły się 10 lutego 2016 roku w hali Centrum
Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Podczas targów
zaprezentowaliśmy swoje zadania i działania.

I MIEJSCE: Natalia Dudek, klasa III A

3. „Młodzi – zdolni” - dnia 17 marca 2016 roku w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Więcborku została zorganizowana wystawa
pod hasłem Młodzi - zdolni. Ekspozycja obejmowała m. in. prace
Jakuba Külgena i Kacpra Strzelczyka – wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej.
4. Udział w corocznym festynie rodzinnym organizowanym przez
placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego pn. ,,Rodzinny
Dom Dziecka w Wąwelnie”, podczas którego czynny jest punkt
informacyjny rodzicielstwa zastępczego.
5. Akcja nakrętki - pracownicy PCPR 30 sierpnia 2016 roku włączyli
się w akcję charytatywną na rzecz 13-letniego Mikołaja, wymieniając
zebrane nakrętki na ręcznie malowane torby przez wychowanków
Świetlicy Środowiskowej "UŚMIECH" w Więcborku.

II MIEJSCE Marcelina Strycharek, III MIEJSCE Monika Mitura,
klasa I A
klasa I A
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się posiedzenia składów orzekających na I piętro do gabinetów nr 105
i 106 przy windzie i biurze powiatowego zespołu, gdzie do dyspozycji
klientów jest duża poczekalnia z toaletą przystosowaną dla osób
niepełnosprawnych i kącikiem zabaw dla najmłodszych.

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
Skład Rady na lata 2015-2019:
1. Monika Lipecka - reprezentant gminy Więcbork Przewodnicząca Rady
2. Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim - Wiceprzewodnicząca Rady
3. Jadwiga Steinborn - reprezentant gminy Kamień Krajeński Sekretarz Rady
4. Hanna Sobiechowska - reprezentant gminy Sępólno Krajeńskie
5. Anna Szlachetka - reprezentant gminy Sośno
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,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych
przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób
niepełnosprawnych.
W 2016 roku zostały przyznane dwie nagrody pn. „Krajeński
Anioł”,tj. w kategorii osoba indywidualna - Pani Anna Zająkała,
nauczycielka w Zespole Szkół w Sośnie, w kategorii organizacja
pozarządowa - Parafialny Zespół Caritas w Kamieniu Krajeńskim.
Nagrody zostały wręczone dnia 28 października 2016 roku na XXV
posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
W 2016 r. została przyznana nagroda „Krajeńska Iskierka”
dla Klubu Młodego Wolontariusza, działającego przy Zespole Szkół
w Sośnie. Nagroda została wręczona dnia 28 października 2016 roku
na XXV posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

„Młodzi – zdolni”

Akcja nakrętki

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który jest instytucją
orzekającą o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, powołaną przez
Starostę Sępoleńskiego 1 lutego 2004 roku. 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
niepełno-sprawnych oraz od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe.
W 2016 roku PZOON przeniósł pomieszczenia, w których odbywają
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2. www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych
3. www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4. www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
5. www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6. www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia
7. www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
8. legislacja.rcl.gov.pl – Rządowe Centrum Legislacji
9. eur-lex.europa.eu – Akty Prawne Unii Europejskiej
10. www.abc.lzinr.lublin.pl - poradnik „ABC osoby
z niepełnosprawnościami”
11. www.chojnice.bankizywnosci.pl - Stowarzyszenie „Bank
Żywności w Chojnicach”
12. www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl - Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

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 www.bip.pcprwiecbork.pl

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 89-410 Więcbork,
tel./fax 52 389 67 90, e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl
3. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, ul Starodworcowa 8,
89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 01,
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
1. isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów Prawnych

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

Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie

Staramy się, aby dzieci miały stworzony dom, w którym mogą
mieszkać, uczyć się, bawić, po prostu przeżywać bezpiecznie
dzieciństwo i okres dorastania. W miarę możliwości w okresie
wolnym od nauki wysyłamy dzieci na kolonie, obozy edukacyjne itp.
Nasze dzieci biorą czynny udział w życiu społecznym. Należą do Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również do klubu
piłkarskiego. Rodzinny Dom Dziecka jest również głównym organizatorem cyklicznego festynu z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa
Zastępczego, w którym co roku uczestniczy kilkaset dzieci.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego pod
nazwą „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” decyzją Rady Powiatu
rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Rodzinny Dom
Dziecka jest placówką całodobową, mieszka w niej siedmioro dzieci
w wieku od 3 do 20 lat.
Siedziba placówki mieści się w prywatnym domu w Wąwelnie
gmina Sośno i jest to jedyna w powiecie sępoleńskim tego rodzaju
jednostka.

Nie ma to jak w domu...

20

Powiat Sępoleński 2016

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

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

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swą działalność 1 grudnia
2003 roku w dwóch obiektach: przy Placu Wolności 2 oraz przy
ul. Kościuszki 3a. Mieści się tam 7 pracowni, w których 40 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
pracuje, nabywa nowe umiejętności i doświadczenia.
Działalność Warsztatu nastawiona jest na profesjonalną pomoc,
integrację i rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców naszego
powiatu.
Zajęcia prowadzone są w następujących pracowniach:
- kroju i szycia,
- komputerowo-biurowej,
- ceramiczno - plastycznej,
- poznawania życia,
- gospodarstwa domowego,
- majsterkowania ,
- ogrodniczo-florystycznej.
Poza zajęciami w pracowni
wiodącej uczestnicy, w zależności od potrzeb, biorą udział
w zajęciach innych pracowni.
Działania te spowodowane są
dawaniem możliwości różnorodnych zadań uczestnikom
oraz zapobieganiu rutynie i znużeniu.

i drużynowych. Tradycją warsztatu stało się organizowanie turnieju
sportowego w „Zbijaka” W 2016 roku turniej odbył się już po raz VI.
Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne z całego województwa.
Ważną formą terapii jest również uczestnictwo w zajęciach
teatralnych i muzykoterapii. W 2016 roku uczestnicy mięli okazję
wystąpić na scenie z kabaretem na Festiwalu „Trzy kolory” w
Chojnicach, Humoriadzie w Tucholi oraz KIST-cie w Kamieniu
Krajeńskim.
W ramach integracji społecznej rozpoczęto w 2016 rokucykl
spotkań z ciekawymi ludźmi. Odbyło się spotkanie z Maciejem
Stafiejem, który opowiedział o swojej wyprawie na Sri Lankę oraz
sępoleńskimi „Morsami”. Uczestnicy wzięli udział również
w imprezach o charakterze integracyjnym jak zabawa andrzejkowa, bal
karnawałowy, dyskoteki, halloween, piknik z rodzicami, uczestniczyli
w kawiarenkowym spotkaniu z piosenką w Zespole Szkół nr 2.
Zorganizowano również wyjazd do Lichenia oraz na koncert „Piękniej
żyć” do Opery Nova w Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia
Osoby Niepełnosprawnej. W ciągu roku odbywały się wyjścia do kina.

Dodatkowo odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą
zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz logopedą.
Prowadzona
jest stała rehabilitacja i zajęcia sportowe.
Uczestnicy biorą udział w różnych zawodach i olimpiadach
sportowych, zdobywając medale w konkurencjach indywidualnych
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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

Dom Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, pierwotnie
Zakład św. Anny, od 112 lat zlokalizowany jest na wzniesieniu przy
ulicy Podgórnej 2. Stary, stylowy budynek z czerwonej cegły
otoczony jest malowniczym ogrodem, pełnym drzew i krzewów z
dala od miejskiego zgiełku. Zaletą tego wyjątkowego miejsca jest
bliskość lasów i jezior. Otaczająca przyroda zapewnia Mieszkańcom
Domu ciszę i spokój, co ma pozytywny wpływ na ich zdrowie
i samopoczucie.
Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób
przewlekle, somatycznie chorych, jest placówką koedukacyjną
i posiada 70 miejsc rzeczywistych. Zapewnia Mieszkańcom
całodobową opiekę, zaspakajając potrzeby: bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego
standardu. Stwarza warunki bezpiecznego, intymnego i godnego
życia. Wspiera i aktywizuje, proponując zajęcia terapeutyczne
w zależności od upodobań i zainteresowań uczestników. Zabezpiecza
opiekę zdrowotną i duszpasterską. Mieszkańcy Domu tworzą
najliczniejszą rodzinę w Kamieniu Krajeńskim.
DPS wraz z działającym przy nim Stowarzyszeniem „Pomóż
sobie pomagając innym” jest organizatorem wielu spotkań i imprez
integrujących seniorów powiatu sępoleńskiego.
Spośród szerokiej gamy uroczystości na szczególną uwagę
zasługuje organizowany już od wielu lat „Piknik Rodzinny”. W spotkaniu uczestniczą Mieszkańcy Domu, ich rodziny, przyjaciele,
sąsiedzi, zaproszeni goście, młodzież ze szkół i wolontariusze.

Prócz licznych artystycznych atrakcji w tegorocznym programie
znalazła się wystawa pt. „Tradycje i nowoczesność pszczelarstwa
na Krajnie” Państwa Haliny i Józefa Bondarczyków. Przez kolejne dni
Sala Kominkowa DPS-u gościła dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych
szkół. Podczas tych wizyt Pan Józef z pasją opowiadał o swoich
zbiorach i pracy pszczelarza.

Dom Pomocy wraz ze Stowarzyszeniem był też organizatorem
pierwszego Powiatowego Marszu Kapeluszowego Seniorów. Była to
impreza o zasięgu wojewódzkim, gdyż wśród seniorów z powiatu
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sępoleńskiego znaleźli się również goście z Bydgoszczy. Piękny,
kolorowy korowód, który przeszedł ulicami miasta, wzbudził duże
zainteresowanie. Zwieńczeniem przemarszu była wspólna zabawa
w ogrodzie Domu Pomocy, która trwała do późnych godzin
popołudniowych.

był „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem”. Ideą tego spotkania
jest zwrócenie szczególnej uwagi na ludzi potrzebujących i biednych.
Dla nikogo nie mogło zabraknąć talerza zupy i chleba. Podczas
spotkania grupa teatralna Mieszkańców DPS-u przedstawiła
współczesną wersję bajki „Czerwony Kapturek”.

Coroczną imprezą, którą w 2016 roku Dom Pomocy
zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem „Pomóż sobie, pomagając
innym” oraz z Parafią Rzymskokatolicką w Kamieniu Krajeńskim,

Rok 2016 obfitował też w wycieczki. Nasi Mieszkańcy zwiedzali
Ośrodek Fryderyka Chopina w Szafarni i ruiny zamku w Runowie,
spacerowali uliczkami Torunia, odwiedzili Teatr Polski w Bydgoszczy,
odpoczywali na plaży jeziora Charzykowy, modlili się w Górce
Klasztornej i toruńskim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny
Gwiazdy Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II.

W 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy
również wiele remontów. Odnowiono pokoje Mieszkańców,
odświeżono korytarze, gruntownej renowacji poddano kaplicę.

„MIARĄ TWOJEGO CZŁOWIECZEŃSTWA
JEST WIELKOŚĆ TROSKI O DRUGIEGO CZŁOWIEKA”
(Ks. Mieczysław Maliński)
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Suchorączek 51, 89-410 Więcbork
tel 52 389-70-51 389-76-94
fax 52 389-70-51 wew. 17
e-mail: dps-suchoraczek@idea-net.pl
bip: www.dps-suchoraczek.lo.pl
www.dpssuchoraczek.pl

Dom Pomocy Społecznej
w Suchorączku

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest samodzielną
jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest powiat
sępoleński. Jest placówką stacjonarną, tj. pobytu stałego, dla 75
mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
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 motto:

„Nie wystarczy być szczęśliwym,
trzeba jeszcze by inni byli szczęśliwi''

Dom wspiera i aktywizuje, oferując bogatą gamę zajęć
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, zabezpiecza Mieszkańcom
usługi zdrowotne oraz opiekę duszpasterską.
W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia
manualno-plastyczne, prace ręczne, zajęcia kulinarne, świetlicowe, ogrodoterapia, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia
o charakterze rekreacyjnym w formie różnego rodzaju wyjazdów
zabaw, zajęć sportowych, imprez okolicznościowych.
W 2016 roku w ramach powyższej terapii zorganizowano kilka
wyjazdów, między innymi do kina w Bydgoszczy, do Centrum
Techniki Wojennej Exploseum w Bydgoszczy, wycieczkę do Szczecina oraz do Manufaktury Słodyczy „Karmelowa Kraina”.
W 2016 roku urządzono kilka imprez o charakterze integracyjnym takich jak „Zabawa Walentynkowa”, „Majówka”, „Spotkania Rodzinne”, „Pożegnanie Lata”, „Zabawa Andrzejkowa”, „Wigilia”. Nasi Mieszkańcy brali także udział w podobnych imprezach
organizowanych przez inne Domy i zaprzyjaźnione instytucje.

(J. Renard)
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– Dni Łobżenicy, Festiwalu Piosenki Turystycznej Osób
Niepełnosprawnych w Więcborku. Mieszkańcy pod kierunkiem
instruktora prowadzą także kronikę Domu, w której zapisują ważne
wydarzenia, załączają fotografie i wycinki z gazet.
Bardziej wysportowani Mieszkańcy reprezentują nasz Dom na
zawodach i olimpiadach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
gdzie odnoszą sukcesy. W 2016 roku wzięli udział w Domowych
Potyczkach Sportowych organizowanych przez Dom Pomocy
Społecznej w Chojnicach i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim zajęli I miejsce, Seni Cap –
turnieju piłki nożnej, a także w zawodach wędkarskich itp.
W ramach rehabilitacji ruchowej organizowane są również
wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, treningi sportowe
w siłowni, gra w tenisa, bilard. W 2016 roku wzbogaciliśmy się
o pracownię komputerową.

Uzdolnieni muzycznie Mieszkańcy tworzą zespół pod nazwą
„CZADERSI”, którego opiekunem jest instruktor ds. kulturalnooświatowych. 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 zaprezentowania własnej twórczości artystycznej poza Domem,
uczestnicząc w różnorodnych imprezach i przeglądach
artystycznych, konkursach muzycznych i innych uroczystościach
kulturalno-oświatowych. W roku 2016 wzięli udział w Festiwalu
Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej,
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kamieniu Krajeńskim, Naturalisko

Wszyscy Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku są otoczeni atmosferą życzliwości, zrozumienia, akceptacji
przez personel. Organizacja i zakres usług Domu Pomocy
Społecznej uwzględnia wolność, godność, intymność i poczucie
bezpieczeństwa Mieszkańca Domu .
Nasz Dom aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych Suchorączek,
które działa przy Domu.

25

Powiat Sępoleński 2016

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim

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

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu
Krajeńskim jest placówką przeznaczoną dla 50 dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie. Koedukacyjna jednostka świadczy usługi zgodnie ze standardami określonymi rozporządzeniem
w sprawie domów pomocy społecznej, zapewniając warunki
socjalno-bytowe i opiekuńcze oraz wspomagające i edukacyjne.
DPS dla Dzieci i Młodzieży charakteryzuje się ponadlokalnym
zasięgiem działania.
10 Mieszkańców w zakresie realizacji obowiązku szkolnego
dojeżdża do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, a 22 osoby mają
nauczanie zorganizowane na terenie naszego Domu w ramach
oddziału zamiejscowego ww. szkoły w postaci zajęć rewalidacyjnowychowawczych dostosowanych do potrzeb Mieszkańca, a także
naukę poprzez doświadczenie życiowe.
Zajęcia wspomagające przygotowane dla naszych Mieszkańcóm realizowane są przez terapię zajęciową dostosowaną
do zainteresowań i umiejętności każdego Mieszkańca, mając na celu
jego aktywizację i podnoszenie sprawności ruchowej oraz
usamodzielnienie w miarę jego możliwości.
W zakresie terapii zajęciowej przeprowadzane są zajęcia
manualno-plastyczne, prace ręczne, zajęcia kulinarne, zajęcia
wychowawcze, muzykoterapia oraz zajęcia o charakterze
rekreacyjnym w formie różnego rodzaju wyjazdów, zabaw i zajęć
sportowych, imprez okolicznościowych czy dyskotek.

Reprezentacja naszego Domu podczas Międzynarodowej Spartakiady
w Inowrocławiu - wrzesień 2016 roku.

Udział grupy teatralnej w przeglądzie KIST z przedstawieniem
„Rzepka” J. Brzechwy 23.10.2016 roku.

W ramach powyższych form terapii w 2016 roku zorganizowano kilkanaście wyjazdów o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym m.in. do ZOO w Gdańsku-Oliwie, do Torunia, do Ciechocinka ,
nad Morze Bałtyckie i Półwysep Helski. W ciągu roku odbywały się
także wyjazdy do kin w Bydgoszczy i Chojnicach, do kręgielni
oraz na basen do chojnickiego Parku Wodnego, a także wyjazdowe
warszaty zajęciowe, np. warszaty wypieku chleba w Swornychgaciach czy warsztaty piernikarskie. W naszej placówce urządzono
także kilka imprez o charakterze integracyjnym. Do najważniejszych
należą obchody 65-lecia działalności naszego Domu połączone
ze 150-leciem obecności sióśtr elżbietanek na ziemi krajeńskiej
integracyjną zabawa karnawałową z uczestnictwem mieszkańców
zaprzyjaźnionych DPS-ów czy integracyjny piknik z okazji Dnia
Dziecka dla Mieszkańców i ich rodzin w celu nawiązania
i podtrzymania kontaktów rodzinnych. W 2016 roku po raz trzeci
odbyły się Domowe Potyczki Sportowe, które zorganizowaliśmy
wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w Chojnicach w kompleksie
sportowym Funka.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży pozyskał także
dofinansowanie z Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach którego zroganizaowano imprezy
o charakterze integracyjnym tj. mikołajki, Wigilię, kulig, zabawę
karnawałową.

Zdjęcie grupowe wykonane podczas Domowych Potyczek Sportowych
23-24.06.2016 roku.

Wycieczka edukacyjna do Torunia - warsztaty piernikarskie
16.09.2016 roku.
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Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe 06.12.2016 roku.

Występ objazdowego teatru z Krakowa - 29.08.2016 roku.
Przedstawienie pt. „Piraci”

Reprezentacja Domu wielokrotnie brała udział w zawodach
i olimpiadach sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym np.
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Flandria w Inowrocławiu,
Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu
Krajeńskim czy Turniej Zbijaka w Sępólnie Krajeńskim.
W ramach rehabilitacji ruchowej organizowane są piesze
wyprawy po okolicy, wypady nad pobliskie jeziora, treningi sportowe
na siłowni na świeżym powietrzu. Mieszkańcy biorą udział także
w turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach leczniczo-uzdrowiskowych.
W placówce działa także grupa teatralna Wig-Wam, w której
Mieszkańcy rozwijają swojej zdolności aktorskie. Grupa aktorska
wielokrotnie uczestniczyła w lokalnych i ponadlokalnych
przeglądach twórczości teatralnej i przeglądach piosenki np. KIST,
MIM, przegląd piosenki religijnej. Aktorzy także przygotowują

Integracyjny Piknik dla Mieszkańców i ich rodzin 01.06.2016 roku.

spektakle związane z wydarzeniami w kartach historii Polski
czy okolicznościowymi świętami, np. jasełka bożonarodzeniowe.
W ramach terapii zajęciowej organizuje się także spotkania
z wolontariuszami, urządza się przedstawienia 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. Bogata oferta form terapii zajęciowej
realizowanych w DPS wynika również z ogromnej pomocy
i zaangażowania Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym”,
która działa przy jednostce. Fundacja w ramach swojej działalności
w 2016 roku przygotowała i przeprowadziła kampanię medialną
mającą na celu zaznajomienie społeczeństwa z naszym Domem,
a także promowanie placówki.

Warsztaty pieczenia chleba, Swornegacie 12.08.2016 r.

27

Powiat Sępoleński 2016

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
Dyrektor: Beata Lida
tel./fax 52 389 54 55, kom. 660 669 541
w Więcborku
e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl
bip: www.bip.capow-wiecbork.pl
Centrum Administracyjne POW zapewnia wspólną obsługę
ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez powiat sępoleński. Pod swoim
zarządem Centrum ma dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze,
które mieszczą się w Więcborku i w Małej Cerkwicy.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze z mocy ustawy mają za
zadanie zapewnienie dziecku całodobową opiekę i wychowanie,
a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych,
rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego
wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami
terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania
z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Placówki te odpowiadają
ponadto za realizację przygotowanego we współpracy z asystentem
rodziny planu pomocy dziecku, umożliwienie mu kontaktu z rodzicami
i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub –
w przypadku gdy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną –
znalezienia mu rodziny adopcyjnej (obowiązek zgłoszenia informacji
o dziecku do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego), a więc podejmują
różne działania zbliżające dziecko do rodziny.

dlatego też do 1 stycznia 2021 roku powiat sępoleński ma obowiązek
przekształcić 30 osobowe placówki w 14-osobowe rodzinne domy.
W każdej z wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu instytucjonalnego pod opieką jednego wychowawcy w czasie
zajęć opiekuńczych i wychowawczych nie może przebywać więcej niż
14 dzieci, a gdy są to zajęcia prowadzone przez pedagoga, psychologa
lub terapeutę – nie więcej niż 6 dzieci.
W celu zwiększenia skuteczności swoich działań placówki
opiekuńczo-wychowawcze współpracują z sądem, powiatowym
centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny,
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a także innymi osobami
i instytucjami, które wspierają działania wychowawcze placówki (np.
w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia).
Jedną z najbardziej powszechnych w Polsce form placówek
opiekuńczo-wychowawczych są placówki typu socjalizacyjnego.
Całodobowe placówki socjalizacyjne, potocznie mówiąc domy dziecka
zaspokajają wszelkie potrzeby, zapewniają dziecku całkowitą opiekę
i wychowanie, kształcenie, a także wyrównywanie opóźnień
rozwojowych, szkolnych (poprzez organizację różnego rodzaju zajęć
specjalistycznych) i – w razie potrzeby – rehabilitację. Ponadto do jej
zadań należy podejmowanie działań mających na celu przyjęcie

Toruń - mecz Polska - Iran

Zabawa z okazji dnia dziecka 2016

Zajęcia plastyczne 1 - POW M. Cerkwica

Zakopane - wakacje 2016

Warszawa 2016 - Nadzieja na Mundial

Feryjne wyjazdy na basen do Człuchowa

dziecka do rodzinnej formy opieki (powrót do rodziny naturalnej,
znalezienie rodziny adopcyjnej lub zastępczej), praca z rodziną
dziecka, a także kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Zadaniem
instytucji wspierających jest dbałość o dobro dziecka, które zostało
pozbawione opieki rodzicielskiej. Nasze placówki w Więcborku i Małej
Cerkwicy za pośrednictwem kadry pedagogicznej każdego dnia dbają
o bezpieczeństwo naszych Wychowanków, realizują potrzeby życia
codziennego, czynią wszystko, aby życie młodych ludzi stało się
radosne i nabrało sensu. Pragniemy tak przygotować nasze dzieci do
startu w dorosłe życie, aby nie powielały błędów swoich rodziców.

Do naszych placówek, które są formą instytucjonalną,
przyjmujemy dzieci powyżej 10. roku życia (regulacja ustawowa),
wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach
(np. z uwagi na stan zdrowia lub nierozdzielność rodzeństwa) można
umieścić dziecko młodsze. W innym przypadku dzieci do 10 roku życia
powinny trafić do rodzinnej formy zastępczej. W tym samym czasie
w placówkach tych nie powinno przebywać łącznie więcej niż 30 dzieci
do 25 roku życia zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Widoczne jest stopniowe odchodzenie od placówek
instytucjonalnych, które są miejscem pobytu dla dużych grup dzieci,
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Edukacja i sport szkolny
Placówki oświatowe prowadzone przez powiat sępoleński
Obowiązkowe zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury
Klasa II i III
Naszym uczniom rekomendujemy wybór przedmiotów do nauki
w zakresie rozszerzonym w powiązaniu z kierunkami przyszłych
studiów wyższych oraz blok przygotowujący do matury
z przedmiotów obowiązkowych.
Bloki przedmiotowe
Medyczny: biologia, chemia, język obcy
Humanistyczno–prawny: język polski, historia, geografia, język obcy
Humanistyczno–ekonomiczny: język polski, matematyka, geografia,
język obcy.
Stwarzamy możliwość innej konfiguracji przedmiotów w zależności
od zainteresowań uczniów.

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 EDUKACYJNA 2017/2018
W trzyletnim cyklu kształcenia skupiamy się na merytorycznym
przygotowaniu naszych uczniów do egzaminu maturalnego, a tym
samym do kontynuacji edukacji na wybranych kierunkach uczelni
wyższych. W naszej szkole już od klasy pierwszej wprowadzamy
dodatkowe zajęcia rozwijające, co umożliwia naszym uczniom
dokonanie świadomego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie
rozszerzonym od klasy drugiej. Poza tym prowadzimy dodatkowe
zajęcia specjalistyczne, które rozszerzają kompetencje naszych
uczniów poza maturą i umożliwiają wybór specjalistycznych
kierunków na studiach.
Nowa oferta edukacyjna, jaką wprowadzamy od roku szkolnego
2017/2018 jest niewątpliwie połączeniem nowości i tradycji. Typ
kształcenia preferowanego przez naszą szkołę spełnia wymogi
współczesnego rynku edukacyjno-zawodowego! Nasza oferta może
otworzyć drogę na dowolne kierunki studiów i uczelnie, może również
pomóc w zdobyciu ciekawej pracy, uczy kreatywności, a tym samym
wspiera każdego, kto chce osiągnąć w życiu sukces.

Współpracujemy z:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Wojskową Akademią
Techniczną, w Warszawie, Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu, Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Klasa I – III
Dodatkowe zajęcia rozwijające i przygotowujące do egzaminu
maturalnego:
język polski, języki obce, matematyka, biologia, chemia, historia,
WoS, geografia, fizyka.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego
Turystyka i rekreacja:
wycieczki szkolne (np. Drezno, Warszawa), biwak integracyjny,
spływ kajakowy, wyprawa w góry (Bieszczady)
Sport szkolny:
sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Nasze sukcesy:
· 9. miejsce w Polsce w XLIV Olimpiadzie Biologicznej 2015; Anna
Mrotek,
· uzyskaliśmy najlepsze w powiecie sępoleńskim wyniki egzaminów
maturalnych 2016 w zakresie przedmiotów obowiązkowych,
· posiadamy wyróżnienia w ogólnopolskich, okręgowych
i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, fotograficznych,
profilaktycznych,
· jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie sępoleńskim w siatkówce
dziewcząt i chłopców oraz w indywidualnych i sztafetowych biegach
przełajowych.
Z nami:
- doskonale przygotujesz się do matury,
- zdobędziesz wszechstronną wiedzę pożarniczą,
- uzyskasz wiedzę i umiejętności do zdania egzaminu z zakresu
udzielania pierwszej pomocy,
- uzyskasz wiadomości, które pomogą Ci zdać egzamin na prawo
jazdy.
Nasza tradycja i teraźniejszość:
· Księga Wybitnych Absolwentów,
· Księga Zasłużonych dla Szkoły,
· Tadeusze – nagroda indywidualna w kategorii Niepokonany,
Twórca, Organizator,
· Kaloskagatos – wyróżnienie w kategorii najlepszy uczeń
i sportowiec,
· Złoty Trampek - nagroda indywidualna w kategorii najlepszy
sportowiec,
· Palma Pierwszeństwa,
· Konkursy przedmiotowe: Dzień Języków Obcych, Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego „Let's Speak English”, Wielkie
Dyktando, Kangur, Alchemik, Konkurs matematyczny WAT,
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· Uroczystości szkolne: Studniówka, Absolutorium, Dzień Edukacji
· Wydarzenia szkolne: Dni Kultury…, Rozgrywki sportowe: Siata
2+4, Asfaltówka.

- zajęcia dodatkowe z podstaw prawa i bezpieczeństwa,
- zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów (m.in. kurs samoobrony, trening psychologiczny, musztra, zajęcia na strzelnicy),
- zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego,
- obozy szkoleniowe,
- przygotowanie do testów sprawnościowych.
Pomożemy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych
i zwiększymy szansę na zatrudnienie w formacjach mundurowych
i podjęcia studiów w obszarze bezpieczeństwa.
Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji
przedmiotów rozszerzonych w klasie mundurowej:
prawo, administracja i zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, kulturoznawstwo, archeologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
etnologia, europeistyka, ochrona dóbr kultury, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia sztuki, filologie – angielska, germańska.

Dlaczego warto się z nami uczyć?
Jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją, za którą stoi już blisko 4 tys.
absolwentów. Kadra pedagogiczna to doświadczeni, życzliwi
i doskonalący się pedagodzy. Nasi uczniowie to laureaci wielu
olimpiad i konkursów przedmiotowych. Nasi sportowcy to zwycięzcy
wielu zawodów. Osiągamy wysokie wyniki egzaminu maturalnego.
Realizujemy innowacje pedagogiczne. Systematycznie wzbogacamy
bazę szkoły. Współpracujemy z doradcami zawodowymi. Realizujemy
lekcje z udziałem zaproszonych gości oraz zajęcia warsztatowe
prowadzone przez specjalistów. Wspieramy w rozwoju zainteresowań
i zdolności. Organizujemy wyjazdy na uczelnie, na wykłady i pokazy
naukowe. Zapewniamy bezpieczną naukę oraz indywidualizację
procesu nauczania. Oferujemy naukę języków obcych z podziałem na
grupy wg poziomu zaawansowania.

Klasa biotechnologiczna. Propozycja dla uczniów, którzy
chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych.
Proponujemy:
- kształcenie medyczne oraz technologiczne, w ramach których
realizowane są rozszerzenia z przedmiotów do wyboru: biologia,
chemia, fizyka, matematyka, informatyka,
- udział w wykładach, pokazach i zajęciach laboratoryjnych
na uczelniach wyższych,
- uczestnictwo w projektach oraz warsztatach z nauk
przyrodniczych,
- warsztaty biologiczno-chemiczne.
Pomożemy w przygotowaniu do matury i podjęciu studiów m.in.:
na kierunkach medycznych oraz politechnicznych.

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
Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji
przedmiotów rozszerzonych w klasie biotechnologicznej:
medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne, weterynaria, technologia żywności i żywienia
człowieka, inżynieria biomedyczna, biotechnologia, kosmetologia,
zootechnika, dietetyka, ochrona środowiska, rolnictwo, studia
pedagogiczne – biologia, chemia, wychowanie fizyczne, psychologia
logistyka, matematyka, transport, automatyka i robotyka, ekonomia,
finanse i bankowość, inżynieria materiałowa, papiernictwo i poligrafia,
towaroznawstwo, budownictwo, mechanika i budowa maszyn,
gospodarka przestrzenna, zarządzanie i inżynieria produkcji,
energetyka, informatyka, mechanika.

Klasa mundurowa. Realizuje innowację pedagogiczną
„Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic”.
To oferta dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę
w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby
więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej czy
w sektorze bezpieczeństwa.
Proponujemy:
- kształcenie humanistyczno-prawne, w ramach którego realizowane
są rozszerzenia z przedmiotów do wyboru: język polski, historia,
WoS, geografia, język obcy (angielski, niemiecki lub rosyjski),

Klasa humanistyczna. Propozycja dla osób, które chcą
połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji
humanistycznych i językowych.
Proponujemy:
- kształcenie humanistyczno-lingwistyczne, w ramach którego
realizowane są rozszerzenia z przedmiotów do wyboru: język polski,
historia, WoS oraz języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- wyjazdy edukacyjne i zajęcia warsztatowe we współpracy ze
szkołami wyższymi,
- rozwijanie umiejętności aktorskich w Szkolnym Kole Teatralnym
„Efemeryda”,
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- udział w wieczorkach poetyckich,
- rozwijanie umiejętności językowych w ramach spotkań
z wolontariuszami z programu AIESEC i udziału w Konkursie
Piosenki Angielskiej.
Pomożemy w przygotowaniu do matury i dalszej edukacji na
kierunkach filologicznych, humanistycznych, administracyjnych
i społeczno-prawnych.
Przykładowe kierunki studiów możliwe do wyboru po realizacji
przedmiotów rozszerzonych w klasie humanistycznej:
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, etnologia, europeistyka,
ochrona dóbr kultury, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia
sztuki, filologie – polska, angielska, germańska, polityka społeczna,
historia, pedagogika, prawo, administracja i zarządzanie,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna,
kulturoznawstwo, archeologia.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku
ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Sławomir Kulpinski
tel. 52 389 71 60
e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl
www: www.ckziu-wiecbork.pl
BIP: www.bip.ckziu-wiecbork.pl
www.ce.lo.pl
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
Technikum 4-letnie kształcące w zawodach:
-Technik Ekonomista
-Technik Informatyk
-Technik Hotelarstwa
-Technik Logistyk - Nowość
-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Klasa ogólna. Propozycja dla osób, które nie mają sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych, chcą solidnie przygotować się do matury i rozwijać swoje pasje.
Proponujemy:
- kształcenie ogólne, w ramach którego realizowane są rozszerzenia
w blokach przedmiotowych do wyboru:
I - HUMANISTYCZNY (język polski, historia, WoS, geografia)
II - PRZYRODNICZY (biologia, chemia. geografia)
III - TECHNOLOGICZNY (matematyka, fizyka, informatyka)
- kształcenie językowe, w ramach którego realizowane są
rozszerzenia do wyboru z języka angielskiego lub niemieckiego,
- uczestnictwo w projektach,
- wyjazdy edukacyjne i zajęcia warsztatowe we współpracy ze
szkołami wyższymi,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia
predyspozycji zawodowych.
Pomożemy w przygotowaniu do matury oraz w wyborze
dalszego kształcenia na wybranych kierunkach studiów lub w szkołach: policealnych, pomaturalnych oraz kursach kwalifikacyjnych

Branżowa Szkoła I stopnia - 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.

Liceum zaoczne dla dorosłych - 3-letnie
Propozycja dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
oraz szkoły zawodowej od drugiej klasy.
Słuchacze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką.
Pomożemy zdobyć średnie wykształcenie ogólne i przygotować
się do matury.

LO Korczaka - Więcej niż szkoła…
W szkole rozwijasz zainteresowania w ramach zajęć
edukacyjnych oraz działań pozalekcyjnych.
W szkole działa:
- Koło Teatralne „Efemeryda”,
- Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”,
- Klub Wolontariuszy „Amicus”,
Realizujemy Program profilaktyczny „PaT”.
Współpracujemy z organizacją AISEC – uczestnucząc w wymianie
młodzieży z całego świata.
LO organizuje:
- Konkurs Piosenki Angielskiej,
- Rajd Korczakowski,
- Dzień Patrona Szkoły,
-Dzień Młodzieży.
Otrzymasz:
- wsparcie Szkolnego Doradcy Zawodowego,
- zajęcia rozwijające przygotowujące do matury,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- udział w projektach edukacyjnych.
LO współpracuje z uczelniami wyższymi z regionu (m. in. UKW, UTP,
UMK).
Współpraca 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.

Oferta kształcenia dla dorosłych:
1) Liceum Ogólnokształcące:
- 3-letnie dla absolwentów gimnazjum lub 8-klasowych szkół
podstawowych,
- 2-letnie dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
2) kwalifikacyjne kursy zawodowe na podbudowie szkoły średniej
– po LO lub Technikum:
a) w zawodzie kucharz – okres nauki 1,5 roku, dla osób
dorosłych zainteresowanych uzyskaniem atrakcyjnego zawodu.
b) w zawodach, w których okres nauki trwa od 1,5 do 2 lat:
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik administracji,
- technik obsługi turystycznej.
3) Szkoła Policealna – okres nauki 2 lata w zawodzie technik
rachunkowości.
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.
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„Kształcenie zawodowe bez granic" to kolejny projekt w ramach
programu Erasmus+, przygotowany przez nauczycieli Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Realizowany
on będzie w roku 2017 i 2018. Jest skierowany do dwóch
20-osobowych grup młodzieży kształcącej się w naszej szkole
w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik
logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych, a także do grupy 15 nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Celem projektu jest odbycie czterotygodniowego stażu
zawodowego w Sligo w Irlandii przez naszych uczniów, podniesienie
ich kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka
angielskiego ogólnego i zawodowego. Nauczyciele uczestniczyć będą
w pięciodniowych praktykach typu jobshadowing. Młodzież zamieszka
u irlandzkich rodzin, co pozwoli poznać realia życia codziennego
Irlandczyków oraz stosować język angielski w różnych sytuacjach.
Projekt, oprócz odbycia stażu zawodowego, zakłada także realizację
programu kulturowego i językowego dla wszystkich uczestników oraz
pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów. Działania te odbędą się
zarówno w Polsce, jak i w Irlandii. Udział w programie kulturowym
poszerzy wiedzę krajoznawczą o Irlandii, zwiększy świadomość
międzykulturową i wartości europejskich, umocni poczucie
tożsamości narodowej oraz wykształci postawę otwartości i tolerancji
wobec innych kultur i religii. Rezultatem uczestnictwa w projekcie jest
też zaznajomienie się z nowymi technologiami oraz wykształcenie
w sobie konieczności elastycznego podejścia do rynku pracy, w tym
zmiany postawy z biernej na przedsiębiorczą, wykształcenie cech
dobrego pracownika takich jak: pracowitość, sumienność,
obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

Projekty realizowane przez CKZiU w Więcborku
Projekt „Mój start w życie zawodowe” – edycje I – IV
oraz „Staże i praktyki 2016"
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizujemy w CKZiU
projekt pod nazwą „Mój start w życie zawodowe”. W kolejnych latach
odbyły się zajęcia pięciu edycji projektu, ostatnio –„Staże i praktyki
2016”. Celem projektu jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności
kształcenia oraz podniesienie świadomości na temat posiadanych
predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego
zatrudnienia, podniesienie kompetencji zawodowych, w tym
umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w rzeczywistym
środowisku pracy i nabycie doświadczenia zawodowego. Grupę
docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach: technik
informatyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik logistyk. W ostatnim roku w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie uczestniczyło 41
uczniów. Czterotygodniowe staże odbywały się w 13 instytucjach na
terenie naszego powiatu oraz Bydgoszczy. Po ich zakończeniu
uczniowie otrzymali certyfikaty oraz stypendium.
Od 15.05.2016 roku do 11.06.2016 roku grupa 16 uczniów
CKZiU w Więcborku kształcąca się w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH odbyła 4-tygodnową praktykę
zagraniczną w ramach projektu, „Dobry start w życie zawodowe”
w programie Erasmus+. Uczniowie pracowali w Niemczech w firmach
z branży gastronomicznej na terenie Schkeuditz i Lipska. Firma
przyjmującą VITALIS, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę,
zapewniła naszym uczniom doskonałą organizację stażu oraz
zakwaterowanie. Uczniowie wzięli również udział w bogatym
programie kulturowym, który objął m.in. wycieczki do Berlina i Drezna,
gdzie zwiedzili ciekawe miejsca, ważne ze względu na historię, kulturę
i sztukę. W czasie wolnym młodzież miała możliwość skorzystania
z siłowni i wzięcia udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych takich
jak np. gra w siatkówkę czy w kręgle. Uczestnictwo w projekcie oprócz
realizacji stażu wiązało się również z udziałem w programach
kulturowo-językowym i pedagogiczno-psychologicznym, które
zostały zrealizowane przed wyjazdem do Niemiec. Po odbyciu praktyk
zagranicznych uczniowie otrzymali międzynarodowy certyfikat
Europass potwierdzający nabycie umiejętności zawodowych.

70-lecie „Ekonomika”
25 czerwca 2016 r. CKZiU obchodziło Jubileusz 70-lecia. Z tej okazji,
w gronie Absolwentów i gości wspominano, że w 1946 roku powstała
tu szkoła o profilu rolniczym, gospodarczym i gastronomicznym,
w 1955 roku wzbogacona o zawody handlowe i ekonomiczne. Od 1970
roku zaczął funkcjonować w szkole Wydział Zaoczny, umożliwiający
naukę osobom dorosłym. W 1976 roku powstało Policealne Studium
Zawodowe, a w 2003 roku – Liceum Ogólnokształcące. W ostatnich
13 latach, uwzględniając potrzeby rynku pracy, utworzono klasy
ekonomiczne, hotelarskie, informatyczne, logistyczne i po wielu latach
– znów – gastronomiczne. Jubileusz był okazją do wspomnień dla
wielu Absolwentów z całego okresu istnienia Szkoły oraz do pokazania
historii Szkoły wszystkim uczniom i sympatykom CKZiU.
Wieloletnie tradycje są podstawą i gwarancją dobrego funkcjonowania
Szkoły w naszym powiecie. Wysoka jakość kształcenia przekłada się
na sukcesy naszych uczniów na egzaminach końcowych i w późniejszej pracy zawodowej.

Technikum CKZiU - 26. miejsce w rankingu techników w 2017 roku w woj. kujawsko - pomorskim
(wg rankingu PERSPEKTYW)
Źródło: www.perspektywy.pl z dnia 11.01.2017
W dniu 11 stycznia 2017 roku po raz kolejny „Perspektywy”
zaprezentowały ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych.
Nasza szkoła – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku – już po raz trzeci znalazła się wśród najlepszych
techników województwa kujawsko-pomorskiego. W 2015 roku było
to miejsce 38, w ubiegłym roku – 21, a tym razem miejsce 26.
Jesteśmy jedyną szkołą powiatu sępoleńskiego wymienioną w tegorocznym rankingu.
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum
i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej
atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę,
ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe
warunki nauczania.

Praktyki uczniów w Niemczech

Uczestnicy projektu
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DLA DOROSŁYCH - tryb ZAOCZNY, nauka BEZPŁATNA
POLICEALNA SZKOŁA TURYSTYKI WIEJSKIEJ (2-letnia)
- technik turystyki wiejskiej,
- technik weterynarii,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

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

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
- rolnik, technik rolnik,
- kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

ZSCKR oferuje kształcenie w następujących kierunkach:
TECHNIKUM 4-letnie w zawodach rolniczych:
- technik rolnik,
- technik weterynarii,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik turystyki wiejskiej,
- technik architektury krajobrazu,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (3-letnia)
(dotychczas ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA wielozawodowa):
- rolnik,
- ogrodnik,
- kucharz,
- wędliniarz ,
- piekarz,
- cukiernik,
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Kształcenie także dla uczniów z orzeczeniem z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

EDUKACJA ZAWODOWA U NAS TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU:
> stawiamy na wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych
uczniów poprzez wycieczki i praktyki zawodowe, rolnicze i gastronomiczne szkolenia branżowe, współpracę z pracodawcami oraz
wsparcie szkolnego doradcy zawodowego,
> stwarzamy możliwość udziału uczniów Technikum w 3-miesięcznych zagranicznych stażach zawodowych w gospodarstwach
rolnych w Niemczech,
> organizujemy zajęcia dodatkowe w ramach programów unijnych
oraz przygotowujące do matury,
> współpracujemy z uczelniami wyższymi o charakterze rolniczym
i technicznym (UTP w Bydgoszczy, WSZŚ w Tucholi, SGGW oraz
WAT w Warszawie, Politechnika Koszalińska),
> rozwijamy kompetencje społeczne uczniów poprzez angażowanie
ich w organizację różnorodnych imprez szkolnych i lokalnych (Dzień
Ziemniaka, Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze, Dzień Żurawia
i inne).

NASZE ATUTY:
> dysponujemy NOWOCZESNĄ BAZĄ do nauki przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych,
> przygotowujemy na wysokim poziomie do egzaminów
zewnętrznych i sukcesów w konkursach i olimpiadach,
> oferujemy bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych
od klasy I (ze zbiorów biblioteki szkolnej),
> oferujemy możliwość zdobycia PRAWA JAZDY kat. T oraz B
w cyklu kształcenia (w wybranych zawodach rolniczych),
> zapewniamy INTERNAT i możliwość korzystania ze stołówki,
> organizujemy ODPŁATNY DOWÓZ UCZNIÓW do szkoły
z kierunków: Łobżenica, Złotów, Lipka,
> jesteśmy SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ, nastawioną na indywidualną
pracę z uczniami.

NASZ ABSOLWENT to człowiek przedsiębiorczy,
który radzi sobie na rynku pracy i jest nastawiony
na rozwój osobisty i zawodowy.
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Praktyki zawodowe odbywają się w lokalnych zakładach pracy zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa budowlane, sklepy, hotele,
restauracje, zakłady fryzjerskie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
(dawniej: Ponadgimnazjalnych)
w Sępólnie Krajeńskim

Oferta kształcenia dla dorosłych:

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

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie) dla absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Policealna Szkoła Zawodowa – nauka w trybie zaocznym:
a) opiekunka środowiskowa,
b) opiekunka dziecięca.
Słuchacze szkoły policealnej zdobywają umiejętności praktyczne,
korzystając z pracowni opiekunki środowiskowej wyposażonej
zgodnie z wymogami CKE w fantomy pielęgnacyjne.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
ZSP oferuje kształcenie w następujących technikach 4-letnich:
- Technik Budownictwa,
- Technik Drogownictwa,
- Technik Mechanik,
- Technik Pojazdów Samochodowych - NOWOŚĆ!,
- Technik Geodeta – NOWOŚĆ!,
- Technik Obsługi Turystycznej - absolutna nowość!!!

Absolwenci technikum to pracownicy dobrze przygotowani do wykonywania przyszłych zadań zawodowych, radzący sobie na dynamicznym rynku pracy.
Profil absolwenta technikum:
absolwent technikum budownictwa uzyska następujące kwalifikacje:
- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
- organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
- sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji
przetargowej.
absolwent technikum obsługi turystycznej zdobędzie umiejętności zawodowe w zakresie:
- organizowania działalności turystycznej,
- prowadzenia usług turystycznych i ich sprzedaży,
- obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- współpracy z innymi firmami z branży turystycznej.
Baza dydaktyczna:
· 11 nowoczesnych i zmodernizowanych sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie przedmiotów zawodowych – drogownictwa, mechaniczna,
opiekunki środowiskowej,
· pracownie komputerowe,
· wszystkie pracownie wyposażone są w sieć komputerową, Internet,
tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny,
· sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym,
· centrum biblioteczno-informacyjne,
· atutem szkoły są programy komputerowe Auto CAD, Solid Edge,
Subiekt, Norma PRO do kosztorysowania używane również w zakładach zatrudniających naszych absolwentów.
Współpracujemy z: lokalnymi zakładami pracy: m.in. Projprzem S.A,
Leman s.c., Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Krajeńskim,
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Biblioteką Publiczną
w Sępólnie Krajeńskim, Sądem Rejonowym w Tucholi.

Szkoła Branżowa I stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) dla
pracowników młodocianych kształcąca we wszystkich zawodach:
- ślusarz – kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się
w szkole, praktyka w Zakładzie Produkcyjnym Projprzem S.A.,
- sprzedawca - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się
w szkole, praktyka w sklepach różnych branż,
-wielozawodowa (m.in. fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, murarz, ogrodnik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec) kształcenie ogólne odbywa się w szkole, a teoretyczne zawodowe
zgodnie z wybranym zawodem odbywa się na kursach I i II stopnia
w innych ośrodkach szkoleniowych.
Nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
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· zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji
Sensorycznej,
· zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
· zajęcia korekcyjne wad postawy,
· zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych,
· zajęcia specjalistyczne z elementami socjoterapii,
· alternatywne sposoby komunikowania,
· modyfikowanie zachowań,
· praca z dzieckiem autystycznym.

Podniesienie jakości kształcenia w szkole to osiągnięcia w zakresie:
- współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, Zakładem Produkcyjnym
Projprzem S.A. – utworzenie klasy w zawodzie ślusarz;
- organizowania praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych;
- płatnych staży zawodowych dla uczniów technikum;
- organizowania zajęć dodatkowych w ramach projektów unijnych
„Mój start w życie zawodowe I – IV”, „Nowa jakość kształcenia w
województwie kujawsko – pomorskim”;
- organizowania kursów kwalifikacyjnych: kas fiskalnych, wózków
widłowych, suwnice i żurawie, prawo jazdy, operator koparkoładowarki;
- współpraca z uczelniami wyższymi o charakterze technicznym:
Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wojskową
Akademią Techniczną w Warszawie, Politechniką Koszalińską ;
- rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych uczniów poprzez
ich udział w imprezach szkolnych i lokalnych (debaty społeczne
dotyczące profilaktyki uzależnień, Happening Antyagresywni,
Powiatowe Targi Pracy i Edukacji).
Tradycje szkolne:
- Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego – organizowane od 16 lat;
- konkursy przedmiotowe: Matematyczny WAT, ortograficzny, Dzień
Języków Obcych, Młodzież Zapobiega Pożarom, Ogólnopolskie
Konkursy: Historyczny Krąg, Geograficzny Geo-Planeta, Plastyczny
Tęcza , Rekiny Przedsiębiorczości, Forum Drogownictwa;
- konkursy przedmiotowe dla uczniów ZSZ w zawodzie sprzedawca:
Eurohandlowiec, Wokulski Powiatu Nakielskiego;
- organizacja Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjalnych w biegach
przełajowych i lekkoatletyce;
- projekt Lekcje z historii najnowszej - współpraca z Delegaturą
Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny
sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się
w pracowniach i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada
także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą,
z księgozbioru mogą korzystać także rodzice uczniów.
Szkoła proponuje również zajęcia pozalekcyjne:
· sportowe,
· turystyki rowerowej i pieszej,
· teatralne,
· plastyczno- techniczne,
· biblioterapię,
· koła przedmiotowe.
Placówka maksymalnie wykorzystuje indywidualne możliwości
uczniów, kreuje i uaktywnia, wspiera, rozwija zainteresowania.
Uczniowie uczestniczą w licznych akcjach ogólnopolskich,
konkursach plastycznych, przedmiotowych, zawodach sportowych,
przeglądach artystycznych, wystawach. Biorą udział w wycieczkach
i biwakach profilaktycznych. Młodzież bierze udział w debatach
uczniowskich dotyczących norm, wartości moralnych, profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania agresji. Uczniowie współtworzą bogate
życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości, spotkania, imprezy
integracyjne. Realizują ogólnopolskie programy bezpieczeństwa,
wartości itp. Uczestniczą w projektach edukacyjnych. Szkoła posiada
liczną dokumentację rejestrującą dorobek: stronę internetową,
kroniki, filmy. Nauczyciele i wychowawcy na bazie wieloletniej
praktyki, doświadczenia i kompetencji pomagają uczniom pokonywać
trudności w nauce, trudności w adaptacji społecznej, w przygotowaniu do samodzielnego życia. Różnorodne zajęcia lekcyjne,
rewalidacyjne, profilaktyczne podnoszą sprawność psychofizyczną
uczniów.

Szkoła oferuje uczniom:
- pomoc psychologiczną pedagoga szkolnego,
- pomoc doradczo – edukacyjną doradcy zawodowego,
- wyjazdy integracyjne,
- atrakcyjne praktyki i staże,
- udział w kulturze (m.in. premiery filmowe, wyjazdy do opery,
wycieczki turystyczne, spływy kajakowe).

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

Oddziały zamiejscowe:
Więcbork: ul. 600-lecia 9, tel. 52 389 6667
Kamień Krajeński: ul. Dworcowa 1, tel. 52 382 6034
Szkolne praktyki w szklarni - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W zespole funkcjonują: szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła przysposabiająca do pracy.
Główne założenia pracy szkoły:
- szkoła z dzieckiem i dla dziecka,
- szkoła otwarta i przyjazna, wspierająca i bezpieczna,
- szkoła realizująca potrzeby uczniów.

W 2016 roku szkoła osiągała liczne sukcesy, brała udział
w ważnych wydarzeniach i realizowała przedsięwzięcia o zasięgu
lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
- udział w Spotkaniach Integracyjnych Uczniów Szkół Specjalnych
i Szkół Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
· I Spotkanie Integracyjne „Przed nami świat” - Bydgoszcz
· II Spotkanie Integracyjne „Dostrzeż mnie - trzeźwy umysł, czyste
serca”- Inowrocław
· III Spotkanie Integracyjne „Działamy i odkrywamy - aktywny dzień
dla entuzjastów poznawania świata”- Karnowo
· IV Spotkanie Integracyjne „W zdrowym ciele - zdrowy duch”- Świecie
· V Spotkanie Integracyjne „Cuda z piernika i masy solnej” - Bydgoszcz
- udział w akcjach ogólnopolskich i szkolnych: „Sprzątanie Świata”,
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień Ziemi”, „Śniadanie daje moc”,

Placówka zapewnia realizację programu nauczania opartą
na specjalistycznych metodach pracy. Oferuje liczne zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia, tj.:
· zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą
EEG Biofeedback,
· zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem
kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
· zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej,
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- udział uczniów w spotkaniach edukacyjnych:
· z wolontariuszami Programu EVS (Wolontariat Europejski) goszczących w Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim

Przed nami świat - I Spotkanie Integracyjne Szkół Specjalnych
w Bydgoszczy
Spotkanie uczniów w Kamieniu Krajeńskim z wolontariuszami

· z ratownikami medycznymi - nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
· cykliczne spotkania w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Krajeńskim promowanie czytelnictwa+,
· cykl spotkań z lokalnymi artystami w ramach „Kawiarenkowych
spotkań z pasją”,
· „Żywa lekcja historii” – występy grupy organizującej widowiska
historyczne,
· cykl spotkań warsztatowych ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Więcborku i Domem Pomocy Społecznej w Suchorączku,
· „Sport to zdrowie" - spotkanie ze znanym maratończykiem p. R. Kałaczyńskim,
· spotkanie z doradcą zdrowego żywienia oraz trenerem fitness w ramach szkolnej akcji zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz
walki z otyłością,
· „Poznajemy zwyczaje ptaków" - spotkanie z edukatorem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

V Spotkanie Integracyjne - Cuda z piernika i masy solnej w Bydgoszczy

”Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Czytanie jest cool”,
„Mistrz pięknego czytania”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Odblaskowa Szkoła”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne wakacje”,
- udział uczniów w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim: „ Zagrywka w punkt”, „Razem lepiej”,
„Wybieram zdrowie - wybieram życie”, „Cudze chwalicie – swego nie
znacie”, „Mój sposób na - NIE uzależnieniom”, „Wiem wszystko o
uzależnieniach”, uzyskanie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Pod dobrą opieką” z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
zdobycie I miejsca w wojewódzkim konkursie profilaktycznym
„Wybieram zdrowie-wybieram życie”,
- udział w debatach uczniowskich: „Szkolne normy i zasady zachowania”, „Wartość edukacji w życiu człowieka”, „Cyberprzemoc procedury bezpieczeństwa”,
- wystawa prac plastycznych, występy artystyczne grup teatralnych
„Chochliki” oraz „Przyjaciele”, grupy tanecznej pt. „Królowie parkietu”
podczas XXII Kamieńskich Integracyjnych Spotkaniach Twórczych
w Kamieniu Krajeńskim.

Biwak Profilaktyczny w Dąbrowie

Osiągnięcia uczniowskiego klubu sportowego „Herkules”:
- udział w XI Jesiennych Ogólnopolskich Biegach Przełajowych Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Łodzi. Zdobycie
brązowego medalu w kategorii dziewcząt starszych,
- udział w XXI Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie.
Zdobycie srebrnego medalu w kategorii dziewcząt starszych,
- udział w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”. Zdobycie dwóch srebrnych
medali w kategorii dziewcząt starszych na dystansie 3000 metrów
i 1500 metrów,
- zorganizowanie i udział w Mistrzostwach Województwa KujawskoPomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”,
- udział w I Wojewódzkim Turnieju Gier Planszowych w Bydgoszczy,
zdobycie 1 miejsca,
- zorganizowanie i udział w XXII Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”

XXIII Kamieńskie Integracyjne Spotkania Twórcze
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Cele i zadania działalności Powiatowego
Koordynatora Sportu
- Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów
i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
- Przeciwstawianie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach sportoworekreacyjnych 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 uwzględnieniem
ich rozwoju biologicznego.
- Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających
w szkole.

XII Jesienne Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Łodzi

- udział w XIII Mistrzostwach Województwa w Warcabach 64 polowych Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”
w Chełmży,
- zorganizowanie I Szkolnej Spartakiady dla uczniów klas 1 - 4 z udziałem rodziców.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.zs2-sepolno.pl oraz w zbiorach szkolnych kronik, prezentacjach,
filmach promocyjnych, na stronach szkolnej gazety „Kogel Mogel”.
Dewizą szkoły jest hasło:

„Nie jesteśmy inni, jesteśmy sprawni inaczej.
Pragniemy współistnieć z godnością i na równych prawach”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sępólnie Krajeńskim

ETAPY WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO
ZWIĄZKU SPORTOWEGO

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

- rywalizacja szkolna,
- współzawodnictwo gminne,
- współzawodnictwo powiatowe,
- współzawodnictwo wojewódzkie,
- etap centralny.

www.poradniapp-sepolno.cba.pl
www.bip7.krajna.info

Do zadań poradni należy:
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży
2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki,
w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych
4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół
i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Jedną z podstawowych form realizacji powyższych zadań jest
pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także wspieranie
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji
zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Rok szkolny 2015/2016 w powiecie sępoleńskim przebiegał
sportowo. Uczniowie wszystkich szczebli edukacji mogli dążyć
do osiągania jak najlepszych wyników w wielu dyscyplinach
sportowych zarówno zespołowych, jak i indywidualnych.
Kształtowanie osobowości młodego człowieka poprzez rywalizację
sportową, poprzez kontrolowany wysiłek fizyczny ma pozytywny
wpływ na jego życie codzienne i daje wymierne korzyści w życiu
dorosłym. Każdej rywalizacji sportowej przyświeca ponadczasowe
hasło, słynna łacińska sentencja: „Mens sana in corpore sano”,
tłumaczona jako: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Nie zapominajmy
o tym!

Działania Powiatowego Koordynatora Sportu SZS
w roku 2016.
· 12.01. Sępólno Krajeńskie, piłka siatkowa chłopców szkół
ponadgimnazjalnych, grały 3 drużyny. (LO Sępólno Krajeńskie)
· 14.01. Sępólno Krajeńskie, mini piłka siatkowa szkół
podstawowych, uczestniczyło 6 drużyn dziewcząt i chłopców.
· 04.02. Kamień Krajeńskie, piłka siatkowa dziewcząt szkół
gimnazjalny, brały udział 3 drużyny. (G. Kamień)
· 09.02. Sypniewo, piłka siatkowa chłopców szkół gimnazjalnych,
brały udział 3 reprezentacje szkół. (G Sypniewo)
· 18.02. Kamień Krajeński, drużynowy tenis stołowy szkół
podstawowych, w zawodach uczestniczyły ekipy z dwóch gmin
(dziewczęta SP Kamień Krajeński, chłopcy Sp 1 Sępólno Krajeńskie)
· 07.04. Kamień Krajeński, piłka ręczna chłopców szkół
gimnazjalnych, brały udział reprezentacje 3 drużyny. (G Więcbork)
· 18.05. Sępólno Krajeńskie, czwórbój i trójbój LA dla szkół
podstawowych, udział wzięły drużyny czterech gmin. (czwórbój:

Oferujemy pomoc w zakresie:
- wsparcia grupowego oraz indywidualnego uczniów i ich rodziców,
- 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,
- 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.
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dz. SP 3 Sępólno Krajeńskie, chł. SP Wąwelno, trójbój: dz. SP
Więcbork, SP 1 Sępólno Krajeńskie)
· 19.05. Sępólno Krajeńskie, lekkoatletyka indywidualna szkół
gimnazjalnych, w zawodach startowało 122 zawodników.
· 03.06. Kamień Krajeński, plażowa piłka nożna chłopców szkół
gimnazjalnych, w zawodach startowały 3 drużyny.
· 16.06. Kamień Krajeński, plażowa piłka siatkowa szkół
gimnazjalnych, w zawodach uczestniczyło 21 drużyn.
· 21.06. Kamień Krajeński, plażowa piłka siatkowa szkół
podstawowych, w zawodach startowało 19 drużyn.
· 29.09. Kamień Krajeński, indywidualne biegi przełajowe szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, brało udział
205 dzieci i młodzieży.
· 01.10. Więcbork, piłka nożna szkół podstawowych, startowało
po 4 drużyny dziewcząt i chłopców. (dz. SP Sypniewo, chł. SP 3
Sępólno Krajeńskie)
· 04.10. Kamień Krajeński piłka nożna szkół gimnazjalnych
dziewcząt i chłopców, rywalizowało 8 ekip. (dz. G Wąwelno,
chł. G Więcbork)
· 13.10.. Sępólno Krajeńskie, sztafetowe biegi przełajowe, startowało 12 reprezentacji chłopców i 10 dziewcząt (dz. SP Kamień,
G Więcbork, LO Sępólno Krajeńskie, chł. SP Sypniewo, G. Kamień,
LO Sępólno Krajeńskie).
· 20.12. Sępólno Kraj. mini piłka siatkowa, grały 4 drużyny
(dz. SP Wałdowo, chł. SP3 Sępólno).

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, która na co dzień boryka się
z różnymi problemami życiowymi, utrudniającymi jej dostęp
do czynnego uprawiania sportu. W tym roku udało nam się
przeprowadzić trzy imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim i wziąć
udział w dwóch imprezach ogólnopolskich.
12.04.2016 roku na stadionie CSiR w Sępólnie Krajeńskim
odbyły się już po raz siódmy Mistrzostwa Województwa KujawskoPomorskiego w Biegach Przełajowych Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni Razem”. Do zawodów zgłosiło się 60
zawodniczek i zawodników z siedmiu szkół naszego województwa.
Nasza reprezentacja zdobyła cztery medale: w kategorii dziewcząt
młodszych Wiktoria Żłobecka zajęła I miejsce, w kategorii dziewcząt
starszych Monika Wyrobek zajęła I miejsce, Patrycja Kiedrowska III
miejsce, w kategorii chłopców młodszych Krystian Żłobecki I miejsce.
23-24.04.2016 roku w Ostrzeszowie podczas 52. Crossu
Ostrzeszowskiego odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Związku
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Biegach Przełajowych. Na starcie stanęło około 100 zawodniczek i zawodników
rywalizujących w czterech kategoriach. W kategorii dziewcząt
młodszych 8 miejsce zajęła Wiktoria Żłobecka, Krystian Żłobecki
w biegu chłopców młodszych zajął 6. miejsce i otrzymał nagrodę oraz
pamiątkowy medal, natomiast Daniel Kiedrowski był 12., w kategorii
chłopców starszych Dawid Żłobecki zajął 11. miejsce. W kategorii
dziewcząt starszych Patrycja Kiedrowska przybiegła na 7, miejscu,
natomiast Monika Wyrobek zajęła 2. miejsce, za co otrzymała z rąk
starosty ostrzeszowskiego srebrny medal i nagrodę rzeczową.
24.05.2016 roku na obiektach sportowych sępoleńskiego
Centrum Sportu i Rekreacji obyły się XXII Mistrzostwa Województwa
w Lekkiej Atletyce Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni
Razem”. Do zawodów zgłosiło się 101 zawodniczek i zawodników
z dziewięciu szkół województwa kujawsko-pomorskiego.
Reprezentacja UKS „Herkules” zdobyła 10 złotych, 4 srebrne,
4 brązowe medale, zajmując I miejsce w klasyfikacji medalowej.
Indywidualnie medale zdobyli: w kategorii dziewcząt w skoku w dal
I miejsce Wiktoria Żłobecka, I miejsce w biegu na dys. 800 m Wiktoria
Żłobecka, w kategorii kobiet III miejsce w pchnięciu kulą
i I miejsce w skoku wzwyż zdobyła Dominika Szefs, I miejsce w biegu
na 400 m i I miejsce w biegu na 800 m zdobyła Monika Wyrobek,
I miejsce na dys. 800 m, I miejsce w rzucie oszczepem, II w skoku
wzwyż, III w skoku w dal zdobyła Patrycja Kiedrowska, II miejsce
w biegu na dys. 800 m Kinga Furmańska, w kategorii chłopców
I miejsce w biegu na dys.1500 m i III miejsce w sztafecie 4x100 zdobył
Krystian Żłobecki, kategoria mężczyzn II miejsce w skoku wzwyż
i III miejsce w sztafecie 4x100 zdobył Mateusz Adrych, I miejsce
w biegu na dys. 800 m Jan Brall, I miejsce w biegu na dys. 3000 m,
III miejsce w skoku wzwyż i III w biegu sztafetowym Dawid Żłobecki,
II miejsce w biegu na dys. 3000 m Maciej Pankau, III miejsce w biegu
sztafetowym Karol Bąk.
29.09.2015 roku na stadionie CSiR w Sępólnie Krajeńskim
odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Jesiennych Biegach Przełajowych Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni Razem”. Do zawodów zgłosiło się 40
zawodniczek i zawodników z sześciu szkół naszego województwa:
Koronowa, Tucholi, Karnowa, Grudziądza, Warlubia i Sępólna
Krajeńskiego. Nasza ekipa zdobyła pięć medali: w kategorii dziewcząt
młodszych I miejsce zajęła Wiktoria Żłobecka w kategorii dziewcząt
starszych Monika Wyrobek zajęła I miejsce, a Patrycja Kiedrowska II,
w kategorii chłopców młodszych Krystain Żłobecki II miejsce,
W kategorii chłopców starszych III miejsce zajął Jarosław Rękiewicz.
7-8.10.2016 roku w Łodzi odbyły się XII Jesienne Ogólnopolskie
Biegi Przełajowe Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni
Razem”. Do tych zawodów zakwalifikowało się czterech zawodników
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Herkules”, tj. Wiktoria Żłobecka,
Monika Wyrobek , Patrycja Kiedrowska i Krystian Żłobecki.
Do Łodzi zjechały reprezentacje 12 województw. Na starcie
stanęło około 120 zawodniczek i zawodników rywalizujących
w czterech kategoriach. Wiktoria Żłobecka w biegu dziewcząt młodszych zajęła 6. miejsce, Krystian Żłobecki 14., natomiast w kategorii

Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Klas
Pożarniczych Województwa KujawskoPomorskiego o Puchar Starosty Sępoleńskiego
W dniu 26 kwietnia 2016 roku w hali Krajna Arena w Sępólnie
Krajeńskim odbył się I turniej siatkówki klas pożarniczych. Na
zaproszenie LO w Sępólnie Krajeńskim do udziału w imprezie przybyły
dwa zespoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Inowrocławiu oraz Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Przemystce.
Skład drużyny sępoleńskiego liceum: Katarzyna Bąkowska,
Patrycja Ciak, Liwia Kamecka, Weronika Kotuniak, Natan Grzelka,
Jakub Wagner, Radosław Cyra, Bartosz Klimek, Sebastian Rzepinski,
Emil Wiśniewski.
Turniej uświetnili swoją obecnością goście oficjalni: Starosta
Sępoleński pan Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu pan
Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pan Waldemar
Stupałkowski, z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim bryg. Maciej Suchomski oraz
wykładowca przedmiotów specjalistycznych bezpieczeństwa
pożarowego kpt. w stanie spoczynku Tomasz Pryk.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”
w 2016 roku
Uczniowski Klub Sportowy swoją działalność prowadzi od 1996
roku. W ramach tej działalności stwarza możliwości i warunki
do rozwoju psychofizycznego swoich członków. Skupia w swych
szeregach dzieci i młodzież z całego powiatu. Jest to młodzież
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dziewcząt starszych Patrycja Kiedrowska była 8., a Monika Wyrobek
zajęła 2. miejsce, za co otrzymała od wojewody łódzkiego puchar,
medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
26 października 2016 roku w Chełmży odbyły się XIII
Mistrzostwa Województwa w Warcabach 64-polowych Związku
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”. Do rywalizacji zgłosiło
się 60 zawodników i zawodniczek z całego województwa kujawskopomorskiego, tj. z Aleksandrowa Kujawskiego, Żnina, Strzelna,
Tucholi, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Chełmży, Szerzaw. W tych
zawodach wzięli udział również zawodnicy naszego klubu UKS
„Herkules”. Ostatecznie nasi reprezentanci wypadli następująco:
Marcin Ojdowski 17. miejsce, Eryk Mróz miejsce od 19 – 24, Patrycja
Kiedrowska miejsce od 30-33.

3 listopada 2016 roku w kręgielni OSiR w Tucholi odbyły się
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kręglach.
Do zawodów zgłosiło się czterdzieści pięć zawodniczek i zawodników
z siedmiu szkół naszego województwa.
W końcowej klasyfikacji nasi zawodnicy wypadli następująco:
w kategorii dziewcząt młodszych II miejsce zajęła Patrycja Dytlof,
natomiast w kategorii dziewcząt starszych I miejsce Patrycja
Kiedrowska, w kategorii chłopców młodszych IV miejsce zajął
Mateusz Lacke i IV miejsce w kategorii chłopców starszych Marcin
Ojdowski.

Sport i Turystyka
Dart w powiecie sępoleńskim zagościł na dobre

II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego

I Zamknięty Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego

7 października 2016 roku w Barze Zacisze odbyła się druga
edycja Otwartych Mistrzostw Powiatu Sępoleńskiego. Na starcie
stanęło 27 zawodników z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła nad
Notecią, Rogoźna, Gdyni oraz siedmiu przedstawicieli powiatu
sępoleńskiego. Turniej jest zaliczany do rankingu klubowego Taverny
Nakło, więc do zawodów przystąpił dotychczasowy lider Andrzej
Sklepowicz jak i mistrz oraz wicemistrz mistrzostw powiatu z roku
poprzedniego Andrzej Muszyński i Norbert Jagieniak.
Ostatnie spotkanie turnieju rozegrali zawodnicy, którzy już
spotkali się w tym turnieju wcześniej. Wygrał Andrzej Muszyński
wynikiem 5-0, nie pozostawiając rywalom złudzeń kto tego dnia był
najlepszy.
Amatorów tarczy i lotki zawsze chętnie wspiera powiat
sępoleński, a w progi przyjmuje Bar Zacisze. Oby tak dalej!

W piątek 15 kwietnia 2016 roku w Barze Zacisze miłośnicy darta
rywalizowali w zamkniętym turnieju o Puchar Starosty Powiatu
Sępoleńskiego. W turnieju udział wzięło 21 zawodników z Powiatu
Sępoleńskiego. W półfinałach spotkali się zawodnicy, a zarazem
organizatorzy tego turnieju, którzy na co dzień reprezentują powiat
sępoleński poza jego granicami na szczeblu ogólnokrajowym.
W pierwszym półfinale Rafał Warmiński pokonał 3-2 Radosława Nogę,
a w drugim Mateusz Rybka pokonał, również 3-2, Jacka Warmińskiego. Półfinały były bardzo wyrównane i emocjonujące, a zawodnicy
wspięli się w nich na wyżyny swoich umiejętności. Z racji późnej pory
finał oraz mecz o 3 miejsce odbywały się równocześnie. W „finale
pocieszenia” Jacek Warmiński pokonał Radka Nogę 3-0, a w wielkim
finale Mateusz Rybka nie dał szans Rafałowi Warmińskiemu,
wygrywając 4-0.

II Otwarty Turniej Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego
W 19 czerwca 2016 roku odbyła się druga edycja Otwartego
Turnieju Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego. W pierwszym
turnieju, który rozpoczął zmagania w Sępólnie Krajeńskim,
dominowali zawodnicy Dart Taverna Nakło, zajmując pierwsze cztery
miejsca. Tym razem nie poszło im tak dobrze, ale zastąpili ich
zawodnicy z Bydgoszczy, których było pięciu w pierwszej ósemce
turnieju, w tym na czterech pierwszych miejscach.
Najlepszym zawodnikiem z powiatu sępoleńskiego okazał się
Mateusz Rybka, który w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Norberta
Jagieniaka, ulegając 1-3.
Po zakończonym finale Starosta Sępoleński Pan Jarosław
Tadych wręczył nagrody dla najlepszych zawodników z miejsc 1-4 oraz
z kategorii dodatkowych. I tak nagrodę za najwyższe skończenie lega
ufundowaną przez Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasza
Kabata zdobył Andrzej Muszyński. Ostatnią nagrodę zdobył Mateusz
Rybka w kategorii „Najlepszy zawodnik z powiatu sępoleńskiego”.

Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”
W dniach 11-12 czerwca 2016 roku na Przystani Żeglarskiej
w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Regaty „Biały Żagiel Starosty
Sępoleńskiego”. Zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie MLKS
Krajna oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.
Otwarcia Regat dokonali Starosta Sępoleński Pan Jarosław
Tadych, Kierownik Sekcji Żeglarskiej Pan Stanisław Łukaszewicz oraz
Prezes MLKS Krajna Pan Radosław Lipiński.
Na Regaty przybyli uczestnicy wraz z rodzicami z klubów
żeglarskich z Chojnic, Człuchowa, Świecia, Grudziądza oraz Żnina.
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XV Igrzyska Olimpijskich Sportowców
Wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego Chełmno – Rio de Janeiro 2016

Po otwarciu Regat uczestnicy wypłynęli żaglówkami na wodę.
Ich efektowne wyczyny można było podziwiać z pobliskiego molo.
Po zakończonych Regatach odbył się piknik z kiełbaskami, a także
liczne konkursy przygotowane przez stoiska powiatu sępoleńskiego
oraz gminy Sępólno Krajeńskie. Wśród atrakcji znalazł się konkurs pod
hasłem „1050. rocznica Chrztu Polski”, a także konkurs
sprawnościowo-ruchowy organizowany zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim młodzi adepci sztuki
żeglarskiej mogli za pomocą węża strażackiego falą wody zbijać
pachołki postawione kilka metrów dalej. Woda tryskała strumieniami!
Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła świetna oprawa muzyczna
zespołu szantowego „Qrtyna”, który swoimi utworami wprowadził
„żeglarską atmosferę”.

W dniach 17-19 czerwca 2016 roku na terenie Powiatu
Chełmińskiego odbyły się XV Igrzyska Olimpijskich Sportowców
Wiejskich Województwa Kujawsko- Pomorskiego Chełmno – Rio
de Janeiro 2016. Olimpiadę co 4 lata organizuje Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe. Impreza odbywa się zawsze na dwa miesiące przed
prawdziwymi Światowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Uroczyste
otwarcie imprezy w Chełmnie nastąpiło 17 czerwca o godzinie 20:30,
z kolei oficjalne zamknięcie miało miejsce 19 czerwca o godzinie
15:00. Nawet kiepska pogoda nie zraziła prawdziwych pasjonatów
sportu, którzy licznie przybyli obserwować otwarcie imprezy.

Młodzi żeglarze przeszli „chrzest” na sępoleńskim molo. Musieli
pokonać tor przeszkód, zjeść różne „smakołyki” oraz umieć się golić,
jak to na prawdziwych żeglarzy przystało. Otrzymali również dyplom
upamiętniający pasowanie na żeglarza.
Kolejnym punktem wydarzenia były konkursy samorządowe.
Kilkoro z zaproszonych gości wraz z dziećmi – młodymi żeglarzami,
parami przystąpiło do rywalizacji. Pierwszą z nich było przeciąganie
liny - siedząc w łódce, kolejną rzut kołem ratunkowym w pachołki
umieszczone w wodzie. Każda z konkurencji spowodowała zarówno
wśród uczestników, jak i obserwatorów dużo śmiechu.
Dzień pełen wrażeń został zwieńczony ogniskiem na przystani.
Wśród szantowych brzmień piekliśmy kiełbaski, wspominając
mijające wydarzenia z uśmiechem na ustach.
Następnego dnia o godzinie 8:30 na Przystani Żeglarskiej
w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczysta msza polowa.
Po zakończonej mszy odbyły się kolejne biegi wchodzące w skład
Regat. Po biegach i przeliczeniu wyników nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród. Każdy z uczestników Regat „Biały Żagiel Starosty
Sępoleńskiego” otrzymał pamiątkowego pagaja, na którym wypalono
nazwę i datę wydarzenia. Szczęście dopisało Marcelowi Rumińskiemu
z MKŻ Żnin. Jako najmłodszy zawodnik (ur. 2008 roku) otrzymał
upominek specjalny, a także wylosował Biały Żagiel Starosty
Sępoleńskiego i to do niego należy tytułowa nagroda Regat „Biały
Żagiel Starosty Sępoleńskiego”. Najlepsi zawodnicy otrzymali
nagrody ufundowane przez firmę Duko z Sępólna Krajeńskiego
oraz firmę Mart z Chojnic.

Igrzyska odbywały się w dziewiętnastu dyscyplinach sportowych. Stadion Miejski w Chełmnie był jednym z kilku miejsc, w których
można było obserwować zmagania zawodników.
W skład rozgrywanych dyscyplin sportowych wchodziły:
1. Kolarstwo
2. Lekkoatletyka
3. Łucznictwo
4. Podnoszenie ciężarów
5. Podnoszenie sztangielki 17,5 kg dowolną ręką
6. Pojedynek strzelecki
7. Przeciąganie liny
8. Strzelectwo sportowe
9. Szachy
10. Tenis
11. Tenis stołowy
12. Warcaby 100-polowe
13. Wielobój sprawnościowy (rzut piłką do kosza, strzał piłką
do bramki, slalom hulajnogą, rzut podkową)
14. Zapasy – styl wolny
15. Koszykówka. Drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn
16. Piłka nożna. Drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn
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VI Krajeński Rajd Rowerowy
26 czerwca 2016 roku odbył się VI Krajeński Rajd Rowerowy.
Organizatorami Rajdu był: powiat sępoleński, gmina Więcbork,
Krajeński Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Runowo. Tym razem
przemierzano urokliwe tereny gminy Więcbork.
Po pokonaniu połowy trasy, ekipa rowerzystów dotarła
do Zakrzewskiej Osady, gdzie czekał na nią tłum powitalny, grochówka
przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „Nasza Krajna”,
drożdżówka upieczona przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sypniewie, kiełbaski ufundowane przez Nadleśnictwo
Runowo, a także masa innych atrakcji! Grupa uczennic wraz
z opiekunkami ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewku przygotowały
specjalny popis wokalnych umiejętności, śpiewając, tańcząc
i wprowadzając wszystkich w pozytywny klimat. Można było
poczęstować się jabłkami, które podarował Pan Marek Witkowski
z Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, a także zajadać się
popcornem ufundowanym przez Bank Spółdzielczy w Więcborku.
Tradycją jest coroczne przyznawanie nagrody dla najstarszego,
najmłodszego uczestnika oraz dla osoby, która uczestniczyła
we wszystkich edycjach Rajdu. Wśród najmłodszych cyklistów,
obdarowanych nagrodami przez Starostę Sępoleńskiego Pana
Jarosława Tadycha i Burmistrza Więcborka Pana Waldemara
Kuszewskiego, znaleźli się ex aequo Natan Olszewski oraz Aleksander
Starzecki. Z kolei Pan Mieczysław Molik otrzymał nagrodę dla
najstarszego uczestnika Rajdu.

II miejsce Starosty Sępoleńskiego w wieloboju

17. Piłka ręczna. Drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn
18. Piłka siatkowa. Drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn
19. Siatkówka plażowa. Drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn
Najliczniejszą reprezentację stanowiła ekipa z Sępólna Krajeńskiego i otrzymała za to puchar. Grupa z Koronowa została wskazana
jako najlepiej prezentująca się drużyna podczas otwarcia i zamknięcia
igrzysk. Aż 20 medali, w tym 4 złote, zdobyła reprezentacja Sępólna
Krajeńskiego. Reprezentacja Kamienia Krajeńskiego wywalczyła 4
medale (3 złote, 1 srebrny), Więcborka 11 medali (1 złoty, 7 srebrnych,
3 brązowe) i Sośna – jeden srebrny medal.
WYNIKI - Zdobywcy pucharów:
Kolarstwo 1. Gruta 2. Rogoźno 3. Świecie nad Osą
Lekkoatletyka 1. Fabianki 2. Chełmno 3. Kruszwica
Łucznictwo 1. Dobrcz 2. Nowa Wieś Wielka 3. Osielsko
Podnoszenie ciężarów 1. Więcbork 2. Mrocza 3. Gruta
Pojedynek strzelecki 1. Koronowo 2. Żnin 3. Sępólno Krajeńskie
Przeciąganie liny 1. Dobrcz 2. Unisław 3. Osielsko
Strzelectwo sportowe 1. Kcynia 2. Więcbork 3. Dobrcz
Szachy 1. Szubin 2. Jeżewo 3. Chełmno
Tenis stołowy 1. Chełmno 2. Sępolno Krajeńskie 3. Jeżewo
Tenis ziemny 1. Nakło nad Notecią 2. Dąbrowa Chełmińska 3. Chełmno
Warcaby 100-polowe 1. Janikowo 2. Jeżewo 3. Sępólno Krajeńskie
Wielobój sprawnościowy 1. Chełmno 2. Drzycim 3. Cekcyn
Zapasy styl wolny 1. Sicienko 2. Świecie 3. Koronowo
Koszykówka kobiet 1. Mrocza 2. Chełmno 3. Janikowo
Koszykówka mężczyzn. 1. Chełmno 2. Koronowo 3. Gniewkowo
Piłka nożna kobiet 1. Pruszcz 2. Koronowo 3. Tuchola
Piłka nożna mężczyzn 1. Janikowo 2. Sępólno Krajeńskie 3. Chełmno
Piłka ręczna kobiet 1. Kęsowo 2. Strzelno 3. Jeżewo
Piłka ręczna mężczyzn 1. Koronowo 2. Kęsowo 3. Lubień Kujawski
Siatkówka kobiet 1. Chełmno 2. Lniano 3. Świecie
Siatkówka mężczyzn 1. Tuchola 2. Chełmno 3. Sępólno Krajeńskie
Piłka plażowa kobiet 1. Kamień Krajeński 2. Chełmno 3. Świecie
Piłka plażowa mężczyzn 1. Cekcyn 2. Sępólno Krajeńskie 3. Świecie

Po skosztowaniu wszystkich przysmaków rowerzyści udali się
w drogę powrotną. Po drodze złapał ich mały, niegroźny deszczyk,
lecz z uśmiechem na ustach przekroczyli metę.
Przy tak dużym zaangażowaniu wielu instytucji, wielu osób może
udać się tak wspaniała impreza. Organizatorzy liczą na podobną
i większą frekwencję podczas VII Krajeńskiego Rajdu Rowerowego
w roku 2017, którego trasa przebiegać będzie szlakami gminy Kamień
Krajeński.

XXVI Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych
pod patronatem Starosty Sępoleńskiego
W dniach 22-26 czerwca 2016 roku w Sępólnie Krajeńskim
odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych pod
patronatem Starosty Sępoleńskiego. Na turnieje stawili się uczestnicy
z UKS Struga Marki, UKS Roszada Lipno, LUKS Gry Logiczne Wronki,
a także miejscowi gracze z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie.
W klasyfikacji generalnej Mistrzostw na 1 miejscu znalazł się Mateusz
Niczyporuk z UKS Roszada Lipno.

Klasyfikacja gmin
1. Dobrcz 2. Jeżewo 3. Rogóźno 4. Gruta 5. Pruszcz 6. Sicienko
Klasyfikacja miast i miasto-gmin
1. Koronowo 2. Sępólno Krajeńskie 3. Chełmno 4. Tuchola
5. Solec Kujawski 6. Więcbork
Klasyfikacja powiatów
1. Bydgoszcz 2. Sępólno Krajeńskie 3. Świecie 4. Tuchola
5. Grudziądz 6. Nakło nad Notecią
Jak wiadomo, Sępólno Krajeńskie zostało gospodarzem kolejnych Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w 2020 roku.
Jest to świetna promocja zarówno dla miasta, jak i regionu.
Burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski przekazał flagę olimpijską
gospodarzowi – Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego Waldemarowi
Stupałkowskiemu.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i medalistom Igrzysk!

41

Powiat Sępoleński 2016

III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego
w Piłce Plażowej Mężczyzn

V Bieg Pamięci Karolewo-Więcbork
Już po raz piąty TKKF Wodnik w Więcborku zorganizowało Bieg
Pamięci Karolewo-Więcbork. Bieg, którego uczestnicy, nim ruszą
pokonywać dziesięciokilometrową trasę, przy cmentarnej kaplicy
oddają hołd pomordowanym w Karolewie. W chwili ciszy i skupienia
wspominają tych, którzy oddali tam swoje życie. W roku 2016 odbył
się on 17 września.
Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował
Wicestarosta Andrzej Marach.

III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Piłce Plażowej Mężczyzn
zainaugurowane zostało I turniejem o Puchar Burmistrza Kamienia
Krajeńskiego 03.07.2016 roku.
Kolejne rozgrywki z tego cyklu miały miejsce w Sępólnie Krajeńskim 17.07.2016 roku – o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
7.08.2016 r. odbył się III Turniej w ramach III Grand Prix Powiatu
Sępoleńskiego w Piłce Plażowej Mężczyzn – o Puchar Burmistrza
Więcborka.
Wszystkie turnieje były na bardzo wysokim poziomie. Było dużo
zaciętych pojedynków. Nie brakowało sportowych emocji, a publiczność coraz liczniej dopingowała zawodników.
21 sierpnia 2016 roku nad jeziorem Mochel w Kamieniu
Krajeńskim odbył się IV Turniej III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego
w piłce plażowej o Puchar Starosty Sępoleńskiego, a tym samym
Podsumowanie III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego. Na turniej
przybyło dwanaście par, które rywalizowały o tegoroczny puchar
Starosty Sępoleńskiego. Po zakończonych zmaganiach na boisku
przyszedł czas na oficjalne zakończenie, które odbyło się w amfiteatrze.

XV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe
dla Zakładów Pracy

Nagrodę główną dla zwycięskiej drużyny ufundował Bank
Spółdzielczy w Więcborku. Sponsorami kolejnych nagród byli: FUH
Krzysztof Seydak, Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński, Zakład
Kamieniarski KAMYSZEK Tadeusz Podgórski, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Więcborku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie
Krajeńskim.
Głównym sędzią III Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Piłce
Plażowej Mężczyzn była pan Bogusław Szwochert a sędziami
wspierającymi byli pan Sławomir Gołąbek i Paweł Węgrzyn.
Coraz szerzej promujemy nasz Powiat. Świadczą o tym
uczestnicy tej imprezy, którzy przybyli nie tylko z miejscowości
powiatu sępoleńskiego, lecz także z Tucholi, Bydgoszczy, Cekcyna,
Zelgoszcza, Chojnic, Jastrowia, Nakła n. Notecią, Karnówka, Czerska.

2 października 2016 roku odbyły się jubileuszowe - XV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe dla Zakładów Pracy. Do rywalizacji o cenne nagrody i punkty zgłoszono 38 drużyn. Zawody odbyły
się tradycyjnie na Jeziorze Sępoleńskim. Pogoda dopisała
i wędkarze mogli łowić niemal w komfortowych warunkach.
Zwyciężyła drużyna ZGK Sępólno Krajeńskie w składzie: Mariusz
Zygowski i Michał Wiese, gromadząc 2740 pkt. Laureaci nastawili się
na połów okoni. Na drugim miejscu znalazła się drużyna: Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Żarczyński w składzie Jerzy
Dolatowski i Roman Grochowski (2650 pkt.), a na trzecim miejscu:
BEMIX Benedykt Mieszczak w składzie Jarosław Łukaszewski
i Jarosław Pisarski (2150 pkt.).
Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentował
Starosta Jarosław Tadych.

SZEŚĆ NAJLEPSZYCH PAR KLASYFIKACJI OGÓLNEJ
III GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 2016
Miejsce

Nazwisko imię

Miejscowość

1.

Kacper Bobrowski
Rafał Szopinski

Tuchola/
Bydgoszcz

2.

Konrad Rudnik
Karol Sowiński

3.

III
I
II
III
IV Suma najlepsze
turniej turniej turniej turniej pkt wyniki

10

10

10

Sępólno Kr./
Kamień Kr.

8

6

Jakub Nurczyński
Mateusz Wołowicz

Bydgoszcz

7

7

4.

Michał Górecki
Łukasz Marczak

Cekcyn
Sępólno Kr./

6

5

5.

Szymon Suchomski
Mateusz Kiersznicki

Nakło

6.

Tomasz Marach
Tomasz Piniarski

Nakło

8

5

30

30

8

22

22

7

21

21

19

19

8

10

18

18

4

5

14

14
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XV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe dla Zakładów Pracy

I miejsce reprezentacji powiatu sępoleńskiego
w VI Samorządowych Regatach Żeglarskich
Krajna Cup 2016

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego
Dnia 1 i 2 października 2016 roku w Sępólnie Krajeńskim odbyły
się coroczne biegi uliczne im. Kajetana Bągorskiego. Impreza
zagościła u nas na dobre. Pierwotnie skierowana głównie do dzieci
i młodzieży w ramach popularyzowania sportu, zainicjowana 15 lat
temu przez nauczycieli wychowania fizycznego Dariusza Krakowiaka i
Michała Humerskiego przy aprobacie Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimna-zjalnych Eugeniusza Szwocherta. Biegi uliczne im.
Kajetana Bągor-skiego z roku na rok zyskiwały na popularności
i rozrosły się do imprezy dwudniowej z możliwością wzięcia udziału
osób doro-słych. W tej konwencji utrzymują się od 2015 roku. I tak:
w piątek 1 października rywalizowały dzieci i młodzież w liczbie około
230 osób, a w sobotę 2 października 131-osobowa grupa dorosłych.
Biorąc pod uwagę wysoką frekwencję, impreza z powodzeniem
wpisała się w kalendarz imprez na terenie powiatu sępoleńskiego.

14 października 2016 roku na Jeziorze Sępoleńskim odbyły się
VI Samorządowe Regaty Żeglarskie Krajna Cup - Pływajmy Razem
w Sępólnie Krajeńskim o Puchar Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego Piotra Całbeckiego.
Impreza przyciągnęła przedstawicieli samorządów z województwa oraz młodych zawodników z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie.
W zawodach wzięły udział załogi reprezentujące następujące instytucje:
· Urząd Gminy Gostycyn;
· Gmina Kamień Krajeński;
· Gmina Koronowo;
· Gmina Mrocza;
· Gmina Chełmża;
· Urząd Miasta Bydgoszcz;
· Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim;
· Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;
· Gmina Sępólno Krajeńskie I;
· Gmina Sępólno Krajeńskie II.
Powiat sępoleński reprezentowała drużyna w składzie:
· Magdalena Maluchnik – Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii
i Nieruchomości,
· Wojciech Sylka – żeglarz z zamiłowania,
· Michał Bukolt – żeglarz z zamiłowania, pasjonat sportów wodnych,
wychowanek sekcji żeglarskiej MLKS Krajna.
Nagrodą główną w Regatach Krajna Cup Pływajmy Razem jest
Puchar Przechodni Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(zwycięzca otrzymuje miniaturę pucharu). Trzykrotne zwycięstwo
w Regatach przedstawiciela jednostki samorządowej uprawnia
do przejęcia Pucharu na własność. Załodze powiatu sępoleńskiego
udało się to osiągnąć po pięciu latach zmagań.

Na uroczystym otwarciu zawodów powiat sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart. Ta impreza
jest okazją do integracji drużyn mieszanych składających się
ze sportowców, samorządowców oraz sympatyków, którzy żeglują
lub pragną rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem.

43

Powiat Sępoleński 2016

Kultura i tradycje
Dzień Kobiet w Lutowie
9 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie miało miejsce
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Samorządowcy z całego powiatu przyjechali świętować ten
dzień wspólnie z Paniami zrzeszonymi w Kołach Gospodyń Wiejskich
w gminie Sępólno Krajeńskie oraz w zarządach Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu powiatu. Wśród zaproszonych gości byli:
Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart, Starosta Sępoleński
– Jarosław Tadych oraz Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach.
Tym razem powiat reprezentowały także Panie: Sekretarz Powiatu
– Anna Deja-Dobrowolska oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa (…)
– Barbara Wiśniewska.

Świętowanie rozpoczęły życzenia oraz wspólne zaśpiewanie
przez wszystkich Panów „Sto lat” dla obecnych Pań. Każda pani
otrzymała prymulkę oraz sympatyczny upominek. Kolejne działania
samorządowców wprawiły w zdumienie wszystkie obecne panie.
Panowie założyli gustowne, pasiaste fartuszki i… obsługiwali Panie,
serwując tort, ciasto, kawę i obiad. Całą uroczystość uświetniły

swym występem dzieci i młodzież działająca aktywnie w Wiejskim
Domu Kultury w Lutowie oraz Zespół Ludowy Lutowianie.

Powiatowa wystawa stołów wielkanocnych
w Sypniewie
19 marca 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sypniewie na Powiatowej Wystawie Stołów
Wielkanocnych można było skosztować wielkanocnych potraw. Tych
słodkich i tych wytrwanych. Kunszt sztuki kulinarnej w całej okazałości
zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z całego powiatu. Gminę
Kamień Krajeński reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
w Dąbrówce, gminę Sępólno Krajeńskie – Koło Gospodyń Wiejskich

w Wiśniewie, gminę Więcbork – Koło Gospodyń Wiejskich
w Sypniewie, a gminę Sośno – Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach.
Świąteczne życzenia oraz podziękowania za pracę i serce
włożone w przygotowanie wystawy złożyli wspólnie wszyscy
samorządowcy z powiatu. W ich imieniu Starosta Sępoleński Jarosław
Tadych i Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski podziękowali
paniom z kół gospodyń wiejskich powiatu sępoleńskiego oraz
uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sypniewie i Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku.
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Powiatowy Dzień Matki w Sośnie

z powiatu sępoleńskiego, delegacje młodzieży z więcborskich szkół
oraz rodziny, potomkowie spoczywających w karolewskiej ziemi,
a także liczni mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Przed mszą, tradycyjnie, delegacje kombatantów oraz władz
samorządowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod
tablicami upamiętniającymi mieszkańców naszego regionu
zamordowanych w tymczasowym obozie koncentracyjnym
w Karolewie. Hołd pomordowanym oddali: radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowski, Wicestarosta
Sępoleński Andrzej Marach, Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński,
zastępca Burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku Grażyna Witczak oraz wiceprzewodnicząca Anna Łańska. Pod tablicami i na grobach wiązanki kwiatów
złożyli i zapalili znicze również przedstawiciele Związku Kombatantów
i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

24 maja 2016 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyły
się uroczystości związane z obchodami powiatowego "Dnia Matki".
Władze samorządowe powiatu sępoleńskiego reprezentowali:
Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart;
Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;
Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska.
Dzień Matki w powiecie sępoleńskim obfitował w występy
artystyczne, które z największą przyjemnością i wielkim wzruszeniem
dedykowane były wszystkim mamom.

Narodowe Czytanie „QUO VADIS”
w Sępólnie Krajeńskim
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza został ogłoszony lekturą
Narodowego Czytania w 2016 roku. Włączając się w akcję
Narodowego Czytania, 2 września na Placu Wolności w Sępólnie
można było posłuchać fragmentów „Quo vadis” czytanych przez
Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Charta, Starostę
Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha, Burmistrza Sępólna
Krajeńskiego – Waldemara Stupałkowskiego, Dyrektora Wydziału
Edukacji (…) Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim –
Gabrielę Malczewską, a także kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz uczniów sępoleńskich szkół.
Czytanie okraszone było strojami z epoki i scenerią przypominającą czasy Nerona. Starosta Sępoleński oraz Burmistrz Sępólna
Krajeńskiego wystąpili w strojach rzymskich żołnierzy - legionistów.
Panie natomiast wybierały stroje antycznych Rzymianek i zwieńczały
głowy złotymi wiankami.

W uroczystości w Karolewie wzięła udział młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Więcborku oraz harcerze. - To bardzo cieszy
i daje nadzieję, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nie
zgaśnie, a kolejne pokolenia będą ją pielęgnowały - powiedział ksiądz
Piotr Pieniążek na zakończenie.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Kamieniu
Krajeńskim
10 września 2016 roku przemarszem korowodu dożynkowego
rozpoczęły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Kamieniu Krajeńskim,
gdzie nad jeziorem Mochel o godzinie 16.00 odbyła się polowa msza
święta w intencji rolników. Tuż po mszy Starostowie Dożynek powitali
przedstawicieli samorządów, rolników i gości chlebem z tegorocznych
zbiorów. Następnie Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz
Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski złożyli wszystkim gospodarzom życzenia. Przedstawiono również twórców pięknych wieńców
dożynkowych z kłosów zbóż, które stanowią symbol dożynek. Starosta
Sępoleński wręczył wyróżnienia i prezenty ośmiu rolnikom z gmin
naszego powiatu.

Pamiętamy o pomordowanych w Karolewie
W niedzielę 4 września o godz. 15:00 w kaplicy na cmentarzu
w Karolewie ksiądz Piotr Pieniążek, proboszcz wielowickiej parafii
pw. św. Jakuba Apostoła, odprawił mszę świętą w intencji
pomordowanych na początku II wojny światowej w tamtejszym obozie
koncentracyjnym. Hołd ofiarom karolewskiego obozu oddali
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich

45

Powiat Sępoleński 2016
4. Pani Alicja Babińska – psycholog Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim;
5. Pani Aleksandra Kłodzińska – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2
w Sępólnie Krajeńskim;
6. Pani Danuta Gruszczyńska - nauczyciel Zespołu Szkółnr 2
w Sępólnie Krajeńskim;
7. Pani Lucyna Małek – nauczyciel Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
8. Pan Zbigniew Przybyłka – nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
Spotkanie uświetnione było występami artystycznymi przygotowanymi przez młodzież CKZiU w Więcborku.

Gmina Kamień Krajeński:
· Leszek Piotrowski
· Jarosław Dobek
Gmina Sępólno Krajeńskie:
· Krzysztof Tarlach
· MałgorzataSenska
Gmina Więcbork:
· Piotr Plutka
· Gospodarstwo Rodzinne Michał i Józef Szczepanik
Gmina Sośno:
· Sebastian Giersz
· Marceli Kunca
Po oficjalnych uroczystościach zaprezentowały się zespoły
ludowe. Można było również spróbować wiejskich przysmaków
przygotowywanych przez sołectwa i KGW, zobaczyć wystawę maszyn
rolniczych AGROMA. Dla najmłodszych największą atrakcją był
oczywiście dmuchany zamek, trampolina i wata cukrowa. Impreza
zakończyła się wieczorną zabawą taneczną.

Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych

Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku obchodzono uroczyście Dzień Edukacji
Narodowej. Była to okazja do wręczenia przez Starostę Sępoleńskiego
nagród dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których powiat jest
organem prowadzącym.
Listy gratulacyjne i wyróżnienia otrzymały następujące osoby:
1. Pani Dorota Głyżewska-Fijas – nauczyciel Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
2. Pani Gabriela Przybyłka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
w Sępólnie Krajeńskim;
3. Pani Barbara Wojtasik - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
w Więcborku;

17 grudnia 2016 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie miała
miejsce Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych. Tradycją stało się,
że przed świętami można kosztować potraw wigilijnych, kolędować
i wprowadzać nastrój świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku każdą
gminę reprezentowało jedno koło gospodyń wiejskich. Powiat
sępoleński reprezentował Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sypniewie. Zapachem i wyglądem kusiły pierniki,
makowce, pierogi, barszcz oraz najważniejsza ryba w grudniu – karp.
Wszyscy składali sobie życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Spotkanie przebiegło w miłej, życzliwej atmosferze, dając przedsmak
grudniowych świąt.
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Remonty i modernizacje
Zestawienie robót wykonanych przez brygadę remontowo - budowlaną w roku 2016
Zespół Szkół nr 2 Sępólno Krajeńskie:
- remont korytarza I piętro,
- remont łazienki parter,
- remont gabinetu pielęgniarek,
- remont sekretariatu,
- remont gabinetu dyrektora,
- remont pomieszczenia sprzątaczek.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie:
- remont łazienki w internacie,
- remont pokoju nauczycielskiego.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim:
- malowanie sali gimnastycznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sępólnie Krajeńskim:
- remont pomieszczeń po bibliotece,
- malowanie archiwum,
- malowanie korytarzy.

Zespół Szkół nr 2 Więcbork:
- remont pokoju nauczycielskiego,
- remont gabinetu pielęgniarek.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Kamieniu Krajeńskim:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku:

- remont świetlicy,
- malowanie kaplicy,
- malowanie korytarza w piwnicy.

- remont korytarza parter,
- malowanie kuchni w internacie,
- malowanie łazienki w internacie II piętro,
- malowanie auli.
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Bractwo Kurkowe w Sępólnie Krajeńskim:
- wykonanie sufitu podwieszanego I piętro,
- wykonanie docieplenia budynku na strzelnicy.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Kamieniu Krajeńskim:
- remont pokoju 1-osobowego,
- malowanie kaplicy.

Zadanie wspólne: parafii sępoleńskiej, gminy
Sępólno Krajeńskie i powiatu sępoleńskiego
- szalet miejski w Sępólnie Krajeńskim.

Więcborski Klub Motorowy w Więcborku:
- elewacja budynku na torze motocrossowym.

Powiatowe inwestycje
projektu to ok. 660 tys. zł, w tym wkład UE ok. 357 tys. zł. W ramach
projektu planuje się termomodernizację 4 powiatowych budynków
użyteczności publicznej, a mianowicie:
w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku, doocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropy
piwnic, wymieniona zostanie piwniczna stolarka okienna, wykonana
zostanie izolacja przeciwwilgociowa oraz płukanie instalacji co.,
w budynku anatomii patologicznej w Więcborku zaplanowano
docieplenie ścian, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej,
w budynku Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Więcborku

Rok 2016 to również rok wytężonej pracy nad tworzeniem
i kompletowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji, które
planowane są do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.
Zadania planowane do realizacji w latach 2017-2018 to:

Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej powiatu sępoleńskiego
– projekt zatwierdzony do realizacji, będzie realizowany przy
współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna
w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Kosztorysowa wartość
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w ramach Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną.
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane oraz zakup wyposażenia związany z budową 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych domów dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą (garażem, miejscami
parkingowymi, podjazdami dla osób niepełnosprawnych, chodnikami,
ogrodzeniem, altankami oraz projektowanymi przyłączami do sieci:
wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i centralnego ogrzewania).
Przedmiotowa infrastruktura powstać ma na działce nr 690/4 obręb
nr 1, Więcbork. Szacunkowy koszt inwestycji to około 2 mln zł. Projekt
planowany do realizacji w latach 2017-2018.

Wizualizacja elewacji frontowej budynku anatomii patologicznej
Szpitala Powiatowego w Więcborku

Projekty planowane do realizacji w 2017 roku
Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby
dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo –
wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w Więcborku
Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej
6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach
RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych
do dofinansowania w ramach poddziałania 6.1.2., tj. projekty
dotyczące przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę
społeczną w tym m.in.: budowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie
obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku
lokalnym, tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Wizualizacja termomodernizacji elewacji frontowej budynku
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Więcborku

roboty termomodernizacyjne dotyczyć będą kompleksowo całego
budynku od docieplenia i wymiany dachu po docieplenie ścian
zewnętrznych, stropów piwnic oraz wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej,
w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie
Krajeńskim wymienione zostaną okna oraz docieplony zostanie
strop poddasza budynku.
Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na obiektach
zaplanowano na rok 2017 (3 budynki) oraz 2018 (DPS Suchorączek).

Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej powiatu sępoleńskiego
– budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt w fazie oceny merytorycznej (wniosek
o dofinansowanie złożony w XII 2016 roku, planowany do realizacji
w 2018 roku. Inwestycja zakłada kompleksową termomodernizację
budynku po byłym Posterunku Policji w Sępólnie Krajeńskim,
tj. docieplenie i wymianę dachu, docieplenie fundamentów, ścian
zewnętrznych, stropów, piwnic i poddasza, wymianę i montaż nowej
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pieca c.o. wraz z instalacją
oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Szacunkowy koszt
robót to 1 mln zł.
Bezpośrednim celem ww. projektów jest zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków.

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu
realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego,
tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym
jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika
z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania
pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez
zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby
dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczowychowawczych wraz z budynkiem garażowogospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną w Więcborku.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
· dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności
i wniosek o dofinansowanie,

Projekt w trakcie oceny merytorycznej, planowany do realizacji
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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kuchennym i 2 łazienkami dla 4 osób o pow. 63,06 m2.
Adaptacja pomieszczeń II kondygnacji budynku B poprawi
standard i komfort pobytu 70 Mieszkańców Domu oraz warunki pracy
opiekunów, poprzez utworzenie:
- 4 pokoi jednoosobowych z łazienkami o powierzchni:
16,78 m2, 35,12 m2, 53,65 m2 i 19,74 m2,
- kuchni z jadalnią,
- pokoju gościnnego,
- magazynu odzieży.

· dokumentację projektowo-kosztorysowa,
· roboty budowlane (stan surowy, stolarka zewnętrzna, prace
instalacyjne, prace wykończeniowe, przyłącza, zagospodarowanie
terenu),
· nadzór inwestorski,
· zakup wyposażenia,
· promocję projektu,
· grunt – wkład rzeczowy.
Koszt całkowity projektu wynosi 2.033.962,64 zł, koszty
kwalifikowane wynoszą 2.032.087,63 zł. Projekt jest efektywny
kosztowo. Kwota dofinansowania na jedno utworzone miejsce wynosi
49.290,00 zł i nie przekracza limitu założonego dla budowy nowej
infrastruktury wraz z wyposażeniem, jaki został określony w dokumentacji konkursowej, tj. 49.290,00 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Projekt zakłada realizację prac termomodernizacyjnych ujętych
w dokumentacji technicznej. Projekt planowany jest do realizacji
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna
budynków publicznych – konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04013/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Dokumentacja zakłada przeprowadzenie następujących prac:
1. docieplenie ścian zewnętrznych
2. docieplenie dachu
3. docieplenie stropu nad piwnicą
4. docieplenie stropu nad parterem

Zaplanowana inwestycja na 2017 rok
w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim ul. Podgórna 2
Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B
dla potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań
chronionych.
Montaż windy osobowej pozwoli na połączenie dwóch
budynków mieszkalnych A i B, umożliwi transport osób leżących
i korzystanie przez mieszkańców niepełnosprawnych oraz osób
przebywających w mieszkaniach chronionych z pełnej oferty Domu.
Adaptacja pomieszczeń I kondygnacji budynku B pozwoli
na utworzenie:
- 1 mieszkania chronionego trzypokojowego z 2 aneksami
kuchennym i 2 łazienkami dla 5 osób o pow. 71,87 m2,
- 1 mieszkania chronionego dwupokojowego z 2 aneksami

Inne urządzenia - w ramach termomodernizacji zaprojektowano
nową instalację CO z nowym kotłem oraz oświetlenie energooszczędne LED.
Planowany do termomodernizacji budynek zlokalizowany jest
poza Obszarem Natura 2000 i w żaden sposób nie oddziaływają na ten
obszar.

Zapraszamy do szkół Powiatu Sępoleńskiego

lowiecbork.edu.pl

zspsepolno.republika.pl

losepolno.szkolnastrona.pl
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Ochrona środowiska
Akcje ekologiczne
W 2016 roku powiat sępoleński aktywnie włączał się w promowanie zachowań proekologicznych. Dzięki różnym akcjom ekologicznym organizowanym w ramach cyklicznych imprez, stoisko
wystawowe powiatu sępoleńskiego cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.
Na „II Powiatowych Targach Ogrodniczo-Promocyjnych”
i „II Dniu Żurawia” w Sypniewie zorganizowano dla dorosłych oraz
dzieci i młodzieży konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczohistoryczno-ekologicznej, w których udział wzięło ponad 300 osób.
W konkursie plastycznym młodsi uczestnicy targów wykonali wiele
barwnych prac o tematyce ekologicznej z użyciem plastikowych
butelek, nakrętek i innych wtórnie wykorzystanych materiałów.
Najaktywniejszych nagrodzono sadzonkami drzewek i krzewów oraz
zabawkami edukacyjnymi i gadżetami promocyjnymi. Łącznie na akcje
ekologiczne przeznaczono 4.110,08 zł przy wsparciu środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu. Celem ww. akcji była nie tylko promocja powiatu
sępoleńskiego, jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i turystycznych, ale również propagowanie eko-zachowań wśród
mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnictwo
w konkursie przyczyniło się do zwrócenia uwagi i uwrażliwienia
na piękno naszej okolicy, a także promocji ekologicznego trybu życia.

Nowe nasadzenia
W 2016 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 1002 sadzonki, w tym m.in.
bukszpany, dęby czerwone, jarząby szwedzkie, ligustry pospolite,
magnolie, świerki, tuje i tawuły. Głównym celem tego zadania było
odnowienie nasadzeń drzew i krzewów wokół budynków należących
do powiatu oraz uzupełnienie zadrzewień ze szczególnym
uwzględnieniem celów ochronnych i estetycznych. Dzięki temu
zadaniu udało się podnieść walory turystyczno-rekreacyjne powiatu
sępoleńskiego i znacząco poprawić estetykę otoczenia Szpitala
Powiatowego w Więcborku, przy którym głównie powstały nowe
nasadzenia.
Łączna kwota zadania pn. „Rewitalizacja zadrzewień na terenie
powiatu sępoleńskiego” w 2016 roku wyniosła 24 800,00 zł.

W 2016 roku powiat sępoleński współfinansował również
nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej
dla młodych rolników. Jest to zarazem docenienie i promocja, a także
wyróżnienie osób posiadających szeroką wiedzę w dziedzinach
ekonomiczno-rolniczych. Powiat wspierał również konkurs ekologiczny pn. „Estetyka zagrody wiejskiej”. Zauważenie i nagrodzenie
właścicieli najpiękniejszych ogrodów z wszystkich czterech gmin
leżących w granicach powiatu sępoleńskiego pozwala zachęcić
kolejne osoby do dbania i chwalenia się efektami swojej pracy
i przyczynia się do poprawy jakości otaczającego nas krajobrazu.
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Złoty Klucz Przedsiębiorczości 2016
W roku 2016 decyzją Kapituły Konkursu
Nagrodę „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”
przyznano Fabryce Mebli Biurowych MDD
Sp. z o.o. Kapituła doceniła ponad 20-letnią
działalność Spółki – przedsiębiorstwa
innowacyjnego pod względem zarządzania,
linii technologicznych i produktów. Spółkę
wyróżniono za dynamiczny rozwój, postępy
związane z jej funkcjonowaniem, bazą i produkcją.

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” została ustanowiona w 2014 roku, przyznawana jest dla firm
za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej. Jej celem
jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców
w powiecie sępoleńskim, którzy podejmując lub rozwijając
działalność gospodarczą, tworzą klimat sprzyjający rozwojowi
powiatu.
Jest formą podziękowania przedsiębiorcom za podejmowanie
działań sprzyjających realizacji misji powiatu – regionu rozwijającego
się turystycznie i gospodarczo m.in. dzięki aktywnej działalności
lokalnych firm.

Przypomnijmy, że w 2015 roku Nagrodę przyznano RONET
Sp. z o. o. z Więcborka oraz GoodMills Polska Sp. z o. o. – Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka z Dużej Cerkwicy. Nagroda ta ma charakter
wyłącznie honorowy. Laureaci otrzymują statuetkę oraz dyplom.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Współpraca powiatu z samorządami gminnymi
przy realizacji szkoleń
W czerwcu 2016 roku na sali sesyjnej odbyło się szkolenie
pt.: „Aktualne problemy związane z prawidłowym rozliczaniem
podatku VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym w oświacie.” Inicjatorem spotkania było Starostwo
Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Udział w nim wzięli pracownicy
gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz goście
z jednostek samorządu terytorialnego mających siedzibę poza granicami powiatu sępoleńskiego. Szkolenie prowadził Pan Krystian
Łatka. Celem szkolenia było wyjaśnienie „centralizacji” rozliczeń
podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialego
w związku z projektem ustawy z dnia 05.04.2016 roku o zasadach
rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw
członkowskich EFTA, a także ze środków publicznych, przeznaczonych na realizację projektów przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto 5 samorządów (gmina Kamień Krajeński, gmina
Sępólno Krajeńskie, gmina Więcbork, gmina Sośno oraz powiat
sępoleński) 18 listopada 2016 roku w Centrum Aktywności
Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, wychodząc naprzeciw
potrzebom organizacji pozarządowych, zorganizowały i współfinansowały szkolenie w zakresie poprawnego przygotowywania
oraz sprawozdania zadania publicznego, realizowanego po wejściu w
życie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W szkoleniu udział wzięło ponad 40 osób z terenu całego powiatu.
Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Werbowny – szkoleniowiec
i praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie dla uczestników
było bezpłatne.
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Zasłużeni Powiatu Sępoleńskiego
Podczas XVII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w dniu
26 lutego 2016 roku dokonano kolejnych wpisów do Księgi
Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego. Wpisy znajdują się pod
numerami 23 i 24. Uhonorowane wpisem zostały: mieszkanka gminy
Sępólno Krajeńskiego Pani Barbara Stasierowska oraz mieszkanka
gminy Kamień Krajeński Pani Genowefa Ziemniak. Mieszkanki powiatu
sępoleńskiego zostały docenione za swoje zaangażowanie w rozwój
wiejskiej społeczności lokalnej.
Pani Genowefa Ziemniak działała na rzecz Kółek Rolniczych
i Koła Gospodyń Wiejskich w Płociczu. Każdego roku jako
Przewodnicząca Koła, przy wsparciu finansowym Kółka Rolniczego,
organizowała kursy m.in. gotowania, pieczenia, kroju i szycia,
szydełkowania, makramy; żywieniowe, przerobu zbóż na mąkę
i pieczenia chleba, przetwórstwa warzyw oraz szkolenia z ogrodnictwa.
Organizowała również prelekcje i spotkania z lekarzami oraz położną.
Jej aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego polegała m.in.
na: rozprowadzaniu wśród mieszkańców krzewów ozdobnych,
kwiatów, drzew owocowych, piskląt oraz paszy i koncentratów,
organizowaniu dla członkiń wycieczek krajoznawczych, do gospodarstw specjalistycznych, na wystawy rolnicze, wyjazdy kobiet
do Bydgoszczy na badania specjalistyczne. Przez wiele lat organizowała konkursy na najpiękniejszy ogród kwiatowy i warzywny, przynosząc w ten sposób estetykę wsi i poczucie dumy z „Małej Ojczyzny”.
Wspólnie ze Zlewnią Mleka i Spółdzielnią Mleczarską w Sępólnie
Krajeńskim była organizatorem konkursów pn. „Czystość obejść
gospodarskich i obór”.
Z członkiniami KGW na polach Kółek Rolniczych w Płociczu
zbierała płody rolne. W zamian za współpracę Koło Gospodyń
otrzymało sprzęt AGD do wypożyczalni naczyń, która służy
mieszkańcom do dnia dzisiejszego. Z inicjatywy Przewodniczącej
zakupiono okna inspektowe, w których członkinie prowadziły uprawy
warzyw. W okresie wakacji KGW udzielało pomocy organizatorom
„Dziecińców”, form wypoczynku letniego skierowanej do dzieci
z Płocicza. Działaczki KGW zaopatrywały „dzieciniec” w artykuły
żywnościowe oraz warzywa wyprodukowane w gospodarstwach.
Pani Barbara Stasierowska wspólnie z członkiniami Koła
Gospodyń Wiejskich w Lutowie organizowała kursy i pokazy gotowania
oraz pieczenia. Również w tym zakresie współpracowała z Ośrodkiem
Nowoczesna Gospodyni przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Sępólnie Krajeńskim. Wraz z okręgową spółdzielnią
mleczarską organizowała kursy odchowu cieląt i zastosowania nabiału
w gospodarstwie domowym i w codziennym żywieniu. Z jej inicjatywy
odbyło się wiele wycieczek krajoznawczych, w których uczestniczyły
członkinie KGW i ich rodziny. Do dzisiaj współorganizuje festyny,
imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne m.in. „Biesiady

po Lutowsku” oraz cykliczne spotkania pn. „Sztuka kulinarna – kultura
ludowa gmin województwa kujawsko-pomorskiego”. Jest inicjatorką
wystaw pod nazwą „Stoły Wielkanocne” i „Stoły Wigilijne” na szczeblu
powiatu sępoleńskiego. Wraz z członkiniami Koła bierze udział
w konkursach propagujących czystość i estetykę na terenach wiejskich
takich jak: „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”, „Ekologiczne
zagospodarowanie zagrody wiejskiej”, „Estetyka zagrody”. Barbara
Stasierowska od samego początku jest członkinią zespołu
folklorystycznego „Lutowianie”, który w 2015 roku obchodził swoje
30-lecie istnienia. Zespół ten uświetnia swoimi występami gminne
i powiatowe imprezy okolicznościowe. Była inicjatorką zakupu strojów
ludowych dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z gminy Sępólno
Krajeńskie. Idea ta przyczyniła się do kultywowania tradycji
i rozpoznawalności Kół w regionie.
Kapituła Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego powołana
została uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XIII/88/2000
z dnia 21 stycznia 2000 roku. W jej skład wchodzą: Przewodniczący
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart, Przewodnicząca
Rady Gminy w Sośnie Krystyna Wąsik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Więcborku Grażyna Witczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Sępólnie Krajeńskim Kazimierz Jagodziński oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Kazimierz Warylak.
Informacje o dotychczasowych wpisach znajdują się
na stronie starostwa powiatowego w zakładce ZASŁUŻENI POWIATU
SĘPOLEŃSKIEGO.

Konferencje prasowe

Konwenty

Powiat sępoleński współpracuje z mediami. W 2016 roku
cyklicznie (średnio raz w miesiącu) odbywały się konferencje
prasowe, na które zapraszano przedstawicieli redakcji.
Na spotkaniach Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim, Starosta oraz zaproszeni goście odpowiadali na pytania
mediów. Konferencje były także nagrywane przez lokalną telewizję w
celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców.

Wspólne działania pięciu samorządów z terenu powiatu,
na wielu płaszczyznach, to wynik dobrej współpracy. Jest ona
efektem comiesięcznych spotkań włodarzy poszczególnych
samorządów i zaproszonych gości w celu wypracowania wspólnych
stanowisk, czy realizacji zadań.
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ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy PSP: st. kpt. mgr Tomasz Kabat

tel. 52 388 83 50, fax 52 388 83 52
www.binp.info/kppspsepolno
sepolno.kujawy.psp.gov.pl
e-mail: sekretariat.kppsp@poczta.onet.pl
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej zostali niejednokrotnie wyróżnieni za kompetencje,
profesjonalizm i ofiarność w wykonywaniu codziennych obowiązków
służbowych, a także za kreowanie pozytywnego wizerunku swojej
formacji poza służbą.
Pion kontrolno-rozpoznawczy w roku 2016 przeprowadził 79
kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów,
gdzie sprawdzono łącznie 125 obiektów. Prowadzono także szereg
zadań z zakresu prewencji społecznej. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania poprzez inicjowanie,
prowadzenie i koordynowanie działań i programów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa
pożarowego.
Celem spotkań jest kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja
podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie
specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych, umundurowania
i sprzętu przeciwpożarowego. Sytuacje, w których dzieci dzięki
znajomości numerów ratunkowych oraz zasad zachowania się
w krytycznych sytuacjach uratowały swoich najbliższych, pokazują,
jak cenna jest szersza edukacja najmłodszych w tym zakresie. W roku
2016 w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego uczestniczyło 1450 uczniów z różnych szkół.
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź
czujność” przeprowadzono
spotkania we wszystkich
gminach powiatu sępoleńskiego, na których obecni
byli naczelnicy i prezesi
jednostek OSP. W trakcie
spotkań przedstawiono założenia i cele akcji oraz
omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego
w okresie grzewczym, jak
również sposoby eliminacji
zatruć tlenkiem węgla poprzez stosowanie autonomicznych czujek. Podjęliśmy ponadto współpracę
z największymi spółdzielĆwiczenia „KOBRA 2016”
niami mieszkaniowymi i zakładami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zarządzającymi
budynkami wielorodzinnymi, którym przekazano blisko 600 ulotek
celem rozmieszczenia w punktach informacyjnych, w obiektach.
Podjęto działania, które zaskutkowały zakupem przez samorządy
17 czujek dymu i tlenku węgla (4 czujki zamontowano w budynkach
w zarządzie Starostwa powiatowego).
Humanitaryzm i niesienie pomocy wypisane na sztandarach
strażackich „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” jest nie tylko
mottem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ale
praktycznym drogowskazem wszelkich poczynań.

W dniu 31 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczystość pożegnania
przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
st. kpt. mgr. inż. Leszka Grugel. Pan st. kpt. Leszek Grugel z pożarnictwem związany był przez 38 lat, w tym przez 9 lat kierował sępoleńską komendą.
Z upoważnienia Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusza Halaka,
Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Sowiński z dniem
1 kwietnia 2016 roku powierzył pełnienie obowiązków Komendanta
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim st. kpt. Tomaszowi Kabatowi,
który od ponad 4 lat był Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w obecności Kujawsko-Pomorskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej st. kpt. Jacka Kaczmarka.
W dniu 11 kwietnia zmiana służby podziału bojowego została
wzbogacona o uroczysty apel. Obowiązki Dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej powierzone zostały kpt. Robertowi Lissowi.
Nowy Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zajmował dotychczas stanowisko Dowódcy zmiany.

Profesjonalne działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej obejmują dziś ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Sępoleńscy strażacy w ciągu roku uczestniczyli w likwidacji
siedemset pięćdziesięciu dziewięciu różnego rodzaju zdarzeń.
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Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim:
mł. insp. Paweł Zawada
tel. 52 389 02 00 lub 52 389 02 21, fax. 52 389 02 47
e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl
http://bip.sepolnokrajenskie.kpp.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Sępólnie Krajeńskim
Komendant inspektor Krzysztof Różański
odszedł na emeryturę
16 maja 2016 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim odbyło się uroczyste zdanie obowiązków służbowych
przez komendanta - inspektora Krzysztofa Różańskiego. Po 27 latach
służby oficjalnie pożegnał się z kierowaną przez siebie jednostką.
W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy inspektor Paweł Spychała, przedstawiciele władz
samorządowych, zaproszeni goście, policjanci oraz pracownicy
cywilni.

o prawidłowym korzystaniu z dróg oraz propagowanie używania
elementów odblaskowych poprzez ich wręczanie niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego.

Podczas tej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy inspektor Paweł Spychała wręczył rozkaz powierzenia
obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim
ówczesnemu zastępcy, młodszemu inspektorowi Pawłowi Zawadzie.
Natomiast obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Sępólnie Krajeńskim powierzono podinspektorowi Dariuszowi
Jędrzejczakowi.

Działania zostały ukierunkowane
w głównej mierze wobec osób
korzystających z dróg poza terenem
zabudowanym, gdyż często słaba
widoczność pieszych i rowerzystów
po zmierzchu bywa przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
Partnerami działań są Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim,
urzędy miejskie w Sępólnie Krajeńskim, Więcborku, Kamieniu Krajeńskim i Urząd Gminy w Sośnie, Bank Spółdzielczy w Więcborku,
ośrodki pomocy społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Więcborku,
Kamieniu Krajeńskim i Sośnie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Bydgoszczy i Toruniu, Stowarzyszenie „Zielony Liść”
w Toruniu, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Warszawie i inni.

Akcja „Odblaski ratują życie”
Od stycznia 2011 roku cyklicznie w ramach działań
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych użytkowników ruchu pod hasłem „Odblaski ratują życie”.
Celem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem
pieszych i rowerzystów poprzez podniesienie świadomości
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Nowy radiowóz w sępoleńskiej policji

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów

21 listopada 2016 roku sępoleńscy policjanci wzbogacili się
o nowy radiowóz. Jego zakup był współfinansowany przez gminy
Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński i Sośno oraz
Komendę Główną Policji. W uroczystości przekazania wziął udział
Starosta Sępoleński, Burmistrzowie Sępólna Krajeńskiego, Kamienia
Krajeńskiego oraz Więcborka, Wójt Gminy Sośno, Komendant
Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim mł. insp. Paweł Zawada wraz
ze swoim zastępcą podinsp. Dariuszem Jędrzejczakiem, Naczelnik
i Zastępca Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz policjanci.
Nowy nabytek to nowoczesny samochód marki Kia Ceed
wyprodukowany w 2016 roku. To auto specjalnie przygotowane
na potrzeby policji. Radiowóz jest wykorzystywany w codziennej
służbie przez funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

15 grudnia 2016 roku w budynku Urzędu Miasta w Kamieniu
Krajeńskim z myślą o mieszkańcach gminy został otwarty Policyjny
Punkt Przyjęć Interesantów. Dyżury pełnią tam dzielnicowi z terenu
gminy Kamień Krajeński Otwarcia dokonali Burmistrz Wojciech
Głomski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie
Krajeńskim mł. insp. Pawłem Zawadą, Przewodniczącym Rady
Miejskiej Kazimierzem Warylakiem, Zastępcą Naczelnika WPiRD
nadkom. Lechem Zajączkowskim oraz dzielnicowymi.

Szkolenie strażaków z policjantami
W ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej
„CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ” w grudniu 2016 roku strażacy
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzili
szkolenie dla dzielnicowych sępoleńskiej komendy. Zdobytą wiedzę
o zagrożeniach związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń
grzewczych policjanci przekazują mieszkańcom podczas różnego
rodzaju spotkań.

Otwarcie punktu przyjęć miało na celu podniesienie jakości
obsługi i usprawnienie przyjmowania przez mundurowych
interesantów z terenu gminy Kamień Krajeński. W każdy czwartek
w godz. 14.00-15.30 w punkcie przyjęć dyżuruje dzielnicowy z terenu
gminy tj. sierż. szt. Jacek Jańczak lub mł. asp. Dariusz Warnke.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sępoleńskim
Od początku roku 2016
na terenie całej Polski funkcjonuje
system darmowej pomocy prawnej.
Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej. Na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej,
w wyniku współpracy z gminami,
z dniem 1 stycznia 2016 roku
na terenie powiatu sępoleńskiego
utworzono 2 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy –
w Sępólnie Krajeńskim i w Więcborku. W marcu 2016 roku na wniosek gminy Kamień Krajeński oraz
Sośno utworzono filie punktów.
Nieodpłatna pomoc prawna
jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej. Środki
na realizację zadania pochodzą
z budżetu państwa.
W roku 2016 w naszym
powiecie w ramach ww. zadania
pomoc prawną uzyskało 466 osób.
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Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 30; tel./fax 52 388 12 31
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
bip:www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl

W 1954 roku dekretem o Inspekcji Sanitarnej została powołana
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie
Krajeńskim. Likwidacja jednostki nastąpiła w 1975 roku, w wyniku
ówczesnej reformy terytorialnej kraju. Stację reaktywowano z dniem
1 stycznia 2001 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest
podmiotem leczniczym powołanym do realizacji zadań z zakresu
zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

Nadzór nad środowiskiem pracy polega na egzekwowaniu
właściwego stanu higieny zakładów pracy, warunków zdrowotnych
środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób
zawodowych. Realizowany jest także nadzór nad niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi, produktami biobójczymi, detergentami,
środkami ochrony roślin.
Nadzór przeciwepidemiczny - monitoruje sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych, nadzoruje realizację Programu Szczepień Ochronnych oraz prowadzi dystrybucję preparatów szczepionkowych.

Wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, minimalizacji zagrożeń stwarzanych
przez środki zastępcze („dopalacze”), a także na prowadzeniu
działalności oświatowo-zdrowotnej. Stacja obejmuje nadzorem blisko 1000 obiektów na terenie powiatu sępoleńskiego.

Pion higieny dzieci i młodzieży kontroluje zapewnienie
prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w placówkach
oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz obiektach
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapobiegawczy nadzór sanitarny realizowany jest poprzez:
- tworzenie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych
w nowo projektowanych obiektach budowlanych,
- eliminowanie zagrożeń zdrowotnych związanych z podejmowaniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia polegają
na pobudzaniu aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia
oraz inicjowaniu, organizowaniu i koordynowaniu działalności
w zakresie kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku - obejmuje
zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór
nad warunkami produkcji i obrotu środków spożywczych,
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.
Sprawujemy także monitoring suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Nadzór nad obiektami komunalnymi ma na celu kontrolę
higieny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz czuwaniem nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i basenach.
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ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Kr.
tel./fax 52 388 12 25
e-mail: sepolno.piw@wp.pl
www.sepolno.piwet.org
Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Magdalena Czerkawska-Tyborska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Sępólnie Krajeńskim
Inspekcja Weterynaryjna jest państwową instytucją kontrolnonadzorczą. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii. Na szczeblu
powiatowym zadania Inspekcji Weterynaryjnej wykonuje przy pomocy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Powiatowy Lekarz
Weterynarii, będący organem administracji państwowej. Służbowo
Powiatowy Lekarza Weterynarii podlega Wojewódzkiemu i Głównemu
Lekarzowi Weterynarii.
Główne działanie Inspekcji Weterynaryjnej skupia się na szczeblu
powiatowym. W zakresie wykonywania zadań na terenie powiatu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie ściśle współpracuje
z lokalnymi organami władzy samorządowej oraz powiatowymi
służbami i inspekcjami.
Inspekcja Weterynaryjna wykonuje swoje zadania przez:
A. zwalczanie:
- chorób zakaźnych zwierząt, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych
chorób,
- chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka
ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych
dalej "zoonozami",
- monitorowanie zakażeń zwierząt;
- badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
B. sprawowanie nadzoru nad:
- bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przy ich
produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
- wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego,
- wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia
zwierząt,

Budynek PIW po modernizacji prowadzonej w latach 2012-2013

- zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością
zdrowotną materiału biologicznego,
- przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
- przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz
przemieszczaniem zwierząt,
- przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w gospodarstwach
utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Tradycje Inspekcji Weterynaryjnej na Pomorzu, w tym także
w Sępólnie Krajeńskim sięgają, roku 1918 – 1920 z chwilą
przekazania Dekretem Józefa Piłsudskiego służby
weterynaryjnej z Resortu Ministra Spraw Wewnętrznych
do resortu Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Pierwszym administratorem służby weterynaryjnej
na Pomorzu po odzyskaniu niepodległości był w latach
1920 – 1924 urodzony w Sypniewie dr Szczepan Gracz.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego
Rok 2016 był kolejnym rokiem prac nad tworzeniem, aktualizacją
oraz realizacją Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego. Strategia powstała na mocy podpisanego
z dniem 3 września 2014 roku, porozumienia na rzecz rozwoju
obszaru, którego stronami są: powiat sępoleński, gmina Sępólno
Krajeńskie, gmina Kamień Krajeński, gmina Więcbork oraz gmina
Sośno. Dokument ten stanowi niezbędne narzędzie do wdrażania
polityki terytorialnej, dzięki której możliwe jest ubieganie się
o zewnętrzne środki finansowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nad wyborem projektów
na listę podstawową i ich prawidłową realizację czuwa Komitet
Sterujący ORSG, którego przewodniczącym jest Starosta Sępoleński,
a członkami włodarze poszczególnych gmin powiatu sępoleńskiego
oraz przedstawiciel marszałka. Starosta odpowiada przed
marszałkiem za całość prac związanych z opracowaniem, wdrażaniem,
realizacją i monitoringiem Strategii.
Na realizację Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego wstępnie przypisano kwotę ok.
34 mln zł, w tym 41,81% przeznaczone jest na projekty miękkie (EFS).
Na liście podstawowej Strategii znalazło się 31 projektów
na łączną kwotę ok. 38,2 mln zł, w tym m.in. 5 projektów powiatowych
i 1 projekt partnerski gminno-powiatowy, co obrazuje tabela obok.

Nazwa zadania

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
powiatu sępoleńskiego
Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby
pracowni kształcenia zawodowego
Wsparcie→Aktywizacja→Rozwój

Kwota
dofinansowania

Termin
realizacji

1 015 498,50

863 173,72

2017-2018

660 573,73

357 814,45

2017-2018

998 899,82

849 064,84

2017-2018

Wartość

440 000,00

374 000,00

2017-2020

Mój start w życie zawodowe 2017-2018

1 297 520,03

1 102 892,03

2017-2018

Moja wiedza = mój sukces
(projekt partnerski)

3 192 750,43

2 713 837,86

2017-2018

Na wszystkie projekty powiatu sępoleńskiego zostały złożone
wnioski aplikacyjne. Pięć jest w fazie oceny merytorycznej, jeden
wniosek termomodernizacyjny jest zatwierdzony do realizacji.
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Powiatowy Urząd Pracy
w Sępólnie Krajeńskim

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

Główne programy rynku pracy realizowane w 2016 roku

Głównym celem Powiatowego Urzędu Pracy jest pomoc
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez dostępne
instrumenty rynku pracy, m.in.: szkolenia, staże, prace
interwencyjne, roboty publiczne. Działania te mają na celu
przygotowanie młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia lub powrót
osób bezrobotnych na rynek pracy. Pośrednicy Pracy oraz Doradcy
Zawodowi określają Indywidualny Plan Działania dla osób
bezrobotnych w celu najbardziej efektywnego wykorzystania
środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

> Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
do 30 r. ż. „Praca dla Młodych" - 1 6043 00,00
> EFS-POWER - 1 460 030,39
> EFS-RPO - 1 070 588,00
> Program aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 r. ż.
- 919 300,00
> Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 880 700,00
> Program realizacji robót publicznych w regionie wysokiego
bezrobocia - 614 000,00
> Program regionalny - 453 500,00

POŚREDNICTWO PRACY
· Kontakty z pracodawcami - 2 234;
· Oferty pracy - 2 234 (w tym staże, prace społeczno-użyteczne);
· Giełdy pracy - 127 (wezwano 1 596 os., uczestniczyło 1245 os.,
tj. 78%);
· Podjęcia pracy - 3 017.

PORADNICTWO ZAWODOWE
· Porady indywidualne - 464 dla 441 osób;
· Grupowe porady zawodowe - 8 spotkań warsztatowych dla 69 osób;
· Indywidualne informacje zawodowe - 312;
· Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - 1 dla 8 osób;
· Liczba założonych Indywidualnych Planów Działania - 3 393;
· Liczba ustalonych profili pomocy - 4 353.

Środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych
przyznawane są corocznie w oparciu o kryteria określone poprzez
ministra właściwego do spraw pracy (tzw. algorytm). 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 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 2016 r. pozyskano 5 964 718,39 zł dodatkowych
środków, co umożliwiło aktywizację łącznie 2 433 osób.

Na początku 2016 roku stopa bezrobocia w powiecie
sępoleńskim wyniosła 19,7%. Na koniec roku było to już tylko
17,5%, czyli zanotowano spadek o ponad 2 punkty procentowe.
Najniższą stopę bezrobocia w powiecie odnotowano w październiku i było to 15,6%. Jest to najniższy wynik od kilkunastu lat.

RAZEM
10 576 900,00 zł

Środki pozyskane

Algorytm

5 964 718,39 zł

3 007 881,61 zł

Środki na refundację części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia
i składki osób do 30r.ż. (art.150f)

1 604 300,00 zł

Dzięki poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy, w roku 2016
odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Na koniec roku w ewidencji znajdowało się 2470 osób bezrobotnych. W porównaniu
do początku roku liczba ta spadła o 376 osób. Do zasiłku
uprawnionych było 241 osób, tj. 10% ogółu zarejestrowanych.
Najniższa liczba osób bezrobotnych w październiku wyniosła 2155
osób.

Liczba osób objętych wsparciem w 2016 r.

W ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 4 401 osób,
które uzyskały status osoby bezrobotnej. W ciągu miesiąca było to
średnio 366 osób, czyli około 17 osób dziennie. Największy napływ
osób bezrobotnych przypada zawsze na początku i na koniec roku.
W tym roku było to 502 osób zarejestrowanych w styczniu i 515 osób
w grudniu.
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Osoby bezrobotne rejestrowane i wyłączone z ewidencji

Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim
wyrejestrowano łącznie 4 691 bezrobotnych. Głównymi przyczynami
wyłączenia bezrobotnych z ewidencji było m.in.:
- podjęcie pracy 3 017 os. (64,3%),
- niepotwierdzenie gotowości do pracy 512 os. (10,9%),
- podjęcie stażu zawodowego 487 os. (10,3%),
- dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 225 os.
(4,8%).

Targi Pracy i Edukacji

10 lutego 2016 roku Starostwo Powiatowe w Sępólnie
Krajeńskim we współpracy z gminą Sępólno Krajeńskie oraz
Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowało I Targi
Pracy i Edukacji pod hasłem: „Twoja przyszłość w twoim regionie”.
Targi skierowane były w szczególności do osób poszukujących pracy
jak i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wahających
się z wyborem szkoły na dalszym etapie kształcenia. Na targach
zaprezentowało się ponad 50 wystawców, w tym: zakłady pracy,
instytucje, szkoły średnie i wyższe z całego regionu. Oprócz firm
i szkół powiatu sępoleńskiego pojawili się przedstawiciele
przedsiębiorstw z Bydgoszczy, Chojnic czy Człuchowa.
Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Wielu wystawców zaprezentowało własne produkty i wykorzystywane metody produkcji. Dodatkową atrakcją była możliwość
skorzystania z darmowych usług fryzjera, kosmetyczki i fotografa.
Szukającym pracy targi umożliwiły uzyskanie najbardziej
aktualnych informacji o firmach, ich planach zawiązanych

z zatrudnieniem oraz dostępnych na rynku ofertach pracy, a także
o możliwościach odbycia staży, praktyk i praktycznej nauki zawodu.
Natomiast pracodawcy mieli możliwość wstępnych rozmów
z kandydatami, zaprezentowania swojej firmy wśród zwiedzających
oraz nawiązania cennych kontaktów.
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PRACODAWCO!
chcesz przeszkolić swoich pracowników
albo sam skorzystać z dofinansowania
na podniesienie kwalifikacji?

Złóż wniosek o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
do Powiatowego Urzędu Pracy
Z Funduszu Szkoleniowego możesz
otrzymać środki na:
Spiesz się!
• kursy zawodowe
liczy się kolejność zgłoszeń!
• studia podyplomowe
• egzaminy zawodowe
• badania lekarskie
i psychologiczne
• ubezpieczenie od NNW
podczas kształcenia

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

w Sępólnie Krajeńskim
Usługi w zakresie:
– diagnostyki pojazdów
– przeglądów rejestracyjnych
– napraw pojazdów

Usługi budowlane:
– remonty mieszkań
– ocieplanie budynków

Wykonywanie instalacji:

ul. Elizy Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (52) 388-22-86
fax (52) 388-28-49
e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
www.zgksepolno.pl

– gazowych
– grzewczych

Wykonywanie przyłączy:
– wodociągowych
– kanalizacyjnych
– montaż wodomierzy

Usługi samochodem
specjalistycznym ,,WUKO”:
– czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
o średnicach od 50 do 600 mm
– usuwania zanieczyszczeń i osadów z wypustów
ulicznych i studzienek kanalizacyjnych

Usługi:

– dekarskie
– blacharskie
– transportowe

Sprzedaż:

– gazów technicznych
– gazu propan butan
– sprzętu spawalniczego

Wydziały zakładu:

Adres:

Wydział gospodarki mieszkaniowej ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie
Wydział usług komunalnych
Wydział wodociągów i kanalizacji

os. Leśne 2, Sępólno Krajeńskie

Dział oczyszczalni ścieków

ul. Przemysłowa, Sępólno Krajeńskie

Wydział energetyki cieplnej

ul. Przemysłowa 5, Sępólno Krajeńskie

Sklep wielobranżowy

ul. Nowy Rynek 1, Sępólno Krajeńskie

Pałac Sypniewo
A

• Wyśmienite menu
• Kuchnię regionalną
• Wędliny i pieczywo własnego wyrobu
• Szeroki wybór świeżych i wędzonych ryb
• Miód prosto z pasieki

• Do dyspozycji 6 sal bankietowych
• Przyjęcia weselne już od 180 zł
• Promocyjne ceny na pokoje hotelowe dla gości weselnych
• Baza noclegowa na 50 os.
• Kompleksowa organizacja uroczystości
• Imprezy plenerowe i catering
• Wynajem auta do ślubu
• Bezpłatny dostęp do Wi-Fi

Wesela

•

Bankiety

•

Zespół Pałacowo-Parkowy zlokalizowany jest
w miejscowości Sypniewo gm. Więcbork.
Jesteśmy obiektem hotelarsko-gastronomicznym.
Organizujemy wesela, imprezy okolicznościowe,
plenerowe oraz cateringi. Prowadzimy warsztaty
kulinarne propagujące produkty lokalne i regionalne.
Z tego tytułu należymy do Spiżarni KujawskoPomorskiej oraz do Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego.

Specjalność kuchni
Szynka z puree z zielonego grochu

Przyjęcia okolicznościowe

•

Szkolenia

Zespół Pałacowo-Parkowy

Złotów

Sępólno Kraj.
ul.

ul.29 Stycznia 45
89-422 Sypniewo
tel. 665 077 766, 781 499 042
e-mail:palacsypniewo@onet.eu
www.palacsypniewo.pl
https:/www.facebook.com/palacsypniewo/

Cateringi
Dojazd

•
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SYPNIEWO

sty

cz

nia

ul. 29 stycznia

Zespół
Pałacowo
Parkowy

Więcbork

A

ELITARNE ŁOWISKO KARPIOWE
tel. 602 689 413 tel. 665 077 766

Eurofasada

KRZYSZTOF SEYDAK

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
tel. 52 388 26 55, kom. 605 10 60 22

SKLEP
MOTORYZACYJNY

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 15 g

tel. 52 388 81 21; kom. 609 156 416

SERWIS SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
i OSOBOWYCH kom. 601 51 99 41

Wykonujemy:
• Pełen zakres przeglądów
• Ustawienia geometrii pojazdów
• Serwis samochodów ciężarowych i osobowych
• Serwis i legalizacja tachografów
• Diagnostyka komputerowa

www.seydak.pl
e-mail: oskp.seydak@wp.pl

Kamieniarstwo
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

-nagrobki
-grobowce

-parapety
-blaty

-schody
-posadzki

-kominki
-elewacje

ATRAKCYJNE CENY - WIELKI WYBÓR
SERWIS - MONTAŻ - DORADZTWO

BEMIX

Zakład Produkcyjny w Runowie Krajeńskim
• hala produkcyjna o powierzchni 34 000 m2
• nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni 20 000 m2
oraz 7500 miejsc paletowych
• zarządzanie produkcją w oparciu o koncepcję zarządzania
LEAN MANAGEMENT
• własna flota transportowa
• kilkaset mebli w ciągłej produkcji
• nowoczesny park maszynowy
• nowoczesne wzornictwo
• bogata kolorystyka tkanin
• profesjonalna obsługa klienta
"GABI BIS" jest prężnie i dynamicznie rozwijającą się grupą spółek
zatrudniających około 1300 osób. Sukces na rynku polskim i zagranicznym
zawdzięcza ciągłemu rozwojowi technologii i nowemu wzornictwu.
Wieloletnie doświadczenie dało firmie trwałą i pewną pozycję w branży
meblowej na rynku krajowym i zagranicznym.
Dokładamy wszelkich starań aby nasze meble trafiające do państwa
domów były wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz przy
zastosowaniu najnowszych technologii. Bogata i różnorodna oferta
wychodzi naprzeciw zmieniającym się gustom i oczekiwaniom.

Nasza oferta to:
• kanapy
• narożniki wypoczynkowe

Kolekcje nasze są dostępne
w ponad 1000 salonach
na terenie:

• fotele
• łóżka
• narożniki kuchenne
• meble stylizowane
• stoły i krzesła.

Wszystko w wysokiej jakości, aby sprostać wymaganiom najbardziej
wymagających klientów. W swojej działalności nastawieni jesteśmy
na rozwój mając na uwadze przede wszystkim dobro i wymagania klienta.

- Polski,
- Czech,
- Niemiec,
- Węgier,
- USA,

- Kanady,
- Izraela,
- Francji,
- Słowacji,
- Łotwy,
- Estonii.

Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim

Opracowanie graficzne:
DRUKARNIA

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

KWIECIEŃ 2017

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Tadeusza Kościuszki 11
tel. (+48 52) 388 13 00
sepolnopow@pro.onet.pl
www.powiat-sepolno.pl

