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Za nami kolejny rok funkcjonowania samorządu powiatowego. Oddajemy 

w Państwa ręce publikację obrazującą przedsięwzięcia, które udało nam się 

zrealizować, i które mają ogromne znaczenie dla rozwoju Powiatu Sępoleńskiego. 

Jest to swoiste sprawozdanie z działań  za rok 2018, przeprowadzonych  przez 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, jego jednostki organizacyjne oraz 

służby i instytucje działające na terenie Powiatu. Wszelkie działania udało się 

zrealizować dzięki współpracy samorządu powiatowego z samorządem województwa 

oraz samorządami gminnymi, często przy współudziale środków pochodzących 

z Unii Europejskiej. 

Informacje zawarte w tej publikacji dotyczą zarówno zadań zakończonych, jak 

i rozpoczętych, które wymagają kontynuacji, a niewątpliwie wpływają na jakość życia 

mieszkańców. Zapraszamy do lektury oraz odwiedzania naszej strony internetowej 

www.powiat-sepolno.pl

Dziękujemy pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za 

zaangażowanie w realizację zadań. Dziękujemy Mieszkańcom Powiatu za 

współtworzenie naszego Powiatu, mając nadzieje, że nie zawiedliśmy Państwa 

zaufania.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Starosta Sępoleński

Jarosław Tadych
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sępoleńskiego!
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Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
- informacje według stanu na dzień 31.01.2019 r.

Rada Powiatu 
Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu

Zofia Krzemińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Piotr Dobrzański– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

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

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

Agnieszka Seydak, Iwona Sikorska, Krzysztof Szymanowicz, 

Jarosław Tadych, Krzysztof Wilgosiewicz, Danuta Zalewska.

w Sępólnie Krajeńskim VI kadencji

W Radzie Powiatu funkcjonuje 
7 komisji problemowych:

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

w Sępólnie Krajeńskim 

Komisja Statutowa

Skład Komisji Rady Powiatu 
VI kadencja
KOMISJA STATUTOWA
1. Piotr Dobrzański- Przewodniczący 
2. Tomasz Fifielski
3. Danuta Zalewska
4. Andrzej Marach
5. Katarzyna Kolasa

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

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

w Sępólnie Krajeńskim - 

Komisji 

Rada Powiatu VI kadencjiRada Powiatu VI kadencji

Rada Powiatu V kadencjiRada Powiatu V kadencji



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

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Barbara Bury- Przewodnicząca Komisji
2. Zofia Krzemińska 
3. Marek Chart
4. Andrzej Marach
5. Iwona Sikorska
6. Tomasz Fifielski
7. Krzysztof Szymanowicz

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI 
I REKREACJI
1. Zofia Krzemińska- Przewodnicząca Komisji
2. Jarosław Tadych
3. Katarzyna Kolasa
4. Danuta Zalewska
5. Andrzej Chatłas
6. Ireneusz Balcer

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI
1. Franciszek Fröhlke- Przewodniczący Komisji 
2. Andrzej Marach

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim V kadencji 
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński
Danuta Zalewska – Członek Zarządu Powiatu
Katarzyna Kolasa– Członek Zarządu Powiatu
Kazimierz Fiałkowski – Członek Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim VI kadencji 
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński
Iwona Sikorska – Członek Zarządu Powiatu
Katarzyna Kolasa– Członek Zarządu Powiatu
Tomasz Fifielski – Członek Zarządu Powiatu
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Budżet powiatu sępoleńskiego za rok 2018

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018 r. został przyjęty 
uchwałą Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia  28 grudnia 2017 r. 

· po stronie dochodów w kwocie   53.120.282,78 zł
· po stronie wydatków  w kwocie  60.254.815,80 zł
· deficyt budżetowy w kwocie          7.134.533,02 zł 

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi:
- po stronie dochodów     74.675.926,56 zł
- po stronie wydatków      89.252.250,22 zł
- deficyt budżetowy                14.576.323,66 zł 

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 
- po stronie dochodów       72.578.652,75 zł
- po stronie wydatków       84.630.785,05 zł
- deficyt budżetowy                12.052.132,30 zł

Wykonany deficyt jest mniejszy od planowanego o 2.524.191,36 
zł z uwagi na wypracowanie oszczędności w planowanych wydatkach.

Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań 
budżetowych wynika, że dochody wykonano w 97 % planu rocznego, 
różnicę stanowią głównie środki, które przyznano dla Powiatu lecz 
jeszcze nie przekazano na zrealizowane w tym roku projekty „unijne”. 
Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 94 % przy zachowaniu 

pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepi-
sów prawa, co świadczy o wypracowanych oszczędnościach, a co 
za tym idzie właściwej realizacji budżetu roku 2018. Ponadto 
zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 25.000.973,58 zł zostały 
zrealizowane kwotą 23.260.314,68 zł co stanowi 93 %, natomiast 
wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.807.458,24 zł zostały 
zrealizowane kwotą 37.748.863,97 zł. Realizacja wydatków 
inwestycyjnych stanowi 95 % 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 i powiatów. Zarząd Powiatu w 2018 roku dokonał łącznej spłaty 
zobowiązań w kwocie 2.215.776,00 zł. Stan zobowiązań 
długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych 
kredytów i umowy wierzytelności z roku 2011 dotyczącej rozbudowy 
szpitala na dzień 31.12.2018 roku wynosi 31.884.047,21 zł. 
Zobowiązania wymagalne  na dzień 31.12.2018 r.  nie występują. 

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji  budżetu roku 2018 zmierzył 
się ze skutkami nawałnicy jaka przeszła przez teren naszego powiatu w 
sierpniu 2017 roku. W tym celu podjął działania aby pozyskać środki z 
budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na łączna kwotę 
19.547.328,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę tych 
dróg powiatowych, które były w stanie zagrażającym bezpieczeństwu 

W roku 2018 Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim odbył 25 
posiedzeń podejmując 56 uchwał.
Tematyka uchwał: finansowe – 13, oświatowe – 6, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi - 11, upoważnienia / pełnomoc-
nictwa - 11, pozostałe - 15.
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3. Piotr Dobrzański
4. Jan Król
5. Krzysztof Wilgosiewicz
6. Krzysztof Szymanowicz 

Poszczególne komisje spotykały się w 2018 roku z różną 
częstotliwością uzależnioną od bieżących potrzeb. Oprócz 
merytorycznej działalności komisje na bieżąco zajmowały się 
opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu.
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Nagroda Starosty Sępoleńskiego
„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 2018

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz 
Przedsiębiorczości” przyznawana jest za 
wybitne osiągnięcia na polu działalności 
gospodarczej. Jej celem jest uhonorowanie 
firm, które swoją działalnością przyczyniają 

się do rozwoju gospodarki, osiągają 
znaczące sukcesy biznesowe oraz działają na 

rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w naszym powiecie. Nagroda wypełnia misję 
wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm 
działających na terenie Powiatu Sępoleńskiego.             

W roku 2018 Nagrodę otrzymała Spółka DUKO, której 
właścicielami są Pan Tadeusz Dudek i Pan Andrzej Kozłowski. Kapituła 
nagrody doceniła wybitne osiągnięcia Spółki na polu działalności 
gospodarczej w Powiecie Sępoleńskim, przedsiębiorczość, wizję 
i pasję oraz skuteczne zarządzanie.

Przypomnijmy, że decyzją Kapituły w 2015 roku przyznano dwie 
równorzędne nagrody. Nagrodę otrzymały Spółka RONET 
z Więcborka oraz GoodMills Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny 
Młyn Kamionka z Dużej Cerkwicy. W roku 2016 Nagrodę przyznano 
Fabryce Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.  W roku 2017 decyzją 
Kapituły Konkursu Nagrodę „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” 
przyznano „Hodowli Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR oraz 
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BEMIX” Benedykt Mieszczak. 
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody w 2020 roku.

29 664 818,09 zł

5 047 320,89 zł

2 126 935,55 zł

531 248,93 zł

199 000,00 zł

101 618,35 zł

77 922,16 zł

Infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg, chodników

Infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny

Infrastruktura dot. ochrony zdrowia

Oświata i wychowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Administracja publiczna - termomodernizacja budynku Starostwa

Geodezja i kartografia - Infostrada

37 748 863,97 zł 
Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) 
poniesione przez Powiat Sępoleński w roku 2018 

Udział wydatków bieżących i majątkowych do wykonania wydatków 
ogółem w latach 2013-2018Wykonane zadania inwestycyjne (majątkowe) w Powiecie 

Sępoleńskim za rok 2018 na łączną kwotę 37.748.863,97 zł dotyczyły:

Wydatki majątkowe (inwestycje) w latach 2013-2018
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mieszkańców powiatu, jak również innym użytkownikom spoza 
naszego terenu. Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat 
Sępoleński wydał łącznie w 2018 roku 29.664.818,09 zł, z czego 
Powiat dołożył ponad 10 mln zł (tj. około 34%). Ponadto w budżecie 
Powiatu Sępoleńskiego przeprowadzono jeszcze szereg innych 

inwestycji podyktowanych przepisami prawa i zmieniającymi się 
wymogami. Łączna kwota wykonanych w 2018 roku inwestycji 
wynosi 37.748.863,97 zł i stanowi 44,60 % wydatków ogółem, 
co zobrazowano poniżej.



Laureatem nagrody „Krajeńska Iskierka” za 2017 rok w kategorii grupa 
wolontariuszy zostały „Więcborskie Rykotki” 

Powiat Sępoleński 2018

Nagroda ustanowiona jest w celu uhonorowania dzieci 
i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu 
człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę 
wolontariatu. 

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2013 rok 
KATEGORIA: osoba indywidualna – Adrianna Starsiak
KATEGORIA: grupa wolontariuszy: 
- Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Zespole Szkół nr 3 
w Sępólnie Kraj.,
- Międzyszkolny Klub Wolontariuszy AMICUS zrzeszający uczniów- 
wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka 
w Więcborku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Więcborku. 

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2014 rok 
KATEGORIA: osoba indywidualna – Julia Słowińska
KATEGORIA: grupa wolontariuszy: 
- Szkolne Koło Wolontariuszy działające przy Samorządzie Szkolnym 
w Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, 
- Wolontariusze Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim, 
- Klub Szkoły Humanitarnej działający w Szkole Podstawowej 
w Zbożu.

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2015 rok 
KATEGORIA: grupa wolontariuszy: 

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł”

Nagroda ustanowiona jest w celu uhonorowania tych, którzy 
w różny sposób niosą pomoc niepełnosprawnym, wspierają ich i ich 
działania, a także krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz 
drugiego człowieka.

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2005 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna- Pani Julita Maciaszek, Pani Sylwia 
Brożek,
KATEGORIA: organizacja pozarządowa- Zarząd Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Więcborku, 
KATEGORIA: przedsiębiorca.- Firma „DUKO” Sępólno Kraj.

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2006 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna- Siostra Adela Romejko, Pan Grzegorz 
Pichłacz

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2007 rok
Brak wniosków o przyznanie nagrody „Krajeński Anioł” 

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2008 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna - Pani Wiesława Stafiej, Pan Stanisław 
Plewako, Pan Jacek Grabowski

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2009 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna - Pan Jan Antczak 
Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za 2010 
rok
KATEGORIA: osoba indywidualna - Pani Renata Bloch

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2011 rok
KATEGORIA: organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Aktywnych 
Społecznie w  Więcborku

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2012 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna - Pani Maria Milachowska
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Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeński Anioł” za 2017r. 
w kategorii organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie „Jesteśmy 
Tacy Sami” w Sępólnie Krajeńskim. 

- Klub Młodego Wolontariusza działający przy Zespole Szkół 
w Sośnie.

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2016 rok 
KATEGORIA: grupa wolontariuszy: 
- Grupa Wolontariuszy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
ze Sztabu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Laureaci nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska 
Iskierka” za 2017 rok 
KATEGORIA: grupa wolontariuszy: 
- „Więcborskie Rykotki” działające przy Parafii w Więcborku

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2013 rok
Brak laureata (wnioski rozpatrzone negatywnie)

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2014 rok
Brak laureata (wnioski rozpatrzone negatywnie)

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2015 rok
KATEGORIA: osoba indywidualna- Pani Anna Zająkała,
KATEGORIA: organizacja pozarządowa -  Parafialny Zespół Caritas 
w Kamieniu Krajeńskim

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2016 rok
KATEGORIA: organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Aktywnych 
Społecznie w  Więcborku

Laureat nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” 
za 2017 rok
KATEGORIA: organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy 
Sami” w Sępólnie Kraj. 
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SZPITAL POWIATOWY
im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego

NZOZ prowadzony przez

NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

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

e-mail:szpitalwiecbork@post.pl

www.bip.szpital-wiecbork.pl

Prezes Zarządu / Kierownik Szpitala Powiatowego NZOZ:

Maria Kiełbasińska

Zakup Ambulansu
We wrześniu 2018 roku NOVUM-MED Spółka z o.o. 

w Więcborku zakupiła nowy ambulans typu C, który został 

przekazany Specjalistycznemu Zespołowi Ratownictwa 

Medycznego. Podczas oficjalnego przekazania w dniu 18.09.2018r. 

obecni byli Przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Spółki wraz 

z Personelem Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego 

i Kapelanem Szpitalnym, który poświęcił zakupiony pojazd. 

Konwenty 2018 Konferencje prasowe 2018

Powiat Sępoleński 2018

Powiat Sępoleński współpracuje z mediami. W 2018 roku 

cyklicznie odbywały się konferencje prasowe, na które zapraszano 

przedstawicieli redakcji. Na spotkaniach Przewodniczący Rady 

Powiatu, Starosta oraz zaproszeni goście odpowiadali na pytania 

mediów. Konferencje były rejestrowane przez lokalne telewizje 

w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców.

Wspólne działania pięciu samorządów z terenu powiatu, na 

wielu płaszczyznach, to wynik dobrej współpracy. Jest ona 

konsekwencją cyklicznych spotkań włodarzy poszczególnych 

samorządów i zaproszonych gości w celu wypracowania 

wspólnych stanowisk, przy realizacji wielu kluczowych zadań. 

Nowy ambulans został zakupiony 

ze środków własnych Spółki. Koszt 

zakupu wyniósł 282 900 zł.  Ambulans 

stacjonuje w Sępólnie Krajeńskim jako 

tzw. karetka specjalistyczna Państwo-

wego Ratownictwa Medycznego.
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Programy dydaktyczne 

W 2018 roku wzięliśmy udział w licznych projektach i progra-

mach dydaktycznych w tym m.in.:

- 14.01.2018r. podczas 26 Finału WOŚP w Centrum Kultury 

w Sępólnie Krajeńskim - edukacja w zakresie profilaktyki chorób 

metabolicznych i układu krążenia oraz dla kobiet ciężarnych 

w zakresie promocji karmienia piersią i zdrowego stylu życia w ciąży,

- 19.08.2018r. podczas Dni Więcborka na Plaży Miejskiej 

w Więcborku prowadzono Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej,

- 06.10. 2018r. podczas Dnia Seniora - edukacja w zakresie 

zdrowego stylu życia seniora, pomiary glikemii, RR,

- Udział w projekcie Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego 

Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach,

- Udział w projekcie „ Profilaktyka udarów mózgu i epizodów 

przemijającego napadu niedokrwiennego OUN”.

Złoty Czepek dla Pani Teresy
Dnia 17 maja 2018 roku, podczas uroczystości z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowanego 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zostały 

przyznane  odznaczenia ,,Złoty Czepek”. Wśród laureatów znalazła 

s ię  również  specja l is tka 

pielęgniarstwa pediatrycznego 

Pani Teresa Dobrowolska, 

d ługo le tn ia  P ie lęgn iarka  

Koordynująca w Oddziale 

Pediatrycznym z Pododdziałem 

Niemowlęcym i w Oddziale 

Noworodkowym Szp i ta la  

Powiatowego w Więcborku. 

Odznaczenie ,,Złoty Czepek” 

zostało przyznane Pani Teresie 

na wniosek Zarządu NOVUM-

MED Sp. z o.o. za angażowanie 

się w działalność społeczną na 

rzecz ochrony zdrowia i całego 

środowiska pielęgniarskiego.

Sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Od wielu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera nasz 

Szpital przekazując sprzęt medyczny. W 2018 roku po raz kolejny 

Fundacja Jurka Owsiaka doposażyła sprzętowo Oddział 

Noworodkowy oraz Oddział Pediatryczny z Pododdziałem 

Niemowlęcym. 

Na wskazane oddziały trafił niżej wymieniony sprzęt 

i wyposażenie: ultrasonograficzny zestaw diagnostyczny (1 szt.), 

elektrokardiograf (1 szt.), pompy infuzyjne objętościowe (3 szt.), 

pompy strzykawkowe (3 szt), kardiomonitor (1 szt).

Otrzymany sprzęt od WOŚP ma wysokie parametry techniczne 

i posłuży przez wiele lat  stanowiąc ważne uzupełnienie posiadanego 

sprzętu, jak i przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanej 

diagnostyki i bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych Małych 

Pacjentów.
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ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Krajeńskim

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

Udział Zarządu Drogowego 

w Sępólnie Krajeńskim w realizacji zadań 

inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego

w 2018 roku
Wiodące miejsce wśród zadań inwestycyjnych realizowanych 

w imieniu Powiatu Sępoleńskiego w 2018 roku przez Zarząd 

Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, zajmowała grupa przedsięwzięć 

skupionych pod nazwą: „Przebudowa wybranych odcinków dróg 

publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu 

Sępoleńskiego”, których realizacja związana była z infrastrukturą 

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

przejścia nawałnicy. Inwestycje te sfinansowane zostały ze 

środków własnych Powiatu Sępoleńskiego oraz dotacji z rezerwy 

celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań 

związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej. Nadzór inwestorski oraz koordynację 

całego procesu inwestycyjnego realizowali pracownicy Zarządu 

Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych. Na zakres 

elementarny tejże grupy złożyły się zadania związane z:

· przebudową DP 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na 
odcinkach o łącznej długości 2,787 km zlokalizowanych pomiędzy: 
a) km 0+646, a km 1+686 (odc. nr 1=1,040 km);
b) km 4+730, a km 4+780 (odc. nr 2=0,050 km); 
c) km 7+173,a km 7+509 (odc. nr 3=0,336 km); 
d) km 7+509, a km 8+870 (odc. nr 4=1,361 km) jej przebiegu,

· przebudową DP 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn na 
odcinku Trzciany - Wałdowo o długości 5,228 km zlokalizowanym 
pomiędzy km 1+472, a km 6+700 jej przebiegu,

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

PRZEDPRZED

POPO

Koszt całkowity: 100%

2 780 978,25

2 050 000,00 730 978,25
Dotacja z MSWiA: 74% Wkład własny: 26%

Koszt całkowity: 100%

6 854 076,89

5 050 000,00 1 804 076,89
Dotacja z MSWiA: 74% Wkład własny: 26%

PRZEDPRZED

POPO

Koszt całkowity: 100%

Dotacja z MSWiA i gmin: 67%

Powiat Sępoleński w roku 2018 pozyskał dofinansowanie na przebudowę dróg i chodników na kwotę: 19 777 745,11 zł głównie 
z MSWiA oraz z samorządów Powiatu Sępoleńskiego. Spowodowało to konieczność własnego wkładu w wysokości:
8 837 143,35 zł. Ta kwota została sfinansowana głównie z kredytu, który zaciągnął powiat. 

29 614 888,66

19 777 745,11 8 837 143,55
Wkład własny: 33%
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· przebudową DP 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków 
- Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowa-
nych pomiędzy: 
a) km 6+056, a km 7+556 (odc. nr 1 = 1,500 km); 
b) km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu,

· przebudową DP 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) 
na odcinku Wąwelno - Tuszkowo o długości 4,000 km 
zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu,

Koszt całkowity: 100%

1 569 406,48

1 247 328,00 322 078,48
Dotacja z MSWiA: 79% Wkład własny: 21%

Koszt całkowity: 100%

5 522 193,39

4 100 000,00
Dotacja z MSWiA: 74% Wkład własny: 26%

1 422 193,39

Koszt całkowity: 100%

4 039 325,11

3 000 000,00 1 039 325,11
Dotacja z MSWiA: 74% Wkład własny: 26%

Koszt całkowity: 100%

4 605 320,65

2 370 000,00 2 235 320,65
Dotacja z MSWiA: 51% Wkład własny: 49%

POPO

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO

· przebudową DP 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin 
Królewski, na odcinku o długości 4,005 km zlokalizowanym 
pomiędzy km 0+789, a km 4+794 jej przebiegu,

· przebudową DP 1114C relacji Wałdowo - Olszewka na odcinku 
o długości 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+350, a km 
3+350 jej przebiegu,

PRZEDPRZED
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· przebudową DP 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na 
odcinku o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 
3+698, a km 4+298 jej przebiegu w m. Tonin,

· przebudową DP 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - 
Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu 
o długości 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, 
a km 15+848 jej przebiegu.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych, ze środków 
własnych Powiatu Sępoleńskiego sfinansowane zostało również 
opracowanie dokumentacji projektowych i szczegółowych 
specyfikacji technicznych niezbędnych dla zrealizowania kolejnych 
zadań związanych z infrastrukturą drogową uszkodzoną przez 
nawałnicę, tj.:

a) przebudowy DP 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin 
Królewski na odcinku o długości 2,203 km zlokalizowanym 
pomiędzy km 5+081, a km 7+284 jej przebiegu;

b) przebudowy DP 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - 
Wierzchucin Królewski na odcinku o długości 1,556 km 
zlokalizowanym pomiędzy km 0+131, a km 1+687 jej przebiegu.

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

TEREN GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI
Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane z:
1) budową zatoki postojowej w ciągu DP 1102C relacji Zamarte - 
Niwy, w m. Zamarte;

Koszt całkowity: 100%

643 672,11

330 000,00 313 672,11
Dotacja z MSWiA: 51% Wkład własny: 49%

Koszt całkowity: 100%

2 717 129,53

1 400 000,00 1 317 129,53
Dotacja z MSWiA: 51% Wkład własny: 49%

Koszt całkowity: 100%

13 202,99

13 202,99
Wkład własny: 100%

Koszt całkowity: 100%

17 689,41

17 689,41
Wkład własny: 100%

Koszt całkowity: 100%

68 181,96

32 430,46 35 751,50
Dotacja Gmniny Kamień: 48% Wkład własny: 52%

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO



Koszt całkowity: 100%

52 500,00

29 062,50 23 437,50
Dotacja Gminy Sośno: 55% Wkład własny: 45%

Powiat Sępoleński 2018

2) realizacją II ETAPU przebudowy DP 1104C relacji [Stare 
Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, w zakresie 
budowy chodnika na odcinku o długości 0,10015 km 
zlokalizowanym pomiędzy umownym km 0+011,70 a umownym 
km 0+111,85 przebiegu drogi, w m. Witkowo.

TEREN GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane 

z realizacją I ETAPU przebudowy DP 1116C relacji [Stare 
Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno, w zakresie budowy ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku o długości 0,041 km zlokalizowanym 
pomiędzy km 12+203, a km 12+244 przebiegu drogi, 
w m. Piaseczno.

TEREN GMINY SOŚNO
Na terenie tej gminy wykonano roboty budowlane związane 

z realizacją III ETAPU kompleksowej przebudowy DP 1132C 
relacji Sępólno Krajeńskie - Jastrzębiec, polegającego na 
budowie chodnika na odcinku o długości 0,16744 km 
zlokalizowanym pomiędzy km 7+296,21, a km 7+463,65 przebiegu 
drogi po jej stronie drogowej prawej w m. Szynwałd.

12

Koszt całkowity: 100%

28 497,01

14 248,51 14 248,50
Dotacja Gminy Kamień: 50% Wkład własny: 50%

Koszt całkowity: 100%

48 500,00

24 250,00 24 250,00
Dotacja Gminy Sępólno: 50% Wkład własny: 50%PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

PRZEDPRZED

POPO

POPO



PRZEDPRZED

POPO

Koszt całkowity: 100%

104 943,60

52 471,80 52 471,80
Dotacja  50%Gminy Więcbork: Wkład własny: 50%

Powiat Sępoleński 2018

4) I ETAPU przebudowy DP 1130C relacji Borzyszkowo - 
Rościmin w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 
0,09355 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+293,35, a km 
0+386,90 przebiegu drogi, w m. Borzyszkowo.

13

Koszt całkowity: 100%

40 273,23

13 424,41 26 848,82
Dotacja  33%Gminy Więcbork: Wkład własny: 67%

Koszt całkowity: 100%

34 588,28

11 529,43 23 058,85
Dotacja Gminy Więcbork: 33% Wkład własny: 67%

Koszt całkowity: 100%

474 409,77

53 000,00 421 409,77
Dotacja  11%Gminy Więcbork: Wkład własny: 89%

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO

PRZEDPRZED

POPO

TEREN GMINY WIĘCBORK
Na terenie gminy Więcbork wykonano roboty budowlane 

związane z realizacją:
1) X ETAPU przebudowy i rozbudowy DP 1125C relacji Sypniewo 
- Borzyszkowo polegającego na przebudowie drogi na odcinku 
o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 
5+900 jej przebiegu (w zakresie realizacji II etapu robót na tym 
odcinku), w m. Zgniłka i Runowo Krajeńskie,

2) II ETAPU przebudowy DP 1127C relacji Zakrzewek - droga 
nr 189 w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,12894 
km zlokalizowanym pomiędzy km 0+968,36, a km 1+097,30 
przebiegu drogi, w m. Zakrzewek,

3) I ETAPU przebudowy DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - 
Nowy Dwór - Więcbork polegającego na przebudowie drogi na 
odcinku o długości 0,841 km zlokalizowanym pomiędzy km 
12+029, a km 12+870 jej przebiegu w m. Witunia,
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dzień spotkań z historią - Droga do Niepodległości

Funkcjonowanie Powiatowej Ligi Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.

II Krajeński Bieg Miłośników Psów

III Integracyjna rowerowa gra terenowa

Otwarcie drogi 
(styczeń 2018 gm. Sępólno Krajeńskie). Jest to jeden z czterech projektów 

, a wkład własny Powiatu Sępoleńskiego 297 927 zł.

powiatowej 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, w której uczestniczył Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz dofinansowanych 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych na przełomie 2017/2018, których łączna wartość wyniosła 
1 489 638 zł
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III Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

IV Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów

Śladami bohaterów walki o polskość
i niepodległość

Wszystko co dobre kiedyś się kończy

Odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie
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Konkurs nr 1/2018: Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Dotacje dla stowarzyszeń 2018

Konkurs nr 2/2018: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Konkurs nr 3/2018: Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan: Kwota zaplanowana w trybie konkursowym: 21.000,00 zł, kwota zaplanowana w trybie pozakonkursowym: 5.000,00 zł
Łącznie plan: 26.000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od nowa” Więcbork

Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” Sępólno Kraj.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz
Wielowicz gm. Sośno

Stowarzyszenie „Rodzina na 5+” Sępólno Kraj.

„Odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

„Śladami bohaterów walki o polskość i niepodległość”

„Rajd Rowerowy – turystyka integruje”

„Krajoznawcze podchody – czyli ciekawy nasz Powiat
Sępoleński”

1.

2.

3.

4.

1.500,00

1.210,00

1.160,00

1.000,00

Wykonana kwota
dofinansowania

4.870,00

Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami” Sępólno Krajeńskie

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” Sępólno Krajeńskie

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany” Kamień Krajeński

Gminny Klub Sportowy „Fuks Wielowicz

”Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie 
Krajeńskim

Klub Sportowy „Boxing Team” Sępólno Krajeńskie

Stowarzyszenie Miłośników Psów – Dog Zone Więcbork

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki 
Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

„Spartakiada IV”

III regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

„Wszystko co dobre kiedyś się kończy”

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim 
drużyny Trzeciej Ligii kobiet w 2018 roku”

„IV Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów”

„XVII Powiatowe Zawody Karpiowe”

„Turniej Bokserski o Puchar Starosty Sępoleńskiego”

„II Krajeński Bieg Miłośników Psów”

„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu 
sępoleńskiego w 2018 roku”

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

800,00

2.100,00

500,00

700,00

700,00

700,00

700,00

300,00

2.000,00

Wykonana kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”
Kamień Krajeński

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”
Kamień Krajeński

Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Gm. Więcbork

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak” Więcbork 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wielowicz”

„Nasz Powiat w Grafice Zenona Kubiaka”

„Muzyczna droga do niepodległości”

„Dzień spotkań z historią – Droga do Niepodległości”

„100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

„Spotkania rękodzieło „Odważ się żyć kreatywnie”

1.

2.

3.

4.

5.

500,00

500,00

500,00

1.500,00

400,00

Wykonana kwota
dofinansowania

8.500,00

3.400,00

Pozakonkursowo:

OS.526.6.2018

OS.526.6.2018

OS.526.12.2018

OS.526.13.2018

„III Integracyjna rowerowa gra terenowa”

„Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło” 

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 
35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM Więcbork”

„Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia Klubu” 

750,00

750,00

1.000,00

2.500,00

Przyznana kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Grom” Więcbork

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

Nr umowy

5,000,00

16
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku

ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Elżbieta Maziarz – Rudnik
tel./fax  52 389 75 75
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
bip: www.bip.pcprwiecbork.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 
z siedzibą w Więcborku jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Sępoleńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy 
społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

ZADANIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

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

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE 

REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON:
- dofinansowujemy koszty działania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj.,
- dofinansowujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich 
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 tłumacza-
przewodnika,
- realizujemy pilotażowy program „Aktywny samorząd”
- realizujemy program „ Wyrównywanie różnic między regionami III”,
- realizujemy program „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

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

GRUPA WSPARCIA DZIAŁAJĄCA PRZY PCPR
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - głównym 
celem spotkań jest wzajemne dzielenie się doświadczeniami z bycia 
rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice, uczestniczący 
w grupie mają możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, 
pozwalających radzić sobie z codziennymi problemami, wymiany 
doświadczeń wśród osób w podobnej sytuacji życiowej. 
W 2018 r. comiesięczne spotkania prowadził pedagog.  

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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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PCPR
1. „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”

W 2018 roku realizowaliśmy w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu projekty pn. „Rodzina 

w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP na lata 
2014-2020, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 
Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Projekt finansowany 
jest przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum” to lipiec 2016 r. – 
czerwiec 2018 r. Wartość realizowanego projektu wynosiła 
440.993,45 zł., natomiast okres trwania projektu „Rodzina 
w Centrum 2” to lipiec 2018 r. – czerwiec 2020 r. Wartość 
realizowanego przez PCPR projektu wynosi 728.461,00 zł.
Celem projektów jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego 
systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim 
do 30.06.2020 r.

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. 

 W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie 
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zorganizowało 3 spotkania 
dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach 
realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”, tj. 14.03.2018 r. 
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, 23.04.2018 r. w Hotelu „Jan” 
w Sępólnie Kr., 30.05.2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie 
Kraj. Podczas spotkania w Sośnie wykład na temat roli współpracy 
rodziców zastępczych ze szkołą oraz przeciwdziałania nowym 
zagrożeniom w odniesieniu do aspektów prawnych wygłosiła - Sędzia 
Pani Anna Maria Wesołowska. Zostały przedstawione założenia 
projektu „Rodzina w Centrum”, odbył się wykład psychologa – Pani 
Aleksandry Nowickiej-Martinez na temat rodzicielstwa zastępczego 
oraz zostały przedstawione dobre praktyki przez rodzica zastępczego, 
Panią Iwonę Szymczak-Bajczyk na temat: rodzicielstwo zastępcze 
oczami rodzica zastępczego. 

Na spotkaniu w Sępólnie Kraj. wykład na temat „Mediacji jako 
metody rozwiązywania problemów w rodzinie i w szkole” poprowadził 
Pan Janusz Kaźmierczak – mediator, przedstawiciel Fundacji Pracowni 
Dialogu w Toruniu.

1818

Działania realizowane w ramach projektu pomagają rodzinom 
zastępczym oraz rodzinom naturalnym, mającym problemy 
wychowawczo-opiekuńcze. Głównymi beneficjentami są: 
wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, rodziny 
naturalne, usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. 
Założone działania w ramach projektów to: wsparcie specjalistyczne 
w zakresie: psycholog, pedagog, 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, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy 
zastępczej, warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej oraz dla rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę 
zastępczą oraz utworzenie mieszkania wspomaganego treningowego 
dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Udział w projekcie jest 

Podczas kolejnego spotkania poświęconego rozwojowi 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz rozwoju placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci (do tzw. czternastek), 
zorganizowano również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu sępoleńskiego. Tematem spotkania były: 
„Rozwój emocjonalny dziecka”, przedstawiony przez psychologa, 
Panią Aleksandrę Nowicką-Martinez oraz „Miłość jako istota i zasada 
wychowania rodzinnego”, przedstawiony przez prof. nadzw. dr hab. 
Pana Tomasza Biernata.
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Ponadto w ramach projektu „Rodzina w Centrum” Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował Wojewódzki 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Rodzic na zastępstwo – 
Miłość na zawsze” w dniu 04.06.2018 r. w Dworze Artusa w Toruniu, 
w którym między innymi udział wzięli Starosta Sępoleński, Dyrektor 
PCPR oraz rodziny zastępcze.

W dniach 19.02.2018r. – 23.02.2018r. dla uczestników projektu 
„Rodzina w Centrum”, został zorganizowany 5-dniowy wyjazd 
edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego. W wyjeździe 
uczestniczyło 40 osób tj. rodziny zastępcze oraz rodziny z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi z terenu powiatu sępoleńskiego.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, a także wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami poprzez organizowane formy wsparcia, m.in. treningi 
umiejętności wychowawczych i społecznych dla rodziców, 
konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz z terapeutą, zajęcia 
dla dzieci, a także zajęcia edukacyjno-integracyjno-wychowawcze dla 
wszystkich uczestników. Ponadto uczestnicy skorzystali między 
innymi z następujących atrakcji: rodzinne zwiedzanie Zakopanego – 
Krupówki, „domu do góry nogami”, Muzeum Tatrzańskiego. 
Zorganizowano również wieczór góralski z akompaniamentem 
muzycznym, wjazd na Gubałówkę, zwiedzanie Wielkiej Krokwi, 
wieczór zagadek rodzinnych, kulig z ogniskiem, zwiedzanie kopalni 
soli w Bochni.     

                

2. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą Więcborku realizowało projekt pn. „Profesjonalne wsparcie, 
lepsze jutro – krok III” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” edycja 2018r.

Projektem zostało objętych 15 osób, mieszkańców Gminy 
Więcbork. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie poprzez działania: 
trening kompetencji społecznych, indywidualne spotkania 
z psychologiem dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich 
rodzin, terapię zajęciową poprzez dramatoterapię, warsztaty 
ceramiczne, terapię ruchową obejmującą regularne wyjazdy na basen, 
wyjazd integracyjny do Torunia oraz wyjazd integracyjno-kulturalny do 

Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W ramach projektu 10.10.2018r. 
odbyła się debata poświęcona problemom osób z zaburzeniami 
psychicznymi.            
Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 39.998,90 zł, w tym środki 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31.497,00 zł oraz 
udział własny Powiatu Sępoleńskiego 8.048,90 zł. 

Zadanie współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek 

Warsztatów Terapii Zajęciowej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych. Dzięki realizacji projektów 
powstała nowa siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej. Całkowita 
wartość projektów wynosiła 1.910.816,34 zł, z czego udział własny 
powiatu to wysokość 313.838,45 zł.

3. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 

w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” 
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DANE ADRESOWE:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 

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

e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl, 

strona internetowa: www.bip.pcprwiecbork.pl

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 

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

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

3. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Starodworcowa 8,

89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 01,

e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
1. isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów Prawnych

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

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

4. www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5. www.zus.gov.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6. www.mz.gov.pl – Ministerstwo Zdrowia
7. www.nfz.gov.pl – Narodowy Fundusz Zdrowia
8. legislacja.rcl.gov.pl – Rządowe Centrum Legislacji
9. eur-lex.europa.eu – Akty Prawne Unii Europejskiej
10. http://abc.lzinr.lublin.pl – poradnik „ABC osoby z niepełnosprawnościami”
11. http://www.chojnice.bankizywnosci.pl – Stowarzyszenie „Bank Żywności 

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

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku realizuje zadania 

z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania 

o  niepełnosprawności i o stopniu  niepełnosprawności i wydaje 

orzeczenia o:

a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,

c) wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie 

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

PZOON wydaje karty parkingowe oraz legitymacje osób 

niepełnosprawnych.

Siedziba PZOON usytuowana jest w obiekcie spełniającym 

wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa 

dotyczące przede wszystkim dostępności dla osób niepełno-

sprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych, posiada 

windę i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 

parking. Znajdują się w nim pomieszczenia dla składów orzekających, 

które spełniają warunki organizacyjne i techniczne zgodnie 

z przepisami prawa. Biuro i gabinety lekarskie, w których odbywają się 

posiedzenia składów orzekających znajdują się na I piętrze (nr 105 

i 106) przy windzie i biurze powiatowego zespołu, gdzie do dyspozycji 

klientów jest duża poczekalnia z toaletą przystosowaną dla osób 

niepełnosprawnych i kącikiem zabaw dla najmłodszych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa 

na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. 

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich 

i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych 

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

Zadania rady:
· inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
realizacji ich praw,

· opiniowanie projektów powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 

·  ocena realizacji programów,
· opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych 

przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa 
się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających 
na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych, fundacji oraz 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

i gmin). Rada powoływana jest przy staroście, jako organ 
opiniodawczo - doradczy, jej kadencja trwa 4 lata. 

Ponadto Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego na podstawie 
Regulaminu Nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz Regulaminu Nagrody 
Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” decyduje 
o przyznaniu w/w nagród.

Skład Rady na lata 2015-2019:

1. Monika Lipecka - reprezentant Gminy Więcbork – 

Przewodnicząca Rady.

2. Wiesława Stafiej - przedstawiciel Stowarzyszenia „Dorośli-

Dzieciom” w Sępólnie Kraj. - Wiceprzewodnicząca Rady,

3. Jadwiga Steinborn - reprezentant Gminy Kamień Kraj. - 

Sekretarz Rady,

4. Hanna Sobiechowska - reprezentant Gminy Sępólno Kraj.,

5. Anna Szlachetka - reprezentant Gminy Sośno.

W 2018r. Rada zaopiniowała 4 projekty uchwał oraz pozytywnie 

zaopiniowała 2 wnioski o przyznanie Nagród Starosty Sępoleńskiego 

pn. „Krajeńska Iskierka"  oraz  „Krajeński Anioł”. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w 2018r. obchodził swoje 15-lecie. 
Działalność rozpoczął 1 grudnia 2003r. Do warsztatu uczęszcza 47 
uczestników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 
i znacznym, którzy pracując nabywają nowe umiejętności 
i doświadczenia.  Placówka nastawiona jest na profesjonalną pomoc, 
integrację i rehabilitację społeczną niepełnosprawnych mieszkańców 
naszego powiatu. 

W 2018r. warsztat przeniósł się do nowej siedziby – gruntownie 
wyremontowanego budynku przy ul. Kościuszki 3. Inwestycja była 
możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Beneficjentem był Powiat Sępoleński. Nowy budynek pomieści 
4 pracownie (kroju i szycia, komputerowo-biurową, gospodarstwa 
domowego i ceramiczno-plastyczną). Jest również gabinet 
psychologa i pracownika socjalnego, świetlica oraz administracja 
i gabinet kierownika. Pozostałe 4 pracownie mieszczą się w budynku 
obok (majsterkowania, przygotowania zawodowego, ogrodniczo-
florystyczna i poznawania  życia). 

Poza zajęciami w pracowni wiodącej uczestnicy w zależności od 
potrzeb, biorą udział w zajęciach innych pracowni. Działania te 
umożliwiają uczestnictwo w różnorodnych zadaniach oraz 
zapobiegają rutynie.

Prowadzona jest stała rehabilitacja i zajęcia sportowe. 
Uczestnicy biorą udział w różnych zawodach i olimpiadach 
sportowych, zdobywając medale w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych.  W 2018r. wzięli udział w XII Powiatowej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych i IX Ogólnopolskiej w Nakle n/Not. 

Ważną formą terapii jest również uczestnictwo w zajęciach 
teatralnych i muzykoterapii. W 2018r. podopieczni wystąpili na 
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Plac Wolności 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 81 85
e-mail: wtz-krajna@wp.pl
www:facebook.com/warsztat-
terapii-zajeciowej-sepolno-krajenskie

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

Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Trzy kolory” 
w Brusach,VIII Przeglądzie Tańca w Lipce, „Pikniku Przyjaźni” 
w Więcborku, XXV Kamieńskim Integracyjnym Spotkaniu Twórczym 
"KIST 2018", spotkaniu integracyjnym z seniorami w OPS w Sępólnie 
Kraj., pikniku integracyjnym z okazji Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Sępólnie Kraj., Dniu Adwentowym w Sępólnie 
Kraj. i  WOŚP w CKiS w Sępólnie Kraj.

Uczestnicy brali udział również w imprezach o charakterze 
integracyjnym, jak bal karnawałowy, dyskoteki, wspólne wyjścia do 
kawiarni, wycieczka do Torunia oraz wyjazdy do kina. 

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej zorganizowane 
zostały spotkania z pracodawcami na terenie firm produkcyjnych. 
Była to okazja, aby zapoznać się z funkcjonowaniem zakładów pracy, 

Podpisanie umów na WTZ-ty 2018
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Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie

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

W małej miejscowości Wąwelno położonej w malowniczym 

krajobrazie gminy Sośno w powiecie sępoleńskim znajduje się dom, 

w którym mieszkańcy swoje życie traktują jak misję, polegającą 

na pomaganiu innym ludziom. Państwo Anita i Mieczysław 

Kaproniowie swoje życie ukierunkowali w stronę pomocy dzieciom, 

stąd też pomysł powstania Rodzinnego Domu Dziecka. Dom 

Kaproniów przeszedł prawdziwą metamorfozę. Przygotowano 

pokoje dla dzieci, które zamieszkały u nowej rodziny. Wąwelska 

placówka otwarta jest nie tylko dla dzieci w niej mieszkających, ale 

także dla mieszkańców wsi. Raz w roku Państwo Kaproniowie wraz 

z całą swoją rodziną urządzają Festyn Rodzinny, podczas którego 

organizowana jest zbiórka pieniędzy na pomoc mieszkańcom 

Wąwelna. Do akcji włączają się organizacje i osoby prywatne, którym 

leży na sercu dobro drugiego człowieka. Rodzinny Dom Dziecka 
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zasadami BHP i technologią produkcji. Odwiedzili zakład pracy 
Eggersmann w Sępólnie Kraj. oraz Gabi-Bis w Runowie Kraj.

W 2018r. uczestnicy, u których umiejętności związane ze 
sferą zawodową rozwinięte są na dobrym poziomie, rozpoczęli 
praktyki zawodowe w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. 
Do ich zadań należało utrzymanie porządku na osiedlu 
tj. grabienie liści, zbieranie śmieci. 

Przez cały 2018r. prowadzony był w warsztacie projekt 
„Przez WTZ do zatrudnienia”. Uczestniczyły w nim 33 osoby, które 
wzięły udział w warsztatach psychospołecznych, treningach 

kompetencji społecznych oraz indywidualnym wsparciu psychologa, 
coacha i doradcy zawodowego. W ramach projektu utworzono nową 
pracownię przygotowania zawodowego. Wybrane osoby odbyły 
kursy zawodowe, staże zawodowe oraz otrzymali zatrudnienie. 
Objęci byli pomocą trenera pracy. Projekt przewidywał również 
inicjatywy związane z reintegracją uczestników z lokalną 
społecznością. Odbył się Piknik Integracyjny dla rodzin, opiekunów 
i społeczności naszego powiatu.

w Wąwelnie to jedyna tego typu placówka w powiecie sępoleńskim, 

znajdująca się w najmniejszej gminie powiatu, w gminie Sośno.
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Dom Pomocy Społecznej 

w Kamieniu Krajeńskim

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

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest 
samodzielną jednostką budżetową podlegającą Radzie Powiatu 
w Sępólnie Krajeńskim. Przeznaczony jest dla osób przewlekle 
somatycznie chorych, posiada 70 miejsc dla kobiet i mężczyzn.

Placówka integruje Mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, 
jest pomysłodawcą i organizatorem licznych imprez i spotkań 
seniorów Powiatu Sępoleńskiego.

Dom dba o podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami.
Jednostka świadczy usługi zgodnie ze standardami określonymi 

rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej.

W 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyło się wiele 

uroczystości i imprez.
   Z okazji tradycyjnego „Tłustego czwartku” zaprosiliśmy  

zaprzyjaźnione placówki z powiatu sępoleńskiego na zabawę 
karnawałową pn. „Całujemy rączki i zapraszamy na pyszne pączki”. 
Słodkie wypieki z naszej kuchni wszystkim bardzo smakowały.

W kwietniu nasz Dom odwiedził Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Głównym celem wizyty było 
zapoznanie się z efektami realizowanych inwestycji finansowanych 
ze środków PFRON i RPO.

Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra CałbeckiegoWizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Wizyta dzieci z Przedszkola w Kamieniu KrajeńskimWizyta dzieci z Przedszkola w Kamieniu Krajeńskim

Zabawa KarnawałowaZabawa Karnawałowa
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Remonty
W 2018 roku zostały wyremontowane pokoje Mieszkańców, 

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

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

W ciągu całego 2018 roku uroczyście obchodziliśmy  urodziny  

i imieniny Mieszkańców.

Najstarsza Seniorka świętowała swoje 104-te urodziny i z tej 

okazji została wyróżniona przez Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – 

Pomeraniensis w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości dla rówieśniczki niepodległej.       

W maju byliśmy gospodarzami XLV Sesji Rady Powiatu.

Mieszkańcy DPS-u uczcili także 100. rocznicę Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości  patriotycznym koncertem pt.  „Muzyczna 

droga do Niepodległości”, byli też uczestnikami licznych spotkań 

muzycznych.

Nasi Seniorzy uczestniczyli również w inauguracji roku 

akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Kamieniu Krajeńskim, 

w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, w festiwalach, koncertach 

i uroczystościach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki 

gminy i powiatu.

Wraz z prężnie działającym Stowarzyszeniem pn. „Pomóż sobie 

pomagając innym” Dom Pomocy Społecznej był organizatorem 

cyklicznych uroczystości: 

XI Pikniku Rodzinnego, 

III Kapeluszowego Marszu Seniorów, 

XI Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Mieszkania chronione
W miesiącu wrześniu 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej 

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

Inauguracja roku akademickiego uniwersytetu III wiekuInauguracja roku akademickiego uniwersytetu III wieku
III Kapeluszowy Marsz SeniorówIII Kapeluszowy Marsz Seniorów

XI Piknik RodzinnyXI Piknik Rodzinny

Wyremontowany korytarz w budynku BWyremontowany korytarz w budynku B

Mieszkania chronione w DPSMieszkania chronione w DPS
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Dom Pomocy Społecznej

w Suchorączku

Suchorączek 51, 89-410 Więcbork
Dyrektor: Justyna Krzysztofek
tel. 52 389-76-94, tel./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 jest samodzielną 

jednostką budżetową , której organem prowadzącym jest powiat 

sępoleński. Jest placówką stacjonarną tj. stałego pobytu dla 75 

mężczyzn ze schorzeniami układu nerwowego.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na 

poziomie obowiązującego standardu uwzględniającego 

indywidualne potrzeby osób w nim zamieszkujących, jak: 

intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

Opiekę nad Mieszkańcami sprawuje i wsparcia udziela Zespół 

Terapeutyczno-Opiekuńczy, w skład którego wchodzą m.in.: 

pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitant, psycholog, pracownicy 

socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-

oświatowy, kapelan, wolontariusz.

Wszystkie działania personelu zmierzają do zapewnienia 

Mieszkańcom jak najlepszej opieki oraz pomocy w podnoszeniu ich 

sprawności, zaradności i  aktywności życiowej. 

Dom oferuje różne formy zajęć mające na celu poprawę 

funkcjonowania społecznego Mieszkańców dostosowane do ich 

wieku, możliwości psychofizycznych  i zainteresowań. 

Dom posiada bogatą bazę lokalową dostosowaną do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością oraz różnorodną ofertę terapeu-

tyczną.

W 2018r. Mieszkańcy skorzystali  z różnego rodzaju spotkań, 
zabaw i imprez okolicznościowych związanych m.in. 
z  karnawałem, andrzejkami, świętami, urodzinami i imieninami 
Mieszkańców. Odbyły się wyjazdy do kina, zabawy taneczne, 
wieczorki poetyckie i wycieczki krajoznawcze. Nasi Mieszkańcy  
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odpoczywali na plaży w  Mielnie, zwiedzili Leśny Park Kultury 
i Wypoczynku  w  Myślęcinku , delektowali się regionalnymi 
smakami na Powiatowych Targach Ogrodniczo-Rolniczych 
w Sypniewie, zwiedzali wystawy na Międzynarodowych Targach 
Rolniczych Polagra w Poznaniu i Targach Rolniczo-Przemy-
słowych AGRO-TECH w Minikowie, korzystali z poczęstunku  
w MC Donald w Nakle n/ Notecią, zwiedzili fabrykę ozdób 
choinkowych ,,SOPEL'' w Bydgoszczy, uczyli się jazdy konnej  
w stadninie koni w Braniczu. Bardziej sprawni fizycznie Mieszkańcy 
rywalizowali w zawodach i olimpiadach sportowych np. w  turnieju 
piłkarzyków stołowych w Toruniu, w Olimpiadzie Osób 
Niepełnosprawnych w Kamieniu Kraj., zawodach wędkarskich 
w DPS Gniew oraz uczestniczyli w licznych wycieczkach 
rowerowych i pieszych po okolicy.

Dom rozwija współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami oraz   
placówkami na terenie nie tylko  gminy i powiatu ale także 
województwa i kraju poprzez udział w licznych spotkaniach 
integracyjnych, imprezach kulturalnych i innych formach 
rekreacyjnych jak pikniki, festyny. Uczestniczyliśmy 
w zabawach tanecznych w DPS Dębno, DPS Chlebno, DPS 
Falmierowo, DPS Kamień Krajeński, ŚDS Więcbork, 
w Międzypokoleniowym Balu w Więcborku, w Festiwalu Piosenki 
Turystycznej w Więcborku, konkursie ,,Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo'' organizowanym przez DPS Grudziądz, Powiatowym 
Spotkaniu z Pieśnią Religijną w Kamieniu Krajeńskim, Festiwalu 
Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, w festynach 
rodzinnych w Szkole Podstawowej w Zakrzewku i Pęperzynie, 
Pikniku Przyjaźni w Więcborku, Wieczorze Seniora 
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organizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów 
w Więcborku.

W celu stworzenia szerszej i ciekawszej oferty 
dotyczącej spędzania wolnego czasu przez Naszych 
Mieszkańców w 2018r wprowadziliśmy nowe formy 
działań terapeutycznych: cykliczne treningi ćwiczenia 
funkcji poznawczych ukierunkowane na rozwój funkcji 
i umiejętności poznawczych, relaksację, oddaliśmy do 
użytku boisko do piłki siatkowej i badmintona, 
doposażyliśmy pracownię komputerową.

Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych Suchorączek, działającym 
przy Naszym Domu zorganizowaliśmy w 2018r kilka 
imprez o charakterze integracyjnym: majówka, dzień 
sportu, Spotkania Rodzinne, pożegnanie lata, zabawę 
walentynkową i zabawę andrzejkową. 

Dnia 9 listopada 2018r. z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się 
w Naszym Domu  „Dzień Spotkań z Historią - Droga do 
Niepodległości” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
Suchorączek. Impreza dofinansowana została przez 
Powiat Sępoleński w ramach zadania publicznego 
wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

27
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Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim

Dom  Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim
Dyrektor: s. Sylwia Ewa Blok, ul. Dworcowa 1,
89-430 Kamień Krajeński, tel./fax 52 388 60 34, kom. 697 888 423
www.dpsdzieci.pl        e-mail: dpskamienkrajw@p.pl
facebook.com/dpsdzieci/

Motto Domu Pomocy Społecznej:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”

Mt 25, 40

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży w Kamieniu 
Krajeńskim jest placówką przeznaczoną dla 50 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka działa na podstawie Ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz 
1362 z późn. zm.), Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży uchwalonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety oraz  na 
podstawie umowy na realizację zadania publicznego z Powiatem 
Sępoleńskim. 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.

W ramach  realizacji obowiązku szkolnego  9-ciu  Mieszkańców 
dojeżdża do ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, natomiast  21 osób ma  
nauczanie zorganizowane na terenie naszego Domu w ramach  oddziału 
zamiejscowego ww. szkoły w postaci zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych dostosowanych do potrzeb każdego Mieszkańca, a także 
naukę  poprzez doświadczenie  życiowe. Najmłodszy nasz Mieszkaniec 
uczęszcza do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu 
Krajeńskim.1 osoba uczęszcza  codziennie na zajęcia prowadzone przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim natomiast dwoje 
naszych  Mieszkańców  uczęszcza na cykliczne zajęcia „klubikowe” 
realizowane także przez WTZ-ty.

Dla wszystkich naszych Mieszkańców oferujemy zajęcia 
wspomagające, które realizowane są przez terapię zajęciową dostosowaną  
indywidualnie do zainteresowań i umiejętności każdej osoby, mając na 
celu jej aktywizację i podnoszenie sprawności ruchowej oraz 
usamodzielnienie w miarę   możliwości. W zakresie  terapii zajęciowej 
przeprowadzane są zajęcia manualno-plastyczne, prace ręczne, zajęcia 
kulinarne, zajęcia wychowawcze, muzykoterapia oraz zajęcia 
o charakterze rekreacyjnym w formie wyjazdów, zabaw i zajęć 
sportowych, imprez okolicznościowych czy dyskotek.

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

- czynne uczestniczenie w życiu Kościoła poprzez udział 
w nabożeństwach liturgicznych w Kolegiacie pw. Św. Piotra i Pawła 
w Kamieniu Krajeńskim oraz w Kaplicy Zakonnej Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety.

 - coroczny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (28 V 2018r.)
- Domowe Potyczki Sportowe w Funce współorganizowane z DPS 

Chojnice (20 – 21 VI 2018 r.)

Spotkanie Mikołajkowe 2018

Zabawa karnawałowa – Bal Przebierańców 2018 r.

Piknik z okazji Dnia Dziecka  2018

Wycieczka do Wiela, Sanktuarium Matki Bożej Radosnej, 2.06.2018.

- Integracyjna Wieczerza Wigilijna realizowana przy dofinansowaniu 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach, której zapraszamy 
mieszkańców z zaprzyjaźnionych dps-ów.  (20 XII 2018 r.) 

W roku 2018, jak co roku, braliśmy udział w takich imprezach 
i wydarzeniach jak: III Kapeluszowy Marsz Seniora, Festiwal Piosenki 
Maryjnej „Spotkanie u Matki” w Górce Klasztornej, Międzynarodowa 
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu, Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych w Kamieniu Kr., Krajeńskie Integracyjne Spotkania 
Twórcze KIST, Dzień Walki z Ubóstwem, Obchody Dnia Chorego, doroczne 
Pikniki Rodzinne u naszych przyjaciół z DPS-ów w Chojnicach, 
w Suchorączku i w Kamieniu Krajeńskim.
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Rok 2018 obfitował także w wiele wydarzeń kulturalnych, wyjazdów 
i wycieczek o charakterze zarówno rekreacyjnym jak i poznawczym. 
Zorganizowaliśmy liczne dyskoteki, zabawę karnawałową i sylwestrową  
oraz potańcówki.  Możemy pochwalić się  wyjazdami nad Bałtyk, (plaże 
w Łazach i Rowach), wypadami do Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, 
Torunia, Wałcza, Częstochowy czy Wiela. Odwiedzaliśmy także pobliskie 
atrakcje rozrywkowo-turystyczne jak ZOO w Sieroczynie, kręgielnię 
w Chojnicach, Park Wodny w Człuchowie, lodowisko w Chojnicach, 
koncert zespołu Perfect podczas Dni Sępólna czy koncert zespołu After 
Party nad jeziorem Mochel. Mieszkańcy DPS-u korzystali też z aktywnych 
form wypoczynku nad pobliskimi jeziorami, z wycieczek krajoznawczych 
po okolicy oraz siłowni na świeżym powietrzu.

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

W naszym Domu od 2018 roku bardzo aktywnie działa grupa 
wolontariuszy, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem odrywają 
naszych Mieszkańców od codziennej rutyny zapewniając im poczucie 
akceptacji i  miłości oraz towarzystwo do rozmów i zabaw.

W roku 2018 pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 
10.000,00 zł z Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu na organizację Wigilii Integracyjnej.

Reprezentacja DPS-u z s. Dyrektor Sylwią Blok i z Panią Dagmarą Orzech
dyrektor DPS Chojnice - podczas Domowych Potyczek Sportowych 
Funka 2018 

Reprezentacja naszego Domu podczas Spartakiady Osób 
Niepełnosprawnych Kamień Krajeński 2018

29

Dzień Dziecka 2018 

Integracyjna Wieczerza Wigilijna  20.12.2018 r.

Przeprowadzone roboty budowalne i remontowe w 2018 r  miały 
na celu podwyższenie standardów, estetyki i poziomu bezpieczeństwa 
w pomieszczeniach, w których przebywają  Mieszkańcy naszego Domu. 
Pozyskano m.in. dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
w wysokości 25.000,00 zł na podwyższenie bezpieczeństwa ppoż., a także 
rozpoczęto roboty budowlane polegające na wymianie źródła ogrzewania 
budynku.
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Centrum Administracyjne Domów

dla Dzieci w Więcborku

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

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 
o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej. Do 
zadań własnych powiatu należą również zadania związane z zapewnieniem 
dzieciom pieczy zastępczej. Do głównych zadań w tym zakresie należą: 
organizowanie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 
w nich dzieci, przyznawanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym 
zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, przyznawanie 
rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom 
dziecka świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie 
kosztów związanych z remontem, udzielanie tym rodzinom dni wolnych od 
sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem. Do zadań 
własnych powiatu należy również przyznawanie pomocy na 
usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny 
zastępcze.  Od roku 2006 powiat prowadzi instytucjonalną pieczę 
zastępczą, która zmienia swoje struktury zgodnie z wytycznymi ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Centrum 
Administracyjne Domów dla Dziecka (DDD) ma w swojej strukturze trzy 

placówki opiekuńczo – wychowawcze; Dom Dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 
w Więcborku (14 – osobowe) oraz Nr 3 w Małej Cerkwicy (30 osobowy). 
Nasze domy pełnią funkcję socjalizacyjną, są przeznaczone dla dzieci 
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W domach 
mogą przebywać dzieci od 10  do 25 roku życia, z chwilą osiągnięcia 
pełnoletności pod warunkiem kontynuacji nauki szkolnej. Wychowanko-
wie mają prawo uczyć się w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, 
jednocześnie podejmować pracę zawodową. Zapewniamy wychowankom 
całodobową  opiekę i wychowanie odpowiednie do ich potrzeb, warunków 
rozwojowych, zaspokajamy ich  niezbędne  potrzeby bytowe,  rozwojowe, 
emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniamy korzystanie 

III miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej domów dziecka

Św. Mikołaj z Bydgoszczy u naszych dzieci

Zakończenie roku szkolnego
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z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Przygotowujemy 
do samodzielnego życia. Współpracujemy z rodziną biologiczną dziecka, 
zapewniamy jej i dziecku pomoc, inicjujemy działania niezbędne do 
unormowania sytuacji rodziny i umożliwiamy powrót dziecka do tej  rodzi-
ny. Zaspakajając potrzeby wychowanków, kierujemy się w szczególności 
dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka; potrzebą wyrównywania 
deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka 
poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój  zainteresowań i indywidu-
alizowanie oddziaływań wychowawczych, potrzebą działań przygoto-
wujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców 
(wynikających z przepisów prawa rodzinnego), w szczególności prawa do 
kontaktowania się z dzieckiem, potrzebą  odpowiednich  działań w  celu  
utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do 
rodziny. Współpracujemy z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, 
organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy 
społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt  
rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi i innymi  
jednostkami  pomocy społecznej oraz  instytucjami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny. Zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego dzieci zaspokajając  potrzeby emocjonalne kompensu-
jące brak domu rodzinnego. Poszukujemy rodzin zaprzyjaźnionych dla 
swoich wychowanków w środowisku lokalnym, pomagamy pełnoletnim 
wychowankom w usamodzielnieniu. W organizacji prawidłowego procesu 
opiekuńczo-wychowawczego biorą udział wychowawcy, pracownik 
socjalny, oraz specjaliści z Centrum w osobach  pedagoga i psychologa.

Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowawczej 
w DDD są: zajęcia tematyczne i dydaktyczne prowadzone w poszcze-
gólnych grupach, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne 
organizowane dla wychowanków mających trudności w nauce, 
wspomagające ich rozwój, zajęcia higieniczno-porządkowe, zajęcia  
socjalizacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania 
w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia w społeczeństwie, 
zajęcia kulinarne celem wdrożenia wychowanków do samodzielnego 
życia, uczenie wychowanków samodzielności. Zapewniamy swoim 
podopiecznym w nauce, w odrabianiu zadań domowych oraz 
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w miarę potrzeb udział w zajęciach wyrównawczych. Zapewniamy naszym 
dzieciom wypoczynek letni i szereg wyjazdów rekreacyjnych w trakcie 
roku szkolnego.

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego sukcesywnie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Mając powyższe na uwadze w grudniu 2018r Powiat Sępoleński oddał 
w użytkowanie dwa 14-osobowe Domy Dla Dzieci w Więcborku przy 
ul. J. Korczaka 1 i 3. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 
2.919.516,21, kwota dofinansowania 1.380.120,00 co stanowi  47,27% 
wartości inwestycji. Inwestycja była realizowana w ramach projektu 
pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 

14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Więcborku”, która wpisała się w Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IŻ.00-04-029/16) w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 
6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczna Projektu 
Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
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Liceum Ogólnokształcące
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Tomasz Cyganek
tel. 52 388 21 54
e-mail: losepolnokancelaria@vp.pl
www.losepolno.szkolnastrona.pl/bip

Edukacja i sport szkolny

Placówki oświatowe prowadzone przez powiat sępoleński

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020
Cykl trzyletni po gimnazjum:

- merytoryczne przygotowanie do egzaminu maturalnego 

w oparciu o wieloletnie doświadczenie,

- dodatkowe zajęcia rozwijające od klasy pierwszej,

- nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej 

w blokach przedmiotowych,

- w każdym bloku przedmiotowym język obcy nowożytny 

w zakresie rozszerzonym,

Cykl czteroletni po szkole podstawowej:

- merytoryczne przygotowanie do egzaminu maturalnego 

w oparciu o wieloletnie doświadczenie,

- nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy 

pierwszej w profilach,

- w każdym profilu język obcy nowożytny w zakresie 

rozszerzonym.

 łączymy nowoczesność i dbamy o tradycję,

 spełniamy wymogi współczesnego rynku edukacyjno-

zawodowego,

  otwieramy drogę na dowolne kierunki studiów i uczelnie,

 uczymy kreatywności i samodzielności oraz 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

przygotowujemy do dokonywania świadomych, ważnych 

życiowych wyborów,

 pomagamy w zdobyciu ciekawej pracy,

 wspieramy każdego, kto chce osiągnąć w życiu sukces.

Naszym uczniom rekomendujemy wybór przedmiotów 

do nauki w zakresie rozszerzonym, w powiązaniu z kierunkami 

przyszłych studiów

Bloki przedmiotowe - c

Medyczny: biologia, chemia, język obcy

Humanistyczno–prawny: język polski, historia, geografia, język obcy

Ekonomiczny: matematyka, geografia, język obcy.

Stwarzamy możliwość innej konfiguracji przedmiotów 

w zależności od zainteresowań uczniów.

Profile - cykl czteroletni po szkole podstawowej

Humanistyczny: język polski, historia, język obcy

Matematyczno-informatyczny: matematyka, informatyka, język obcy

Biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, język obcy

Stwarzamy możliwość innej konfiguracji przedmiotów 

w zależności od zainteresowań uczniów.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ykl trzyletni po gimnazjum

Sprawdź nas !!!
Nasze wyniki edukacyjne:

Rok szkolny 2017/18:

- 12,22% uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, średnia 

ocen tych uczniów to 4,98! (od 4,75 do 5,50!)

Egzamin maturalny 2018:

- zdawalność ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

w naszej szkole jest wyższa o 8% od średniej wojewódzkiej, o 6 % 

wyższa od średniej szkół w Bydgoszczy, o 9 % wyższa od średniej 

szkół w Chojnicach i o 19% od średniej powiatowej,

- zdawalność z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 

w naszej szkole z języka polskiego wynosi 100%, z języka angielskiego 

100%, z języka niemieckiego 100% ,

- zdawalność z matematyki w naszej szkole jest wyższa o 6% 

od średniej szkół w Bydgoszczy, o 10% wyższa od średniej szkół 

w Chojnicach, o 17% wyższa od średniej powiatowej i wynosi 97,68%!

Za wyniki egzaminu maturalnego 2018 jako jedyna szkoła 

z powiatu sępoleńskiego zostaliśmy sklasyfikowani w rankingu 

Perspektyw 2019 w kategorii liceów, na 46 miejscu 

w województwie!   

W naszej szkole
Konkursy przedmiotowe:

Konkurs matematyczny WAT, Wielkie Dyktando, Kangur, 

Alchemik, Dzień Języków Obcych, Grywalizacja, okolicznościowe 

konkursy historyczne, literackie, plastyczne.
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Nasi partnerzy:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowa Akademia Techniczna 

w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda 

Powiatowa Policji, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie, Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Centrum Sportu 

i Rekreacji w Sępólnie. 

Z nami warto się uczyć!

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji oraz ugruntowany system 

wartości, stanowiący dzisiaj kanon trwałości społeczności szkolnej 

sępoleńskiego ogólniaka, dający gwarancję jak, zwykł mawiać nasz 

znakomity Patron, „dobrej roboty”.

Nasze mocne strony:

- doświadczona, życzliwa, doskonaląca się kadra,

- nasi uczniowie to laureaci wielu olimpiad, konkursów 

przedmiotowych i zawodów sportowych,

- wysokie wyniki egzaminu maturalnego,

- systematycznie wzbogacana baza szkoły, wyremontowane 

gabinety lekcyjne,

- współpraca z doradcami zawodowymi,

- lekcje z udziałem zaproszonych gości i warsztaty prowadzone 

przez specjalistów,

- wyjazdy na uczelnie wyższe i pokazy naukowe,

- bezpieczna nauka i indywidualizacja procesu nauczania.

Uroczystości:

Ślubowanie klas pierwszych, Połowinki, Studniówka, 

Absolutorium.

Wydarzenia:

Palma pierwszeństwa – Otrzęsiny, Dni Kultury, Akademia 

sukcesu. Dzień Edukacji, Wigilia szkolna, Rozgrywki sportowe.

Nagrody i wyróżnienia:

Księga Wybitnych Absolwentów, Księga Zasłużonych dla Szkoły, 

Tadeusze – nagroda indywidualna w kategorii Niepokonany, Twórca 

i Organizator, Klucze Żeliwne, Złoty Trampek, Kaloskagatos, Stypendia 

Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego, Starosty Sępoleńskiego.

Sport i turystyka:

Wycieczki szkolne: Berlin, Drezno, Warszawa, biwaki integra-

cyjne, szkolna wyprawa w Bieszczady, sekcja piłki siatkowej dziewcząt 

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

im. Janusza Korczaka w Więcborku
to idealny wybór !

> Dla osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury 
z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-
pedagogicznych, prawnych i językowych. 
Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów 
przyrodniczych lub ścisłych i przygotować się do podjęcia 
studiów na kierunkach medycznych oraz politechnicznych.
Dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w 
służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby 
więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub 
w sektorze bezpieczeństwa.
Dla tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów edukacyjno-
zawodowych, a chcą solidnie przygotować się do matury 
i rozwijać swoje pasje.

LICEUM 3-LETNIE PO GIMNAZJUM- 
ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY DRUGIEJ!

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

Każdy wybierze coś dla siebie!
BLOK HUMANISTYCZNY - do wyboru: język polski, historia, WOS, 
podstawy prawa.
BLOK BIOTECHNOLOGICZNY - do wyboru: biologia, chemia, 
geografia.
BLOK NAUK ŚCISŁYCH - do wyboru: matematyka, fizyka, 
informatyka.
Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego,  
niemieckiego,  rosyjskiego.

Ponadto:
Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz przedsiębiorczości.
Współpracę z kadrą profesorską szkół wyższych.
Zajęcia laboratoryjne i warsztaty na uczelniach wyższych.
Udział w konferencjach przyrodniczych.
Doskonalenie umiejętności językowych z wolontariuszami z innych 
krajów.
Rozwój pasji artystycznych (muzycznych i aktorskich).

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

Dla grupy mundurowej:
Przedmioty dodatkowe dla grupy mundurowej: podstawy prawa, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, służby mundurowe.
Zajęcia prowadzone przez specjalistów:

zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa medycznego,
trening psychologiczny,
musztra.

Obozy szkoleniowe
Przygotowanie do testów sprawnościowych

> 

> 
• 
• 
• 

> 
> 
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Więcej niż szkoła…
Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie 
określenia predyspozycji zawodowych.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage”.
Koło Teatralne „Efemeryda”.
Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”.
Klub Wolontariuszy „Amicus”.
Program profilaktyczny „PaT”.
Konkurs Piosenki Angielskiej .
Rajd Korczakowski.
Dzień Patrona Szkoły.
Dzień Młodzieży.
Udział w projektach edukacyjnych.
Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

•

PARTNERZY SZKOŁY:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim.
Zakład Karny w Potulicach.

> 
> 
> 

> 
> 
> 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sypniewie
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo
Dyrektor: Marian Basa
tel. 52 389 20 69
e-mail: sekretariat@zsckrsypniewo.pl
www. bip.zsckrsypniewo.pl
www.zsckrsypniewo.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie 
to szkoła rolnicza z 70-letnią tradycją, położona w powiecie 
sępoleńskim na styku województw kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego i pomorskiego. Od 1 stycznia 2018 roku szkoła 
włączona została do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oferta edukacyjna naszej placówki 
jest ściśle powiązana z rolniczym charakterem regionu. Kształcimy 
uczniów i słuchaczy oraz organizujemy szkolenia dla rolników we 
współpracy z różnymi instytucjami.

OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY: 
Ř TECHNIKUM:

- technik rolnik 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

- technik weterynarii 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- rolnik

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- kucharz

Ř SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe 
z zakresu rolnictwa, mechanizacji i agrotroniki, weterynarii, 
agroturystyki oraz gastronomii. Dysponujemy nowoczesną bazą 
dydaktyczną i przyszkolnym gospodarstwem rolnym, w którym 
uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu i poznają nowoczesne 
technologie uprawy (np. dotyczące roli i zastosowania 
mikroorganizmów w rolnictwie, uprawy buraka cukrowego i roślin 
motylkowych oraz technologii uprawy pasowej – bezorkowej).

Aktywnie współpracujemy z lokalnymi instytucjami z branży 
rolniczej i gastronomicznej oraz uczelniami wyższymi (Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 
Politechnika Koszalińska). Uczniowie biorą udział w wyjazdach 
i szkoleniach branżowych, które gwarantują dobre przygotowanie 
absolwentów do wejścia na rynek pracy.
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OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH: 
 SZKOŁA POLICEALNA - tryb zaoczny
 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach rolniczych 
(NADAJĄ UPRAWNIENIA ROLNICZE) i gastronomicznych – tryb 
zaoczny
 szkolenia branżowe (kurs operatora kombajnów zbożowych, kurs 
chemizacyjny)

Ř
Ř

Ř
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NASZYM  UCZNIOM  OFERUJEMY:
 profesjonalne przygotowanie do egzaminów poprzez wszechstronny 

rozwój kompetencji zawodowych (kursy i szkolenia branżowe, 

praktyki zawodowe, wycieczki, staże zagraniczne, działające w szkole 

miniprzedsiębiorstwa)

kształcenie dostosowane do uczniów zdolnych oraz o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

darmowe podręczniki do przedmiotów zawodowych 

naukę w zmodernizowanych, dobrze wyposażonych  pracowniach 

(ogólnokształcących, języków obcych,  rolniczych, zootechniczno-

weterynaryjnej, gastronomicznej, mechanizacyjnej i mechatronicznej)  

bezpłatne szkolenie na prawo jazdy  kat. T oraz B (w wybranych 

zawodach rolniczych), 

korzystanie z nowoczesnego symulatora kombajnu

bezpłatne  produkty żywnościowe na zajęcia praktyczne 

w kierunkach gastronomicznych

darmowe zamieszkanie w szkolnym internacie (uczeń płaci tylko 

za wyżywienie)

liczne bezpłatne zajęcia dodatkowe dla młodzieży w internacie 

(sportowe, kulinarne, wyjazdy do kina, na kręgle, lodowisko) 

organizację odpłatnego dowozu uczniów  do szkoły  

opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego

Ř

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Ř 

Stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów poprzez bogatą ofertę 
działań kulturalnych i rekreacyjnych. Na terenie szkoły uczniowie 
uczestniczą w koncertach muzyków Filharmonii Pomorskiej, 
przedstawieniach teatralnych, apelach okolicznościowych, działaniach 
wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego oraz imprezach integracyjno-
rekreacyjnych. Indywidualizujemy nauczanie, które wzbogacamy 
różnorodnymi zajęciami pozalekcyjnymi (fakultety maturalne, zajęcia 
wyrównawcze, rewalidacyjne, innowacje pedagogiczne). 

SUKCESY UCZNIÓW:
- Natalia Murek – stypendystka Prezesa Rady Ministrów za wyniki 

w nauce oraz Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza
- Paweł Baran – Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw, stypendysta 

Starosty Sępoleńskiego
- Lidia Skoczek - stypendystka Starosty Sępoleńskiego
- Paweł Baran i Mikołaj Pepliński – laureaci etapu ogólnopolskiego 

Akademii Przedsiębiorczości (indywidualnie) oraz zdobycie I miejsca 
w Polsce przez drużynę ZSCKR

- Jacek Bodziński – VIII miejsce w Polsce w bloku mechanizacja 
rolnictwa na centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

- Piotr Malak - XII miejsce w Polsce w bloku produkcja zwierzęca 
na centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

- II miejsce w wojewódzkim konkursie gastronomicznym „Kurczak 
w domu i w szkole nie tylko w rosole” dla drużyny ZSCKR

 - Paweł Baran – II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Indeks dla 
rolnika”, awans do etapu ogólnopolskiego 

Nagrodą dla najlepszych uczniów był rejs jachtem Barlovento po Bałtyku 
we wrześniu 2018 zorganizowany przez dyrektora ZSCKR w Sypniewie.

Szkoła bierze udział w wielu działaniach promujących region i kulturę 
krajeńską (Dożynki, Powiatowe Wystawy Stołów Bożonarodzeniowych 
i Wielkanocnych, Narodowa Wystawa Rolnicza), a od kilku lat w ostatnią 
niedzielę kwietnia wraz z działającym przy szkole Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Lokalnych i lokalnymi władzami powiatowymi i gminnymi 
organizuje Powiatowe Targi Ogrodniczo-Rolnicze w Sypniewie, które są 
imprezą promocyjno-rekreacyjną o zasięgu regionalnym.
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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku
ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork

Dyrektor: Sławomir Kulpinski

tel. 52 389 71 60

e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl

www: www.ckziu-wiecbork.pl

BIP: www.bip.ckziu-wiecbork.pl

www.ce.lo.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Technikum 4 – letnie  dla absolwentów gimnazjum oraz Technikum 
5-letnie dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej kształcące 
w zawodach:
-    technik ekonomista,
-    technik hotelarstwa,
-    technik żywienia i usług gastronomicznych,
-    technik informatyk,
-    technik rachunkowości,
-    technik logistyk.

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:
- sprzedawca - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się 
w CKZiU, praktyka w sklepach,
- kucharz - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe odbywa się 
w CKZiU, praktyka w zakładach gastronomicznych, 
- wielozawodowa - kształcenie ogólne odbywa się w CKZiU, 
teoretyczne kształcenie zawodowe, zgodnie z wybranym zawodem, 
odbywa się w innych ośrodkach szkoleniowych, praktyka w zakładach 
pracy,

Oferta kształcenia dla dorosłych:
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 3 - letnie dla absolwentów gimnazjów i 8-klasowych szkół 
podstawowych, 
- 2 - letnie dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia,
2) kwalifikacyjne kursy zawodowe na podbudowie szkoły średniej - 
po LO lub Technikum:
a) w zawodzie kucharz - okres nauki 1,5 roku, dla osób dorosłych 
zainteresowanych zdobyciem zawodu,
b) w zawodach, w których okres nauki trwa od 1,5 do 2 lat:
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik administracji,
- technik obsługi turystycznej.
3) Szkoła Policealna (młodzieżowa i dla dorosłych) – na podbudowie 
szkoły średniej, nauka trwa 2 lata, kształcąca w zawodach:
-    technik rachunkowości,
-    technik informatyk.
 
Baza dydaktyczna szkoły:
- 5 pracowni komputerowych podłączonych do sieci internet
- 3 sale gimnastyczne z siłownią,
- 19 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce 
dydaktyczne,
- nowoczesna pracownia żywienia i technologii gastronomicznej 
z obsługą konsumenta,
- sala - recepcja hotelowa,  
- biblioteka i czytelnia z bogatą ofertą czasopism, ze stanowiskami 
komputerowymi podłączonymi do internetu     

Szkoła prowadzi internat:
- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych, w pokojach dostęp 
do TV i internetu

- całodobowa opieka
- możliwość korzystania z obiektów sportowych
- możliwość czasowego pobytu w internacie i korzystania ze 
smacznych i tanich posiłków

ORGANIZUJEMY:
· wyjazdy na Targi w ramach różnych branż zawodowych w kraju 
i zagranicą,
· praktyki i staże w  kraju i za granicą– w ramach programu Erasmus+
· zajęcia pozalekcyjne, np.: , kółko gastronomiczne,
· zawodowe wyjazdy studyjne do zakładów pracy,
· współpracę z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktyk 
zawodowych,
· udział w konkursach i olimpiadach branżowych.

NASI  STYPENDYŚCI

1. Kamil Kühn – IV F
· Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

2. Mateusz Zapalski – III A
· Stypendysta Starosty Sępoleńskiego
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

3. Jakub Baranowski – III A
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

4. Krystian Szylka – IIC
· Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

5. Paulina Bednarska – IV A
· Stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

6. Sylwia Hoppe - IV A
· Stypendystka Starosty Sępoleńskiego
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 Projekty realizowane przez CKZiU w Więcborku

Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia 
zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową 
współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb 
rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.09.2020.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia 
pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie 
stron internetowych,
2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, 
operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, 
kurs barmański, kurs baristy, podstawy grafiki komputerowej CAD, 
kurs wizażu i stylizacji paznokci,
3.  Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego,
4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidu-
alnych zajęć dla uczniów, oraz utworzenie Szkolnego Punktu Infor-
macji i Kariery,
5. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt dydaktyczny dla 
zawodów technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa, 
technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych,
6. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni 
w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
stażyści otrzymają stypendium stażowe.

Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 
sępoleńskim, świeckim i tucholskim”
Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem 
realizującym projekt w powiecie sępoleńskim jest Centrum 
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Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Biuro 
Projektu znajduje się w Wydziale Edukacji… Starostwa Powiatowego 
w Sępólnie Kraj. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych przez 437 osób dorosłych (w tym ok. 131 w naszym 
powiecie) oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 
osób dorosłych (w tym ok 74 osoby w naszym powiecie) w okresie do 
31 grudnia 2020 roku. Wsparciem w powiecie sępoleńskim zostanie 
objętych 291 osób.

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

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań: 
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie 
polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą 
edukacyjno-zawodowym. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia 
ustawicznego będzie służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji. Przykładowe 
formy kształcenia:
KURS SPAWANIA, KIEROWCA KAT. B, B+E,C, OPERATOR KOPARKO-
ŁADOWARKI, KURS OPERATORA CNC, OPERATOR WÓZKA 
JEZDNIOWEGO, KURS STYLIZACJI PAZNOKCI I WIZAŻU, KURS 
BARMŃSKI i inne
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim
ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Dyrektor: Eugeniusz Szwochert

tel. 52 388 21 07

e-mail: zspsepolno@neostrada.pl

www.zspsepolno.pl

www.bip.zspsepolno.pl

Projekty dotyczące mobilności zawodowej w programie 

Erasmus+ i PO WER
Dotychczas w naszej szkole zrealizowano 4 projekty dotyczące 

realizacji staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, w których 

wzięło udział 131 uczniów i 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Odbywały się one w Niemczech i w Irlandii.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu 

pt. „Nasza Euro–szansa”. Koordynatorem szkolnym projektu jest 

Ewa Tomaszewska. Projekt został zatwierdzony do realizacji w ramach 

Programu Erasmus+ (2014-2020) Akcja1 w sektorze Kształcenie 

i Szkolenia Zawodowe w roku 2018. Wniosek uzyskał łącznie 92,5 na 

100 możliwych punktów. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 

107322 euro.

W projekcie wezmą udział dwie 20-osobowe grupy uczniów klas 

II i III kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług 

gastronomicznych (16 osób), technik ekonomista (4 osoby), technik 

informatyk (13 osób), technik logistyk (7 osób). Pierwsza grupa 

obejmuje uczniów klasy II, kształcących się w zawodach: technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. 

Młodzież ta odbędzie swoje staże zawodowe w Hiszpanii w marcu 

2019 roku. Druga grupa to uczniowie klasy III branży logistycznej 

i informatycznej, którzy swój 4-tygodniowy staż odbędą we Włoszech 

w październiku 2019 roku. Uczniowie już przygotowują się do wyjazdu 

uczestnicząc w zajęciach z przygotowania językowego (30 godzin), 

kulturowego (10 godzin) oraz psychologiczno-pedagogicznego 

(10 godzin). Prowadzą je nauczyciele naszej szkoły, których uczniowie 

znają i cenią. Odbywają się one w soboty i dni wolne od zajęć 

dydaktycznych.

Uczniowie kształcący się w wyżej wymienionych zawodach będą 

realizować uzgodniony z agencją TRIBEKA w Hiszpanii oraz SISTEMA 

TURISMO we Włoszech program praktyk zgodnie z zasadami BHP 

i zasadami ochrony środowiska. Podczas pracy będą posługiwać się 

językiem angielskim ogólnym i branżowym, tym samym podnosząc 

swoje kompetencje językowe.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 
ZSP oferuje kształcenie w technikum (4-letnim dla absolwentów 
gimnazjum, 5-letnim dla absolwentów szkoły podstawowej) 
o następujących kierunkach:
- technik budownictwa
- technik budowy dróg 
 - technik mechatronik 
- technik obsługi turystycznej
- technik pojazdów samochodowych 

- technik mechatronik - kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe 

odbywa się w szkole, praktyka w Zakładzie Produkcyjnym 

Eggersmann Polska - jest to „zawód przyszłości” dostosowany 
do potrzeb pracodawcy – lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej 
i innowacyjnej gospodarki, stwarza możliwości zatrudnienia 
przyszłym absolwentom. Uczniowie technikum odbywają praktyki 
zawodowe i płatne staże, zdobywają dodatkowe kwalifikacje 
i uprawnienia zawodowe biorąc udział w licznych kursach z projektów 
unijnych.

Technik obsługi turystycznej
Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do:
- organizowania działalności turystycznej,
- organizowania imprez i usług turystycznych, 
- obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, 
- obsługuje konferencje, kongresy; 
- prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki.
Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności 
wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów 
komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych. 
Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach 
podróży, hotelach, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, 
placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej 
i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów 
kongresów i konferencji.

Branżowa Szkoła I stopnia dla pracowników młodocianych (dla 
absolwentów gimnazjum oraz absolwentów szkoły podstawowej):
· kształcąca we wszystkich zawodach: m.in. sprzedawca, ślusarz, 
mechatronik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, 
ogrodnik, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych, ogrodnik, stolarz, tapicer, krawiec,

Absolwenci technikum to pracownicy dobrze przygotowani do 
wykonywania przyszłych zadań zawodowych, radzący sobie na 
dynamicznym rynku pracy:
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· kształcenie ogólne odbywa się w szkole, a teoretyczne zawodowe 
zgodnie z wybranym zawodem odbywa się na kursach I, II i III stopnia 
w innych ośrodkach szkoleniowych,
· nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
· praktyki zawodowe odbywają się w lokalnych zakładach pracy - 
zakłady produkcyjne (m.in. Eggersmann Polska, MDD) przedsię-
biorstwa budowlane, sklepy, hotele, restauracje, zakłady gastro-
nomiczne, piekarnie, zakłady fryzjerskie.

Oferta kształcenia dla dorosłych:
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie) 
dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - nauka odbywa się 
w trybie zaocznym.

2. Policealna Szkoła Zawodowa 
– nauka w trybie zaocznym w zawodzie
a) opiekunka środowiskowa
Słuchacze szkoły policealnej zdobywają umiejętności praktyczne 
korzystając z pracowni opiekunki środowiskowej wyposażonej 
zgodnie z wymogami CKE w fantomy pielęgnacyjne.

Baza dydaktyczna:
· 11 nowoczesnych i zmodernizowanych sal lekcyjnych, w tym  
pracownie przedmiotów zawodowych – budownictwa, konstrukcji 
maszyn, opiekunki środowiskowej,
· pracownia przedsiębiorczości i przedmiotów w zawodzie 
sprzedawca – 4 nowe stanowiska komputerowe, program Subiekt;
· 4 stanowiska ślusarskie,
·  pracownia informatyczna wyposażona w nowe komputery
·  wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sieć komputerową, 
Internet, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny,
· sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym  (prysznice dla uczniów),
· programy komputerowe Auto CAD, Solid Edge, używane również 
w zakładach zatrudniających naszych absolwentów,
· hol główny wyposażony w monitor multimedialny,
· monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,

· w pracowni budownictwa i budowy dróg uczniowie korzystają z: 
programu komputerowego Norma PRO do kosztorysowania oraz 
rysunku technicznego, wykorzystują następujące sprzęty 
i urządzenia: wagi i sita laboratoryjne, ubijaki, wstrząsarki, 
suwmiarki, młotek Schmidta, Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym, 
Aparat Cassagrande'a, aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego, 
w miernictwie – niwelatory, teodolity elektroniczne, węgielnice;

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

> w kl. III odbywają się 4-tygodniowe praktyki zawodowe;
· w pracowni konstrukcji maszyn i mechatroniki uczniowie 
korzystają z 15-u stanowisk komputerowych, programów 
komputerowych: Auto CAD, Solid Edge - komputerowe 
wspomaganie projektowania, zestawu do symulacji procesów 
obróbczych Edge CAM,  Sinu Train - programu do symulacji 
obrabiarek wielogłowicowych, plotera;
· Centrum Biblioteczno – Informacyjne – wyposażone w program 
MOL Optivum do kompleksowej obsługi biblioteki, 4 stanowiska 
komputerowe, rzutnik; bogaty księgozbiór, filmoteka, prenumerata 
czasopism z branży turystycznej, budowlanej, pedagogicznej.
Biblioteka przede wszystkim promuje czytelnictwo, jak również 
stwarza warunki do rozwijania zainteresowań uczniów, organizuje 
różnorodne działania profilaktyczne dotyczące zdrowia, 
bezpieczeństwa, uzależnień, zagrożeń, itp.

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

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

- Fabryką Mebli Biurowych „MDD” w Sępólnie Kraj. - kształcenie 
młodzieży w zawodach: stolarz, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających i technik mechatronik;

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

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

praktyki zawodowe, współpraca w projekcie „Od produktu do 
projektu”

- Pałacem SPA w Komierowie – praktyki zawodowe odbywają 
uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej;

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

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

- Politechniką Koszalińską,
- Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
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- Gminnym Centrum Informacji,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj., 
- Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,
- Urzędem Gminy w Sępólnie Kraj.,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sępólnie Kraj. 
- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj., 
- Biblioteką Publiczną w Sępólnie Kraj., 
- Sądem Rejonowym w Tucholi. 

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

Programy unijne realizowane przez szkołę
„MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE 2017-2018 (2018/19)”

Uczniowie w ramach projektu „Mój start w życie zawodowe” 
biorą udział w następujących formach wsparcia:
• dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do 
egzaminów zawodowych dla sprzedawców - kwalifikacja A.18,

kursie obsługi kas fiskalnych (dla zawodu sprzedawca),
kursie wózków jezdniowych (dla zawodu ślusarz), 
kursie prawa jazdy kat. B,
kursie spawania (różne zawody),

indywidualnych zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia 
zawodowego w powiecie sępoleńskim, dostosowania oferty 
kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W ramach projektu realizowane będą następujące kursy: stylizacji 
paznokci, spawania, koparko-ładowarki, obsługi kas fiskalnych, 
wózki widłowe.

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

Porozumienie z Firmą Eggersmann
8 maja 2018 r. podpisano akt porozumienia o współpracy 

pomiędzy Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o. reprezentowaną przez 
Prezesa Zarządu Pana Karlgüntera Eggersmann, Zespołem Szkół 
Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim reprezentowanym przez 
Pana Eugeniusza Szwocherta i Uniwersytetem Technologiczno – 
Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
reprezentowanym przez Prorektora ds. nauki UTP Pana dr. hab. 
Stanisława Mrozińskiego oraz Starostę Sępoleńskiego Pana 
Jarosława Tadycha. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych i różnych instytucji.

• 
• 
• 
• 
• 

W ramach porozumienia Strony (ZSP, UTP, Eggersmann) zobowiązały 
się do prowadzenia naboru na kierunki kształcenia w zawodach 
mechatronik i technik mechatronik, organizowania praktycznej nauki 
zawodu i praktyk dla uczniów, przygotowania uczniów do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, umożliwienia uczniom 
realizacji zajęć dydaktycznych w siedzibie uniwersytetu. Uniwersytet 
Technologiczno - Przyrodniczy objął patronatem i opieką 
merytoryczną nowe kierunki kształcenia w ZSP. 
Efektem porozumienia było spotkanie naszych uczniów 
i gimnazjalistów z przedstawicielami UTP pt. „Szkoła Patentów”, 
podczas którego młodzież uzyskała fachową wiedzę na temat 
funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i  zastosowania innowacji w produkcji.

Tradycje szkolne:
· Regionalne Masowe Biegi Uliczne im. Kajetana Bągorskiego – 
organizowane od 18 lat przez Dyrektora szkoły,
· pomoc w organizacji Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjalnych 
w biegach przełajowych i lekkoatletyce,
· konkursy przedmiotowe: matematyczny dla szkoły branżowej, 
matematyczny dla technikum, ortograficzny, Dzień Języków Obcych, 
Młodzież Zapobiega Pożarom, 
· ogólnopolskie konkursy: matematyczny WAT, polonistyczny, 
historyczny Krąg, geograficzny Geo-Planeta, plastyczny Tęcza, Rekiny 
Przedsiębiorczości, Forum Drogownictwa, Olimpiada Wiedzy o ZUS
· konkursy zawodowe w zawodzie sprzedawca: Eurohandlowiec, 
Wokulski Powiatu Nakielskiego,
· projekt Lekcje z historii najnowszej - współpraca z Delegaturą 
Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy,
· Tydzień Promocji Zdrowia,
· Wieczornica Papieska,
· obchody Dnia Wiosny,
· wigilie klasowe, szkolne kolędowanie, Mikołajki, 
· udział młodzieży w Jarmarku Adwentowym – własne stoisko 
z ozdobami,
· Dzień Głośnego Czytania,
· wychowanie patriotyczne, obchody Święta Niepodległości, apele 
upamiętniające ważne wydarzenia historyczne,
· udział uczniów w uroczystościach upamiętniających święta 
narodowe m.in. rocznicę wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego,
· edukacja prozdrowotna, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo 
w Internecie – spotkania ze specjalistami (Stowarzyszenie Orchidea, 
Policja, Terapeuta ds. uzależnień).

Szkoła oferuje uczniom:
- pomoc pedagogiczno-psychologiczna pedagoga szkolnego,
- pomoc doradczo-edukacyjną doradcy zawodowego,
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze (np. Berlin, Wrocław, 

Warszawa), wymianę międzynarodową (Irlandia),
- spływy kajakowe,
- atrakcyjne praktyki i staże,
- udział w atrakcjach kulturalnych (m.in. premiery filmowe, wyjazdy 

do kina i opery),
-bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych 

i ogólnokształcących,
-zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych

Szczególne osiągnięcia w 2018 roku:
· Uczennica kl. II technikum Paulina Leda odniosła sukces 
w powiatowym konkursie piosenki „Debiut 2018”.
· W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” uczeń Piotr Furmaga na etapie gminnym - 
I miejsce, a na powiatowym – III miejsce.
· W Powiatowym Konkursie "Matematyka wokół nas" w Lubaszczu 
– II  i III miejsce uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 26 86, tel.kom. 606 181 901

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

(główna siedziba szkoły)

· Młodzież szkolna uczestniczyła w Artystycznym Programie 
Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z pasją. Program 
został zorganizowany jako „Zadanie współfinansowane ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości” w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
różnorodnych zagrożeń.
· W XVII Regionalnych Masowych Biegach Ulicznych im. Kajetana 
Bągorskiego w kategorii wiekowej M 0-19 sukces odniósł uczeń 
naszej szkoły Jakub Kabat z I klasy technikum - zajął III. miejsce 
z czasem 45:11. 
·  W Turnieju Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół 
Ponadpodstawowych o Puchar Dyrektora ZSP pierwsze miejsce 
i Puchar Dyrektora ZSP wywalczyła reprezentacja naszej szkoły. 
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Antoni Seydak 

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim jest placówką 
wielospecjalistyczną, obejmującą nauczaniem, wychowaniem  
i rewalidacją uczniów z każdą  niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła 
organizuje różne formy życia, podnoszące jakość kształcenia. Są one 
nierozerwalne z tokiem nauki, podstawą programową, kierunkami 
pracy szkoły. Nauczyciele stosują metody aktywizujące, stwarzają 
możliwość rozwoju wszystkim uczniom, niezależnie od stopnia 
niepełnosprawności intelektualnej, motywują do prezentacji swoich 
umiejętności, pozytywnie wzmacniają każde zaangażowanie. 
Uczestnicząc w licznych akcjach ogólnopolskich, konkursach 
przedmiotowych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych, 
wystawach, programach i projektach, uczniowie rozwijają  swoją 
kreatywność, nawiązują relacje z rówieśnikami i dorosłymi, uczą się 
współpracy, wzmacniają poczucie własnej wartości.

W 2018r. szkoła osiągnęła wiele sukcesów, brała udział 
w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, sportowym, 
artystycznym. Realizowała przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim, brała udział min. w:
-„Program dla szkół” (mleko i owoce w szkole),
- Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę 

w sieci”,   
- „Młodzicyfrowi”pl. - projekt naukowo-badawczy, cykl spotkań     

- ogólnopolski program „Cyfrowobezpieczni.pl” - cykl spotkań 
warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

- „Czytanie na dywanie”, „Czytanie na trawie”,
- „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”.

Zrealizowała liczne projekty własne m.in.
- „Mistrz pięknego czytania”,
- „Królewski Międzypokoleniowy  Bal Karnawałowy”,
- warsztaty  przyrodnicze w terenie,
- całoroczny cykl spotkań „Zdrowie i uroda”, i wiele innych.

Poprzez integrację społeczną dzieci i młodzież niepełnosprawna 
mają szansę na rozwijanie wielu umiejętności i sprawności 
osobistych, społecznych, kulturowych. Daje ona poczucie własnej 
tożsamości, przynależności, przygotowuje do podejmowania ról 
i godnego życia w społeczeństwie, o czym przekonaliśmy się 
uczestnicząc:
- w spotkaniach mikołajkowych z młodzieżą gimnazjalną  

Publicznego Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w 
Kamieniu Krajeńskim,

- cyklicznych spotkaniach w warsztacie ceramicznym Centrum 
Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,

- w lekcjach bibliotecznych z historii oraz zajęciach z zakresu 
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie 
Krajeńskim,

- w zajęciach umuzykalniających w pracowni muzycznej 
Środowiskowego Domu Pomocy w Więcborku

- w VIII spotkaniu integracyjnym Uczniów Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego.

Okazją do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania 
kompetencji społecznych było uczestniczenie dzieci i młodzieży 
w programach opracowanych przez szkołę:
- „W Dorosłość” - program dla uczniów Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy,
- warsztaty  w gospodarstwie ogrodniczym w Sępólnie Kraj.,
- wycieczki do zakładów pracy: cukiernie, gospodarstwo ogrodnicze 

w Więcborku,
- akcja edukacyjna „Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem” w hali 

sportowo – widowiskowej Łuczniczka w  Bydgoszczy,
- w audycjach muzycznych w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, 

(bramkarz),Patryk Mrozik, Patryk Lewandowski, Mikołaj Janke, Jakub 
Dziarnowski, Paweł Zieliński, Miłosz Spirka i Adrian Łodziński.
· W Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” wzięło udział 34 uczniów z technikum 

Stypendyści roku szkolnego 2018/2019:
· Piotr Furmaga - uczeń drugiej klasy Technikum Budowy Dróg - 
stypendium Prezesa Rady Ministrów,
· Katarzyna Bethke, Agata Dworak, Karolina Radtke - Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza – stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego,
· Karolina Radtke, Alexandra Dominikowska – stypendium Starosty 
Sępoleńskiego.

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

Udział w projekcie Młodzicyfrowi.plUdział w projekcie Młodzicyfrowi.pl

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zspsepolno.pl
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Krokiem ku samodzielności i rozwoju społecznego jest 
usamodzielnianie młodzieży Szkoły Przysposabiającej do Pracy  
metodą treningu, w warunkach życia codziennego. Służy temu 
funkcjonujące na terenie szkoły tzw. mieszkanie treningowe. 
Nowatorski projekt uczy jak dbać o gospodarstwo domowe 
tj. przygotowywać posiłki, porządkować, prać, spędzać wolny czas. 
Uczniowie rozwijają pasje, zainteresowania i kreatywność. Są aktywni i 
twórczy, co znajduje odzwierciedlenie w sukcesach na konkursach 
szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich:
- ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny „Na skrzydłach 

przyjaźni” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- powiatowy konkurs „Wielkanocne ciasto”,
-  konkurs florystyczny - „Jesienne bukiety”,
- konkursy plastyczno – techniczne - „Jesienne cudaki”, „Szopka 

Bożonarodzeniowa” ,
- konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolędo”,
- V Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Uczniów 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Bydgoszczy,
- wojewódzki konkurs wokalny dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną pod hasłem „Kocham Cię życie” w Inowrocławiu,
- Wojewódzki Turniej Gier Planszowych „Czwartkowe granie” 

w Bydgoszczy,
- VIII Spotkanie Integracyjne Uczniów Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego „Tylko Dance ma sens”,

w rzucie oszczepem, 2 miejsce w biegu na dys. 1500m, 3 miejsce 
na 400 m, 1 miejsce w biegu na 800 m, 1500 m, 400 m. W kategorii 
chłopców, 2 miejsce w biegu na dys.100 m, 1 miejsce na dys. 200 m 
i 1 miejsce w skoku w dal; kategoria mężczyzn: 2 miejsce w biegu na 
dys.1500 m , 3 miejsce w biegu na dys.1500 m, 3 miejsce w skoku 
wzwyż,1 miejsce w rzucie oszczepem, 3 miejsce w pchnięciu kulą,
- Mistrzostwach Województwa Kujawsko Pomorskiego w Jesiennych 
Biegach Przełajowych Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni 
Razem” -  1 miejsce, 2 miejsce w kategorii dziewcząt starszych, 
- Mistrzostwach Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kręgle 
w Tucholi – w kategorii dziewcząt młodszych -2 miejsce, 3 miejsce, 
w kategorii dziewcząt starszych 1 miejsce,
- Turnieju Piłki Siatkowej w Karnowie -3 miejsce.
- Mistrzostwa Województwa w warcabach klasycznych, Związku 
stowarzyszeń Sportowych “Sprawni Razem” - XV miejsce
- IV szkolnej Spartakiadzie dla Dzieci z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Sępólnie Krajeńskim.

Ponadto uczniowie uczestniczyli aktywnie w:
-  debatach  szkolnych 
- projekcie edukacyjnym: „New York”,
- przeglądach artystycznych podczas XXV Kamieńskich Integra-

cyjnych Spotkań Twórczych w Kamieniu Krajeńskim,
- spotkaniach uczniów z  wolontariuszami Programu EVS 

(Wolontariat Europejski) goszczących w Stowarzyszeniu „Dorośli-
Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim – „Fair play na olimpiadzie”, 
„Mikołajki po Europejsku”,

- cyklicznych spotkaniach w Bibliotece Publicznej im. 
J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim i Bibliotece Publicznej 
w Kamieniu Krajeńskim,  promujących czytelnictwo,

- cyklicznych spotkaniach w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie 
Krajeńskim – warsztaty florystyczne, warsztaty ceramiczne,

- cyklu spotkań w ramach szkolnych „Kawiarenkowych spotkań 
z przygodą”. 

Jesteśmy szkołą otwartą, lubimy gości i chętnie ich 
podejmujemy. Gościnnie swoje pasje zaprezentowali uczniom m.in. - 
terapeutka z zakresu dogoterapii,
- znany Sępoleński pasjonat dalekich podróży,
- edukator Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,
- historyk, działacz Związku Kombatantów w Więcborku.

Nauczyciele i rodzice angażują się w planowanie i organizowanie  
atrakcyjnych form życia szkoły. W związku z obchodami 100-letniej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski włączyliśmy się 
w narodową akcję „Rekord dla Niepodległej”. Przygotowaliśmy cykl 
uroczystości rozbudzających w uczniach wartości patriotyczne 
i historyczne:
- „My Pierwsza Brygada -patriotyczne śpiewanie”, 
- „W Imię Niepodległej”-impreza plenerowa,
- „Droga do wolności” -inscenizacja teatralna, 
- „Ta, co nie zginęła”- konkurs recytatorski,
- „Sławni Polacy, wielcy patrioci”-konkurs plastyczny, 
- harcerski bieg patrolowy „Śladem Miejsc Pamięci Narodowej 

w Sępólnie Krajeńskim”,
- konkurs historyczny “Dzieje Sępólna w okresie odzyskania 

niepodległości”.
Jak co roku uczniowie korzystali z chwil relaksu, odpoczynku na 

krajoznawczych wycieczkach rowerowych po okolicy oraz 
wycieczkach autokarowych po regionach Polski, a także na  biwakach 
i wędrówkach pieszych:
- wycieczka do Myślęcinka – zwiedzanie ZOO, terrarium, 

oceanarium,
- wycieczka do Centrum Zabaw i Trampolin w Bydgoszczy, 
- wycieczka do Branicza,  
- biwak profilaktyczny w Dąbrowie  „Zielona Szkoła”,   
- wycieczka do Poledna,
- obóz letni w Zakopanem,
- wycieczka do Tucholi,
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- III Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych „Tylko Dance ma sens” 
w Bydgoszczy,

- Festiwal Piosenki Turystycznej w Więcborku,
- szkolne konkursy przedmiotowe (ortograficzne, recytatorskie, 

czytelnicze, matematyczne, historyczne, z języka angielskiego) 
oraz liczne konkursy plastyczne, techniczne i muzyczne.

Wielki podziw budzi wśród społeczności szkolnej i lokalnej, 
uczennica naszej szkoły, która realizuje swoje zamiłowanie do sportu 
i biegania na długich dystansach uczestnicząc w biegach ulicznych, 
biegach przełajowych i maratonach na poziomie mistrzostw 
wojewódzkich i ogólnopolskich.

Liczne trofea zdobyliśmy jako sportowcy, zmagając się w rywali-
zacjach na:
- XIV Jesiennych Ogólnopolskich Biegach Przełajowych Związku 
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Warszawie, 
-  XXIII Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni Razem” w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie. 2 miejsce  
w kategorii dziewcząt starszych,
- XXV Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Związku Stowarzyszeń 
Sportowych „Sprawni Razem” w Krakowie -1 miejsce  w kategorii 
dziewcząt starszych na dystansie 800 m , 3 miejsce na dystansie 3000 
m, 3 miejsce w rzucie oszczepem , 
- XXIV Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce Związku 
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” w Sępólnie Kraj. 
2 miejsce w kategorii dziewcząt skok w dal oraz 1 miejsce w biegu na 
100 m i 800 m., 1 miejsce w kategorii kobiet w skoku wzwyż, 1 miejsce 

Tylko Dance ma sensTylko Dance ma sens
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- wycieczki rowerowe - Więcbork i okolice, Sępólno i okolice pod 
hasłem “Piękno naszej Małej Ojczyzny”.                                                                     

W obszarze działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuń-
czych szkoła współpracowała z wieloma instytucjami z terenu 
powiatu: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Centrum 
Sportu i Rekreacji „Krajna Arena” w Sępólnie Krajeńskim, Biblioteka 
Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Biblioteka 
Publiczna w Kamieniu Krajeńskim i w Więcborku, Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, Stowarzyszenie „Dorośli 
–Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, Gminne Centrum Aktywności 
Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, Komenda Powiatowa Policji w 
Sępólnie Krajeńskim, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku 
i Kamieniu Krajeńskim, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Więcborku.

Szkolne  Stowarzyszenie ,, Jesteśmy Tacy Sami” w roku 2018 
zrealizowało dwa ważne projekty:
- „Kreatywny, pozytywny – rozbudzaj zmysły”
- ,,IV Spartakiada Sportowa dla Dzieci z Niepełnosprawnością 

Intelektualną”.
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Szczególnym osiągnięciem Stowarzyszenia było uzyskanie 
statuetki „Krajeńskiego Anioła”.

W roku 2018 na terenie naszej placówki utworzono Ośrodek 
Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy, który realizuje rządowy 
program  „Za Życiem”. W ramach programu wsparciem objęto mełe 
dzieci i włączono w system zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. 
Zapewniono interdyscyplinarne, specjalistyczne terapie prowadzone 
przez  wykwalifikowaną kadrę.

W ramach działalności „Grupy wsparcia dla Rodziców” 
kontynuowaliśmy cykle spotkań podnoszących kompetencje 
rodzicielskie. Bardzo aktywnie współpracowała ze szkołą Rada 
Rodziców.

W roku 2018 wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia  
oddziałów w Więcborku. Doposażono szkołę w część niezbędnego 
sprzętu i pomoce dydaktyczne. 

Więcej informacji na stronie internetowej: zs2-sepolno.pl 
oraz w zbiorach szkolnych kronik, prezentacjach, filmach 
promocyjnych, na stronach szkolnej gazety „Kogel Mogel”.

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

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest publiczną placówką 
oświatową. Do jej głównych zadań należy diagnozowanie dzieci 
i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, realizowanie zadań 
profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli 
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 
Skoncentrowana jest również na organizowaniu i prowadzeniu 
wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wychowania i kształcenia od 
momentu urodzenia dziecka do chwili ukończenia przez ucznia szkoły 
ponadpodstawowej. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i wspieraniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. W jej zakresie 
mieści się również rozpoznawanie indywidualnych możliwości 
psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na 
funkcjonowanie dziecka i ucznia. Głównym celem pomocy jest wspieranie 
potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego pełnego 
uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz środowisku 
społecznym.

Placówka w swojej działalności dąży do systematycznego 
poszerzenia oferty programowej dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz 
pedagogów powiatu sępoleńskiego. Priorytetem w koncepcji rozwoju 
poradni w roku 2018 było stworzenie na terenie poradni Sali Integracji 
Sensorycznej. Po kilku miesiącach pracy w ramach budżetu poradni 
projekt ten udało się zrealizować, a uroczyste otwarcie Sali Integracji 
Sensorycznej odbyło się w dniu 5 października 2018r. przy udziale 

przedstawicieli organu prowadzącego placówkę. Powstała pracownia to 
przede wszystkim doskonale wyposażony gabinet terapeutyczny, który 
stwarza szansę wprowadzenia nowych rodzajów terapii dla dzieci 
z wieloma deficytami rozwojowymi. Wspomniana terapia metodą 
integracji sensorycznej, którą poprzez przygotowanie sali wprowadzamy 
do oferty programowej poradni, stosowana jest między innymi u dzieci 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołem Aspergera, 
opóźnieniem psychoruchowym, schorzeniami neurologicznymi, 
trudnościami w uczeniu się, itp. od momentu wykrycia niepełno-
sprawności lub odchylenia rozwojowego. Wyposażając salę w pomoce 
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dydaktyczno-terapeutyczne konieczne było uwzględnienie wszystkich 
kanałów percepcyjnych biorących udział w rozwoju dzieci. Po roku pracy 
nad wyposażaniem sali dysponujemy specjalistycznym sprzętem do 
usprawniania polisensorycznego. W naszej sali umiejscowiona jest m.in. 
kabina do integracji sensorycznej z podwieszanym trapezanem, 
równoważnią, huśtawkami i wyspą do balansowania. Posiadamy liczne 
obiekty sensoryczne, kulodromy i dyski z fakturami. Stymulację percepcji 
wzrokowo-słuchowej ułatwiają przewody światłowodowe, magiczny 
sześcian, podświetlany basen i projektor przestrzenny. Zmysł węchu 
stymulują puszki zapachowe z olejkami eterycznymi. Wierzymy, że przy 
świetnie wyposażonej sali, dobrej współpracy z rodzicami oraz 
zaangażowaniu przeszkolonych w tym zakresie specjalistów z Poradni 
dzieci będą miały szanse wyrównać braki w obrębie poszczególnych 
narządów zmysłu. Terapia metodą integracji sensorycznej wpłynie na 
polepszenie sprawności psychomotorycznej, kompensowanie deficytów 
oraz zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży powiatu 
sępoleńskiego. 

Wychodząc naprzeciw współpracy ze środowiskiem szkolnym 
w roku szkolnym 2017/18 z ramienia poradni zostały wprowadzone 
systematyczne punkty konsultacyjne na terenie przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych prowadzone przez pracowników merytorycznych 
placówki. Ich celem jest bieżąca konsultacja zgłoszonych problemów 
dzieci i pedagogów. Ponadto nawiązano Sieć współpracy 
i samokształcenia logopedów szkolnych, do której zostali zaproszeni 
wszyscy logopedzi powiatu sępoleńskiego pracujący z dziećmi 
i młodzieżą. Stanowi ona formę doskonalenia pracy logopedów opartą na 
wspólnym rozwiązywaniu problemów, poszerzaniu kompetencji, dostępie 
do informacji. System umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, 
dzielenie się spostrzeżeniami i pomysłami, analizę przykładów dobrych 
praktyk oraz zawodowe wsparcie. Sieć stanowi kolejny etap realizacji 
projektu kompleksowego wspierania placówek oświatowych 
i rozszerzenie wcześniej założonej Sieci współpracy i samokształcenia 
dla pedagogów szkolnych, która opiera się na tych samych zasadach.

Rok szkolny 2017/18 wiązał się z wprowadzaniem reformą 
szkolnictwa i tym samym ze zmianami w prawie oświatowym. Jako 
priorytet pracownicy merytoryczni poradni traktowali wsparcie rad 
pedagogicznych w zakresie zmian dotyczących realizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Ponad połowa przedszkoli, szkół 
i placówek powiatu sępoleńskiego została objęta szkoleniem rady 
pedagogicznej z tego zakresu. Została również zorganizowana konferencja 
dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów 
szkolnych powiatu pt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle  
aktualnych przepisów prawa oświatowego”.

W ofercie poradni pod nazwą Białe ferie pojawiła się również nowa 
propozycja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych. Przygotowano 
ciekawy program, który zachęcał dzieci do aktywnego i kreatywnego 
działania z wykorzystaniem gier i zabaw integracyjnych, projekcji filmu, 
wprowadzenia elementów dramy, zajęć plastyczno-grafomotorycznych 
i gry na instrumencie. Ferie to doskonała okazja, by poznać nowych 
kolegów, poczuć ducha rywalizacji, a jednocześnie doskonalić 
kompetencje szkolne w zupełnie odmienny sposób. Pomocna w realizacji 
tego pomysłu była nowo powstała sala warsztatowa, która poprzez 
wyposażenie m.in. w tablicę multimedialną wzbogacała możliwości 
zorganizowania ciekawych aktywności dla dzieci.
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Zabawy rozwojowe dzieci w trakcie Białych Ferii w poradni 

W październiku 2018r. obchodzono jubileusz 50-lecia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Obchody 
jubileuszu na zaproszenie Pana Starosty Jarosława Tadycha odbyły się 
w budynku starostwa powiatowego, podczas ostatniej 50 sesji Rady 
Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim V kadencji. Przy tej okazji przedstawiono 
rys historyczny poradni, kolejne zmiany bazy lokalowej oraz zasady 
działania placówki zgodne ze zmieniającymi się w ciągu lat jej zadaniami 
oraz przepisami prawa oświatowego. Podkreślona została rola 
Poradni w życiu oświaty powiatu sępoleńskiego, kwalifikacje 
pracowników oraz dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym. Obchody 
uczczono wspólnym kawałkiem jubileuszowego tortu dla wszystkich 
zgromadzonych.
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Przypominamy, że korzystanie z usług poradni jest dobrowolne 
i nieodpłatne. Zapewniamy poszanowanie prawa każdego do 
indywidualnego rozwoju, atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości 
i dyskrecję. Poprzez systematyczny rozwój zawodowy pracowników 
poradni, wzbogacanie bazy testów diagnostycznych i pomocy 
dydaktycznych dbamy o profesjonalizm świadczonych usług. 

 Proponowany zakres tematyki spotkań z uczniami, rodzicami, 
radami pedagogicznymi dostępny jest na stronie internetowej Poradni.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej placówki!!!

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sępólnie Krajeńskim 18.10.2018r., obchody w sali 
im. L. Prądzyńskiego w Starostwie Powiatowym

Kultura i tradycje

Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych
 Już dnia 24 marca 2018 roku w Gminnym Domu Kultury 

w Sośnie odbyła się Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych. 

Wszyscy zebrali się  aby podziwiać i kosztować baby wielkanocne, 

żury z jajkiem i kiełbasą, wykwintne pasztety. Stoły, na których 

prezentowano potrawy przyozdobione były wiosennymi dekoracjami, 

malowanymi wielkanocnymi jajami. Jak zwykle na wysokości zadania 

stanęły panie z kół gospodyń wiejskich działających w powiecie 

sępoleńskim oraz uczniowie wraz z opiekunami ze szkół 

ponadpodstawowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Więcborku i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Sypniewie.

Powiat Sępoleński reprezentowali: Przewodniczący Rady 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – Marek Chart, Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim – Henryk Dąbrowski, Starosta 

Sępoleński – Jarosław Tadych, Wicestarosta – Andrzej Marach.

Powiatowy Dzień Matki

 25 maja 2018 r. w Kamieniu Krajeńskim odbyły się powiatowe 

obchody Dnia Matki. Słynne "Sto lat" zaśpiewali burmistrzowie, wójt 

i starosta. Wszystkie mamy otrzymały symboliczne kwiaty 

w podziękowaniu za trud wkładany w wychowywanie swoich pociech. 

O poczęstunek dla gości zadbały panie z lokalnego KGW, zaś o oprawę 

muzyczną zespół z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu 

Krajeńskim. Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezen-

towali: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu - Henryk Dąbrowski oraz Sekretarz Powiatu - Anna 

Deja - Dobrowolska.

Dzień Edukacji Narodowej
 16 października 2018 r., w lokalu „Bar Zacisze” w Sępólnie 

Krajeńskim miało miejsce spotkanie o okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

W czasie uroczystości wręczone zostały tegoroczne Nagrody Starosty 

Sępoleńskiego. Wyróżnionymi nauczycielami zostali: Grażyna Fröhlke 

(Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie 

Krajeńskim), Mariola Czapiewska (Liceum Ogólnokształcące im. 

Janusza Korczaka w Więcborku), Emilia Kubera i Mirosława 

Radomska (Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim), Renata 

Zalewska-Czeszewska oraz Sławomir Kulpinski  (Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku) Robert Skaza (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim), Eugeniusz 

Szwochert i Michał Humerski (Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
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w Sępólnie Krajeńskim). Oprócz nagrodzonych, w spotkaniu uczestni-

czyli: Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach, Przewodniczący Rady 

Powiatu Marek Chart, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych dla 

których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym, prezes ZNP 

o. Sępólno Kraj. Anna Niemczyk, prezes ZNP o. Więcbork Ewa 

Pirzgalska, dyrektor Wydziału Edukacji (…) Gabriela Malczewska, 

główna księgowa Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek 

Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego Lucyna Rach oraz pracownicy 

wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
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Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych
Gdzie najlepiej można odczuć nastrój wigilii? Oczywiście tam, 

gdzie stoły zastawione są wieloma różnobarwnymi, pachnącymi 
potrawami, a zebrani wokół nich ludzie śpiewają wspólnie kolędy. 
Takim miejscem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Sypniewie, gdzie 15 grudnia 2018 r. odbyła się Powiatowa Wystawa 
Stołów Wigilijnych. Celem uroczystości, jak zawsze, była promocja 
kultury i tradycji Świat Bożego Narodzenia. Swoje stoły 
zaprezentowały wszystkie gminy powiatu sępoleńskiego oraz goście 

z terenu Krajny. Na sali zebrali się znawcy wykwintnych smaków 
i krajeńskich potraw. Wszyscy obecni na wystawie mogli zasmakować 
potraw przygotowanych przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
a także uczniów szkół ponadpodstawowych ze Sypniewa i Więcborka. 
Wystawcy na przygotowanych przez siebie stoiskach zaprezentowali 
tradycyjne, regionalne stoły wigilijne. Władze samorządowe Powiatu 
Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart oraz Członek Zarządu 
Powiatu Tomasz Fifielski.

Funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 

niepełnosprawnością, pełni w Powiecie Sępoleńskim Zespól Szkół nr 2, 

który mieści się w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Hallera 29.

W roku 2018, Ośrodek  objął swoim wsparciem 31 dzieci z terenu 

całego Powiatu Sępoleńskiego. Dzieci biorące udział w programie 

korzystały z kompleksowych form specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej oraz medycznej rehabilitacji ruchowej. 

Wśród zajęć specjalistycznych prowadzono zajęcia: terapii taktylnej, 

terapii diagnozy polisensorycznej, integracji sensorycznej, logopedycznej 

i neurologopedycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

biofeedback, oraz terapii behawioralnej. 

W 2018 roku z Ośrodkiem współpracowało 18 specjalistów  

terapeutów, którzy przepracowali łącznie 1040 godzin, czyli maksymalną 

liczbę godzin założoną w porozumieniu pomiędzy powiatem sępoleńskim 

a Ministrem Edukacji Narodowej. Pracując z podopiecznym, terapeuci 

dostosowywali zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. 

W swojej pracy stosowali nowoczesne pomoce dydaktyczne 

i terapeutyczne zakupione w ramach Programu „Za życiem” oraz 

posiadane przez Zespól Szkól nr 2, które pozwoliły ukierunkować 

i dostosować działania terapeutyczne do możliwości rozwojowych 

i edukacyjnych beneficjentów programu. Specjaliści podkreślają wzrost 

chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, rozwój mowy 

czynnej i biernej, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań 

przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” 

u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost 

kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie 

motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, 

społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów 

sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę 

sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie 

umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, 

wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. 

Wszyscy współpracujący z Ośrodkiem specjaliści, jednogłośnie 

podkreślają potrzebę kontynuacji systematycznych dotychczasowych 

oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci. Również rodzice dzieci 

objętych wsparciem, zauważają postępy w rozwoju. Wszyscy rodzice, 

których dzieci korzystały ze wsparcia Ośrodka w roku 2018, a których 

dzieci zgodnie z założeniami programu, będą mogły dalej korzystać 

z pomocy specjalistów, wyrażają chęć współpracy z Ośrodkiem w roku 

2019. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym, do ośrodka 

zgłasza się wielu mieszkańców powiatu, którzy są zainteresowani i proszą 

o objęcie pomocą przez Ośrodek.

Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”
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Doposażone gabinety pielęgniarki szkolnej

Na wniosek Powiatu Sępoleńskiego, Wojewoda Kujawsko-
Pomorski, przyznał w postaci dotacji środki w wysokości 38 688,25 zł. 
przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej, w szkołach dla których Powiat jest organem 
prowadzącym.

Dzięki dotacji, w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Więcborku oraz Liceach Ogólno-
kształcących w Więcborku i Sępólnie Krajeńskim, gabinety profilaktyki 
zdrowotnej wzbogaciły się o nowe kozetki, stoliki zabiegowe lub 
stanowiska pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu 
zadań pielęgniarki szkolnej, szafki do przechowywania leków, 
wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurka oraz szafy 
kartoteczne – przeznaczone do przechowywania dokumentacji 
medycznej, wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty do 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskopy, tablice Snellena do 
badania ostrości wzroku oraz wiele innych pomocy i sprzętów 
medycznych.

Sport i Turystyka

I Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych o Puchar Starosty Sępoleńskiego

7.01.2018r. w Sośnie odbyły się I Halowe Zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Starosty Sępo-
leńskiego. Udział wzięło 18 drużyn, w tym dwie drużyny 
z województwa lubelskiego i wielkopolskiego. Zawody przebiegły 
sprawnie i w miłej atmosferze. Współorganizatorem zawodów był 
Powiat Sępoleński.

Wyniki: 
Kategoria dziewczęta: I miejsce MDP Parczew, II miejsce MDP 

Sitno 1, III miejsce MDP Żdżary. Indywidualnie najlepsza była Martyna 
Błaszczyk OSP Żdżary 30,18.

Kategoria chłopcy: I miejsce MDP Steklin, II miejsce MDP Wola 
Wapowska, III miejsce MDP Sitno 1. Indywidualnie najlepszy był Piotr 
Błoch OSP Sitno 1 28,50.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował 
Wicestarosta Andrzej Marach.

Facebook OSP Sitno, 2018-02-05

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn 

Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniu 4 stycznia 2018 roku w hali Centrum Sportu i Rekreacji 

w Sępólnie Kr. odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Drużyn OSP. W Turnieju wzięło udział 6 drużyn: OSP Wałdowo, OSP 

Sośno, OSP Wielowicz, OSP Kamień Kraj., OSP Orzełek, OSP 
Zakrzewek.

W wyniku eliminacji do półfinałów zakwalifikowały się drużyny: 
OSP Kamień Kraj., OSP Wielowicz, OSP Sośno, OSP Wałdowo.

W półfinałach po zaciętych i wyrównanych meczach 
o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne.

OSP Wałdowo - OSP Kamień 2:2 (karne 8:7)
OSP Sośno – OSP Wielowicz 1:1 (karne 2:0)
W finale spotkały się drużyny OSP Sośno i OSP Wałdowo.

Drużyna OSP Sośno pokonała OSP Wałdowo 5:0. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Mariusz Strumiłło z OSP Kamień Kr., 
a najlepszym bramkarzem Sebastian Rokita z OSP Sośno.
Na zakończenie Turnieju wręczono puchary, medale i dyplom 
ufundowane przez Starostę Sępoleńskiego.

VIII Krajeński Rajd Rowerowy
„Momentami ciężko… ale super!!!”, to jedna z najczęściej 

wygłaszanych opinii wypowiadana przez uczestników VIII 
KRAJEŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO. 

12 maja 2018 r. ponad 70 mieszkańców naszego Powiatu, wzięło 
udział w VIII Krajeńskim Rajdzie Rowerowym. Jechali mali i duzi. 
Najmłodsza uczestniczka, która samodzielnie pokonała trasę rajdu, 
miała zaledwie 7 lat, a najstarszy rowerzysta ukończył 77 rok życia. Ich 
wyczyn został nagrodzony pamiątkowymi pucharami  i dyplomami, 
które wręczyli im Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, oraz 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. Rajd, 
o długości blisko 15 km,  wytyczony został trasą pieszo-rowerową 
wokół jeziora sępoleńskiego. Meta zlokalizowana była na „EKO-Bazie”, 
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znanej mieszkańcom Sępólna jako „stara plaża”. Organizatorami 
Rajdu byli: Starosta Sępoleński, Dyrektor Krajeńskiego Parku 
Krajobrazowego, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Centrum Sportu 
i Rekreacji oraz Bank Spółdzielczy w Więcborku. „Wiadomości 
Krajeńskie” objęły imprezę patronatem medialnym.

Współorganizacja: Ochotnicza Straż Pożarna z Sępólna 
Krajeńskiego, Komenda Powiatowa Policji, Nadleśnictwo Lutówko 
oraz Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. 

Zapraszamy wszystkich chętnych po poznawania uroków 
Powiatu Sępoleńskiego z rowerowej perspektywy do udziału w IX 
Krajeńskim Rajdzie Rowerowym w roku 2019.

IV Otwarty Turniej Darta o Puchar Starosty 

Sępoleńskiego

Wiosną 2018 r. odbyła się czwarta edycja turnieju darta 
„O Puchar Starosty Sępoleńskiego”. W turnieju wzięło udział
 30 uczestników, m. in. z Bydgoszczy, Inowrocławia, Sośna, Dąbrowy 
oraz Sępólna Krajeńskiego. Turniej był jedną z ostatnich możliwości do 
sprawdzenia swojej formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Polski odbywającymi się w Toruniu w dniach 22-24.06.2018 r. 
Współorganizatorem imprezy był Powiat Sępoleński.

autor: Mateusz Rybka, 2018-06-20

XVII Powiatowe Indywidualne Zawody Karpiowe
12-13 maja 2018 r. na jeziorze Piaszczynek rozegrano XVII 

Powiatowe Indywidualne Zawody Karpiowe. Zdecydowanym 
zwycięzcą był Marcin Janke, który złowił 6 okazałych karpi. II miejsce 
zdobyła Barbara Chylewska - 3 karpie, a miejsce III zdobył Artur 
Jakubowski łowiąc również 3 karpie.

Nagrody i puchary fundował Powiat Sępoleński, a wręczył je 
Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Jedną z nagród ufundował 
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski.

Regaty "Biały Żagiel" Starosty Sępoleńskiego
„Z dołu woda, z góry woda – wtedy jest żeglarska pogoda!”

23 i 24 czerwca 2018 r. po Jeziorze Sępoleńskim pływały 
w głównej mierze łódki klasy Optimist. Działo się tak dlatego, ponieważ 
już po raz trzeci rozgrywane były regaty pn. „Biały Żagiel Starosty 
Sępoleńskiego”. W roku 2018 impreza odbywała się pod hasłem 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 33 zawodników 
z żeglarskich klubów w Charzykowach, Żnina, Człuchowa i Sępólna 
Krajeńskiego zmagało się z silnym wiatrem i deszczem, pokonując 
wytrwale każdą piętrzącą się falę. Impreza przebiegła bezpiecznie. 
Współorganizatorem przedsięwzięcia był Powiat Sępoleński.

V Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówce 
Plażowej Mężczyzn pod hasłem 100 lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Lipiec i sierpień to czas, w którym na plażach miejskich 
i obiektach sportowych gmin należących do Powiatu Sępoleńskiego, 
odbywały się turnieje w których zawodnicy walczyli o puchary 
Burmistrzów Kamienia Krajeńskiego, Sępólna Krajeńskiego 
i Więcborka w ramach V GRAND PRIX POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN.

26.08.2018r. na plaży miejskiej w Kamieniu Krajeńskim, 
rozegrany został ostatni z turniejów, w którym zawodnicy walczyli 
o PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO.  Cieszy nas fakt,  że co roku 
do rozgrywek przystępuje coraz więcej par siatkarskich z terenu całego 
kraju, reprezentujących coraz wyższy poziom i coraz lepsze 
umiejętności. Na turniej w Więcborku zgłosiło się 20 drużyn, 
w Sępólnie-10, w Kamieniu- 7, a ostatni turniej O PUCHAR STAROSTY 
SĘPOLEŃSKIEGO, zgromadził 12 drużyn.
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Przedsięwzięcie jakim jest GRAND PRIX, nie odbyło by się jednak 
bez ogromnej rzeszy przychylnych nam osób i instytucji, które 
wspierały je zarówno materialnie, organizacyjnie jak i duchowo. 
Sponsorami współorganizatorami byli:

Bank Spółdzielczy w Więcborku - główny sponsor i fundator 
nagrody głównej,

Zakład Kamieniarski „KAMYSZEK” Tadeusza Podgórskiego,
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Kamieniu Krajeńskim,
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Więcborku,
Wiadomości Krajeńskie,
Zakład Ogólnobudowlany Michała Trocińskiego,
Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Seydak,
DUKO s.c,
EGGERSMANN POLSKA,

a także: Gmina Kamień Krajeński, Gmina Więcbork, Gmina 
Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński.

Patronat medialny nad GRAND PRIX sprawowały: Wiadomości 
Krajeńskie, Kanał 10 oraz Krajna TV.

Wyniki:
VI miejsce - Antoni Kwasigroch, Jakub Majewski
V miejsce - Jan Kwasigroch, Dawid Chmara
IV miejsce - Przemysław Szliep, Łukasz Szliep
III miejsce - Konrad Rudnik, Szymon Suchomski
II miejsce - Mateusz Szydeł, Dawid Kmiecik
I miejsce - Karol Sowiński, Mateusz Kiersznicki

Specjalne wyróżnienie otrzymała również najmłodsza para 
turnieju: Bogusz Tłok i Hubert Sudziński.

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sępoleńskiego 
pod Patronatem Starosty Sępoleńskiego

W sierpniowy wieczór w barze "Zacisze” odbył się czwarty turniej 
darta na terenie powiatu sępoleńskiego. Zawodnicy rywalizowali 
w „IV Otwartych Mistrzostwach Powiatu Sępoleńskiego pod 
Patronatem Starosty Sępoleńskiego”. Po raz kolejny padł rekord 
frekwencji, tym razem w zawodach wzięło udział 35 graczy m.in. 
z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Elbląga, Paterka, 
Dąbrowy oraz Sępólna Krajeńskiego, w tym zwycięzca „III Mistrzostw 
Powiatu” Krzysztof Lauer i „IV turnieju darta o Puchar Starosty” 
Norbert Jagieniak. Współorganizatorem imprezy był Powiat 
Sępoleński.

autor: Lucyna Sztandera - www.kanal10.pl

II Zawody Jeździeckie w skokach przez 
przeszkody

5 sierpnia 2018 roku w Sępólnie Krajeńskim odbyły się II Zawody 
Jeździeckie w skokach przez przeszkody  współfinansowane przez 
Powiat Sępoleński. Około trzydziestu zawodników stanęło na starcie. 
Były to zawody otwarte, tym samym wzbudziły zainteresowanie 
mieszkańców, hodowców i amatorów jazdy konnej. Impreza ta, to 
prawdziwa popularyzacja sportów jeździeckich, wspaniała przygoda 
dla uczestników i niesamowite widowisko dla obserwatorów.

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego - 10 km
30 września 2018 r. w ramach XVII Edycji Biegów Ulicznych im. 

Kajetana Bągorskiego odbył się 5 Bieg Uliczny na dystansie 10 km. 
Zmagania ukończyło 115 uczestników. Biegaczom sprzyjała świetna 
pogoda. Uczestników wystartował tradycyjnie Burmistrz Sępólna 
Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. Zgromadzonych gości oraz 
zawodników przywitał Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart. 
Podczas otwarcia biegu obecni byli: Starosta Sępoleński Jarosław 
Tadych, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, 
Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Więcborku Tomasz Dobrowolski. 
Honorowym uczestnikiem biegu był Ryszard Kałaczyński - 
maratończyk z Wituni.

XVII Regionalne Masowe Biegi Uliczne 

im. Kajetana Bągorskiego
28 września 2018r. odbyły się XVII Regionalne Masowe Biegi 

Uliczne im. Kajetana Bągorskiego. W zawodach wzięli udział 
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz III klasy 
gimnazjum. Trasa przebiegała ulicami: Baczyńskiego, Odrodzenia oraz 
Sportową. Jak co roku, zawody cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Na starcie łącznie pojawiło się 331 zawodników. 
Impreza organizowana była m. in. przez Starostwo Powiatowe 
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w Sępólnie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie 
Krajeńskim.

Dożynki Powiatowo - Gminne
9 września 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim odbyły się tradycyjne 

Dożynki Powiatowo-Gminne. Ceremoniał dożynkowy, tzw. dzielenie 
chleba, poprzedzony był uroczysta mszą świętą. Następnie 
Starostowie Dożynek -  Dorota Niemczyk-Czajka z Wiśniewki i Jacek 
Karbowiak z Dziechowa wręczyli gospodarzom dożynek burmistrzowi 
Waldemarowi Stupałkowskiemu i staroście Jarosławowi Tadychowi 
pięknie wypieczone bochny chleba. Ci zaś, obiecując, że będą te 
symboliczne owoce pracy rąk ludzkich dzielili sprawiedliwie, pokroili 
je i, przy pomocy innych włodarzy gmin powiatu sępoleńskiego, 
rozdzielił pomiędzy wszystkich gości dożynek. Doroczne Święto 
Plonów było też okazją do wyróżnienia najlepszych rolników Powiatu 
Sępoleńskiego i Gminy Sępólno Krajeńskie.

autor: www.e-krajna.pl, data: 2018-09-10

VIII Regaty Samorządowe „KRAJNA CUP” 
Pływajmy Razem o Puchar Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7 września br. rozegrano na jeziorze sępoleńskim już po raz ósmy 
Regaty Samorządowe „KRAJNA CUP” Pływajmy Razem o Puchar 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli: gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu 
i Rekreacji, Stowarzyszenie MLKS Krajna oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Bez zaangażowania 
osób reprezentujących te instytucje, ta żeglarska impreza nie mogłaby 
się odbyć. Przy takich zadaniach widać jak ważna jest współpraca 
wielu podmiotów o różnym charakterze działania, skupionych na tym, 
by osiągnąć jeden wspólny cel. Współorganizacja wielosektorowa 
zagwarantowała sukces i powodzenie tej imprezy. Jak wielu imprezom 
odbywającym się w bieżącym roku, tak i tej, przyświecało hasło 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyniki Regat Samorządowych KRAJNA CUP – pływajmy razem - 
o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1. Powiat Sępoleński
2. MLKS Krajna
3. Gmina Chełmża
4. Urząd Marszałkowski

Baszka Méster Sport z Asem kier - Super Puchar 
Polski

7 października w Sępólnie Krajeńskim, odbył się turniej sportowy 
o Super Puchar Polski. Wydarzeniu sportowemu patronowali 
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński i Waldemar Stupałkowski - 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Do zawodów przystąpiło 183 graczy 
z całej polski. Rozegrano 5 rund. Najlepsi gracze tej dyscypliny sportu 
przybyli do Sępólna Krajeńskiego dzięki staraniom lokalnych 
pasjonatów Baszki – pani Jolanty Bukolt oraz pana Benedykta 
Mieszczaka.

autor: Facebook - Krajeńska Liga Baśki, 2018-10-10

5. LZS Gryf Piaseczno
6. Gmina Nakło
7. Gmina Sępólno Krajeńskie
8. CSiR Sępólno Krajeńskie
Wyniki Regat klasy Optimist o Puchar Komandora:
1. Szymon Szykowny
2. Bogusz Tłok
3. Amelia Tram
pozostali uczestnicy to: Kuba Hippler, Aleksandra Piątkowska, 

Bogna Tłok, Adrianna Jakubczyk, Kornelia Zapalska, Jakub Zapalski, 
Damian Dudek,  Łukasz Miłek, Filip Januszewski
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Drużyna w składzie (od lewej): Lidia Sokulska-Tłok,
Wojciech Sylka, Magdalena Maluchnik, Jarosław Tadych
Drużyna w składzie (od lewej): Lidia Sokulska-Tłok,
Wojciech Sylka, Magdalena Maluchnik, Jarosław Tadych
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Powiatowe inwestycje

1. Warsztat Terapii Zajęciowej – budynek przy ulicy 
Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim:
I ETAP - „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w 
Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” 
Wniosek złożony: kwiecień 2017 r. Rozstrzygnięcie: grudzień 2017 r. 
Projekt nr: RPKP.06.01.02-04-0016/17
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne 
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną.
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH: podpisanie umów: 11.01.2018 r.
Zakład Usług Instalacyjnych - Bogumił Larek z Tucholi – umowa na kwotę: 
599.924,80 zł brutto do dnia 15 czerwca 2018 roku;
ZUE Grabiński – Włodzimierz Grabiński z Więcborka - umowa na kwotę: 
138.000,00 zł brutto do kwietnia 2018 roku;
TIVOLO – Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp. j. - umowa na kwotę: 
189.420,00 zł brutto do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Wykonane prace budowlane to m.in. wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej i gazowej, 
dobudowa szybu windowego. W ramach projektu zakupiono również 
pełne wyposażenie budynku i poszczególnych pracowni, w tym m.in. 
meble, sprzęt AGD i komputery. W wyniku jego realizacji powstała 
infrastruktura umożliwiająca poprawę dostępu do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym dla osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. 
Dzięki przekształceniu obiektu na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej 
możliwe będzie zwiększenie zakresu świadczonych usług, np. o doradztwo 
zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społeczne, warsztaty. 
Kwoty: 
Całkowita wartość projektu: 1 164 432,62 zł
Dofinansowanie z UE: 989 767,72 zł

Wkład Powiatu: 174 664,90 zł
Zadanie zakończone.

ETAP II - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”
Wniosek złożony: październik 2017 r. Rozstrzygnięcie: maj 2018 r.
Projekt nr: RPKP.03.03.00-04-0042/17
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3.  
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH: podpisanie umów: 11.05.2018 r.
Firma Marko - Danuta Dankiewicz – umowa na kwotę: 81.798,71 zł brutto 
do dnia 31 sierpnia 2018 roku;
ZUE Grabiński – Włodzimierz Grabiński z Więcborka – umowa na kwotę: 
60.454,41 zł brutto do 31 sierpnia 2018 roku;
TIVOLO – Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp. j. - umowa na kwotę: 
583.985,00 zł brutto do dnia 31 października 2018 roku;

Prace obejmowały kompleksową termomodernizację budynku przy 
ulicy Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim, czyli m.in. docieplenie ścian 
zewnętrznych, ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową, 
wykonanie nowego dachu wraz z jego ociepleniem i orynnowaniem, 
obróbkami blacharskimi, instalacją odgromową, docieplenie stropu 
piwnic  i stropu nad parterem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż nowej instalacji CO oraz zamontowanie energooszczędnego 
oświetlenia LED.
Kwoty: 
Całkowita wartość projektu: 746 383,72 zł
Dofinansowanie z UE: 607 210,17 zł
Wkład Powiatu: 139 173,55 zł
Zadanie zakończone.
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2. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy 
Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości 
Kamień Krajeński”
- część kosztów związanych z budową windy oraz adaptacja piętra na 
potrzeby 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65. roku życia (nowa 
instalacja elektryczna, teletechniczna, telekomunikacyjna, alarmowa, 
przeciwpożarowa, nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa 
i wentylacyjna.
Całkowita wartość projektu: 328 980,00 zł
Dofinansowanie: 278 633,36 zł (85 %).
Zadanie zakończone.

3. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby 

dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w Więcborku”
- 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. Domy te są zlokalizowane 
w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Więcborku 
(ulica Korczaka 1 i 3).
Całkowita wartość projektu: 2 033 962,64 zł

Dofinansowanie: 1 380 120,00 zł (68%)

Wkład rzeczowy: grunt powiatu

Projekt powiązany: „RAZEM SAMODZIELNI”
- wyposażenie i utrzymanie mieszkań chronionych w DPS 
w Kamieniu Krajeńskim (bezpłatny kilkumiesięczny pobyt 
w mieszkaniach chronionych dla osób po 65. roku życia), 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej; 
- w skład każdego mieszkania wchodzi: pokój, aneks kuchenny 
i łazienka, do dyspozycji mieszkańców jest też jadalnia z wyposażoną 
kuchnią; 
- pobyt obejmuje program wsparcia i usamodzielnienia się przez 
uczestników, pomoc w codziennych obowiązkach, trening osobisty

i społeczny z pomocą asystentów osób starszych, rehabilitantów, 
psychologów, terapeutów zajęciowych;
- rekrutacja bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu 
Krajeńskim lub w ośrodkach pomocy społecznej w 4 gminach.
Całkowita wartość projektu: 756 554,28 zł
Dofinansowanie: 696 029,92 zł
Zadanie realizowane do 08.2020 r. 

Okres realizacji: 2016 - 12.2018

Zadanie zakończone.
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- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego 
w Więcborku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropu piwnic 
i połaci dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
instalacji odgromowej, wymiana parapetów, nowe pokrycie 
dachowe, nowa elewacja);

- budynek Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego 
w Więcborku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, nowa 
elewacja).

4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
powiatu sępoleńskiego”
- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku (m.in. docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
parapetów, nowa elewacja);

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim 
(m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów 
i docieplenie poddasza);

Całkowita wartość projektu: 663 543,98 zł,
Dofinansowanie: 357 358,23 zł (ok. 52%) z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 2016-06.2018
Zadanie zakończone.
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ZSCKR w Sypniewie
- malowanie świetlicy
- malowanie korytarza
- malowanie łazienki

Gmina Kamień
- elewacja posterunku policji

PCPR w Więcborku
- malowanie biur

CKZiU w Więcborku
- malowanie zaplecza sali gimnastycznej
- malowanie świetlicy
- malowanie pokoju nauczycielskiego
- malowanie klatki schodowej
- malowanie szatni
- malowanie gabinetu wicedyrektora

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

 Starostwo Powiatowe
- łazienka I p
- korytarz I p „mały”

MLKS Krajna Sępólno
- malowanie kuchni
- malowanie biur

ZS Nr 2 Oddział w Więcborku
- malowanie biblioteki
- malowanie klas
- malowanie korytarza
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Realizacja Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego 

W Powiecie Sępoleńskim proces planowania i wdrażania polityki 
terytorialnej jest realizowany przy pomocy Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego (ORSG). Na 
podstawie tego dokumentu samorządy wchodzące w skład ORSG (4 
gminy i powiat) mogą starać się o dofinansowanie projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafia na realizację 
przedsięwzięć m.in. z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki 
niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji społeczno-
gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz projektów 
zmniejszających bezrobocie. 

Początkowo kwota przypisana na ORSG Powiatu Sępoleńskiego 
określona została na poziomie 8.157 483,98 Euro, z tego na realizację 
projektów z udziałem: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 4.746 
839,93 Euro –  tj. 58,19 % oraz 

- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 3.410 644,05 Euro 
– tj. 41,81 %.

Na mocy podpisanego porozumienia z dnia 13.02.2015 r., Komitet 
Sterujący ORSG Powiatu Sępoleńskiego, podjął uchwały dotyczące swego 
funkcjonowania, tj.: zatwierdzony został Regulamin pracy Komitetu 
Sterującego, Regulamin pracy Zarządu, powołano skład Zarządu oraz 
skład zespołu ds. opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. Starosta jako przewodniczący 

Zarządu ORSG odpowiada przed Marszałkiem za całość prac związanych 
z opracowaniem, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii. 

W 2015 r. przygotowano projekt Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i od tego momentu Powiat i 4 Gminy mogą ubiegać się 
o środki unijne z rozdania 2014-2020 w ramach polityki terytorialnej. 
Strategia jest aktualizowana w zależności od zmian w projektach na liście 
podstawowej.

W 2018 roku prace nad aktualizacją Strategii były aktywnie 
realizowane. Podczas 4 posiedzeń Komitetu Sterującego ORSG 
sygnatariusze podjęli 10 uchwał, głównie w sprawie aktualizacji listy 
projektów podstawowych i całej Strategii. Na liście projektów 
podstawowych znajduje się obecnie 41 pozycji, z czego około 50 % to 
projekty, które uzyskały już dofinansowanie i są zakończone lub w fazie 
realizacji.

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową: 
3 projekty (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

powiatu sępoleńskiego, Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na 
potrzeby pracowni kształcenia zawodowego i Mój start w życie zawodowe 
2017-2018) uzyskały dofinansowanie i są obecnie w fazie realizacji. 
Partnerski projekt edukacyjny i termomodernizacja WTZ znajdują się 
obecnie w fazie oceny przez Instytucję Zarządzającą.

LO w Sępólnie - remont zaplecza sali gimnastycznej ZSP w Sępólnie - malowanie klasy

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową: 

Nazwa zadania

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu sępoleńskiego

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek 

Warsztatów Terapii Zajęciowej

Doposażenie szkół kształcenia zawodowego 
na potrzeby pracowni kształcenia 

zawodowego

Mój start w życie zawodowe 2017-2018

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

Przyszłość w naszych rękach

Wartość 
całkowita

 w zł

663 543,63

1 015 498,50
po przetargach:

746 383,72

998 899,82

1 294 160,02

118 000,00

337 000,00

Wartość 
dofinansowania

357 231,99

810 342,99
po przetargach:

607 210,17

849 064,84

1 100 036,01

99 886,00

282 691,00

Uwagi

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

Więcbork. Zadanie zakończone.

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

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

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

realizowany (do 2020 r.)

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

Projekt Liceum w Sępólnie i w Więcborku (zajęcia 
dodatkowe), projekt w fazie negocjacji z IZ

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PODSUMOWANIE: 1. Środki zdobyte w ramach Strategii: 3 117 258,29 zł., 2. Wnioski aktualnie złożone w konkursach: 282 691,00 zł.
3. Środki „do wykorzystania” w konkursach: ok. 400 000,00 zł.
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ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie
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

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim
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W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu 
sępoleńskiego interweniowały 886 razy, prowadząc działania przy 
137 pożarach, 734 miejscowych zagrożeniach i 15 alarmach 
fałszywych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 
spadek ilości zdarzeń o 52,46 % (978 zdarzeń) głównie dzięki temu, 
że powiat sępoleński ominęły kataklizmy, które miały miejsce w 2017 
roku. 

W dniu 23 maja 2018 roku na obszarze leśnym Nadleśnictwa 
Runowo, leśnictwo Runowo Młyn odbyły się ćwiczenia pod 
kryptonimem „Runowo-Las 2018”. Wzięły w nich udział jednostki 
straży pożarnych z powiatu sępoleńskiego, bydgoskiego 
i nakielskiego. Celem głównym ćwiczeń była koordynacja działań 
służb ratowniczych z kilku powiatów w przypadku wystąpienia 
pożaru lasu oraz praktyczne sprawdzenie sposobów dostarczania 
wody na duże odległości. Ponadto sprawdzono procedury 

W 2018 roku w ramach kształcenia, szkolenia i doskonalenia 
zawodowego Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadziła 
następujące szkolenia:
· Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP – ukończyło 29 
strażaków;
· Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego dla strażaków 
ratowników OSP – ukończyło 18 strażaków;
· Szkolenie z zakresu doskonalenia technik ratowania osób 
z obszarów zalodzonych dla strażaków ratowników OSP – ukończyło 
26 strażaków;
· Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kurs 
i recertyfikacja) – ukończyło 49 strażaków .

W dniu 30 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się 

współdziałania oraz zasady współpracy kadry dowódczej 
Państwowej Straży Pożarnej przy organizacji tego typu akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczenia były także okazją do kontroli 
oznakowania operacyjnego, stanu technicznego dróg pożarowych 
i punktów czerpania wody, oceny umiejętności ratowników z zakresu 
obsługi sprzętu, organizacji łączności dowodzenia oraz umiejętności 
prowadzenia i koordynacji akcji z poziomu Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego.

uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie 
emerytalne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Sępólnie Krajeńskim st. kpt. mgr Tomasza Kabata. 

W dniu 13 grudnia 2018 roku  na placu Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odbył się 
uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim 
starszego brygadiera Macieja Suchomskiego. Po ceremoniale 
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przywitania ze sztandarem i złożeniu meldunku o przyjęciu 
obowiązków Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Halak 
pogratulował nowo powołanemu komendantowi.

W 2018 roku wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymało 
21 jednostek OSP z terenu powiatu sępoleńskiego na łączną kwotę 
461 320,00 złotych. W wyniku tego wsparcia Ochotnicze Straże 
Pożarne przeprowadziły remonty obiektów strażnic, zakupiły między 
innymi 7 defibrylatorów (AED), 10 zestawów ratownictwa 
medycznego R1, sprzęt hydrauliczny, sprzęt uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenie osobiste strażaka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie 
Krajeńskim wzbogaciła się o następujący sprzęt ratowniczy:
- sanie lodowe,
- 6 toreb medycznych na pojazdy operacyjne,
- 2 komplety narzędzi ratowniczych rozpierających typu Hi-Lift First 
Responder,
- podkrzesywarka spalinowa na wysięgniku,
- 6 aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi,
- tester masek do aparatów powietrznych.

Dodatkowo zrealizowano zakup stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego, zasilającego obiekty jednostki. Urządzenie o mocy 
60 kVA posiada system samoczynnego uruchomienia się 
w przypadku zaniku energii elektrycznej w sieci energetycznej.

Ponadto zrealizowano inwestycję pn.: „Remont obiektów 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie 
Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza 54”. Przedsięwzięcie zostało 
wykonane dzięki środkom finansowym pochodzącym z rezerwy 
celowej budżetu państwa. Zadanie zostało podzielone na 5 części:
1. Remont bram garażowych (3 szt.).
2. Remont elewacji budynku głównego (strona zachodnia).
3. Remont garażu głównego.
4. Remont wspinalni. 
5. Remont schodów wejściowych do budynku „B”.

skontrolowano 123 obiekty, w których stwierdzono 251 
nieprawidłowości. W celu usunięcia nieprawidłowości wszczęto 
postępowania administracyjne, w wyniku których wydano 25 decyzji 
administracyjnych oraz  6 wystąpień pokontrolnych.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
realizuje zadania z zakresu prewencji społecznej poprzez inicjowanie, 
prowadzenie oraz koordynowanie działań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej oraz edukacji na rzecz szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z nadrzędnych zadań jest 
prowadzenie przez komendantów prelekcji dla nauczycieli szkół 
podstawowych z terenu naszego powiatu, mających na celu 
dostarczanie wiedzy oraz wzrost świadomości głównie dzieci 
i młodzieży szkolnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz 
innych zagrożeń z nim powiązanych. Powyższe pogadanki 
i wystąpienia przeprowadzane są podczas rad pedagogicznych 
w szkołach.

Kolejnym aspektem działalności Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim są kampanie 
społeczne służące promowaniu bezpieczeństwa, a także edukowaniu 
społeczeństwa w kwestii zagrożeń związanych z pożarami oraz 
innymi zagrożeniami, w tym:

Wydział kontrolno-rozpoznawczy w roku 2018 przeprowadził 
łącznie 67 kontroli, w tym 19 kontroli podstawowych, 11 kontroli 
sprawdzających, 12 kontroli doraźnych/problemowych oraz 25 
związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania. Łącznie 

· „Kręci mnie bezpieczeństwo” kampania, 
która ma zwrócić uwagę młodych ludzi na 
kwestie związane z bezpieczeństwem. Służą 
temu spotkania z funkcjonariuszami, którzy 
mówią o swojej pracy i podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa.

· „Stop pożarom traw” na stronie Komendy 
Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim 
zamieszczone są materiały edukacyjne na 
temat zagrożeń związanych z wypalaniem 
traw, a przy okazji spotkań funkcjonariuszy 
z mieszkańcami powiatu przekazywane są 
informacje mające na celu podniesienie 
świadomości społeczeństwa w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

· „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały 
rok w szkolny” Jednym z narzędzi akcji 
jest kalendarz PSP zaprojektowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Kalendarze w ilości 3 
sztuk zostały rozwiezione do wszystkich 
szkół podstawowych w powiecie, a przy 
okazji spotkań z dziećmi i młodzieżą 
poruszane były tematy związane 
z bezpieczeństwem najmłodszych 
w okresie zimowym czy ferii.

· W roku 2018 zainicjowana została kampania 
społeczna realizowana przez Państwową 
Straż Pożarną pod nazwą „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa”. W trakcie szeregu 
spotkań z lokalnym społeczeństwem, 
zwłaszcza z seniorami, omawiano zagad-
nienia związane z zagrożeniami sezonu 
grzewczego, takimi jak pożary domów 
i mieszkań, a także niebezpieczeństwem 
zatrucia tlenkiem węgla. Spotkania te, 
mają na celu podniesienie świadomości 
mieszkańców powiatu oraz sposobów i zasad 
zachowania się w przypadku zagrożeń.



W 2018 roku sępoleńscy policjanci zorganizowali dwie debaty 

społeczne .

Pierwsza debata  pod nazwą:  ,,Porozmawiajmy o bezpiecze-

ństwie – możesz mieć na nie wpływ” – „ BEZPIECZEŃSTWO 

TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA” odbyła się 14 czerwca 2018 r. 

w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. 

Skierowana była do mieszkańców miasta i gminy Kamień Krajeński. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji 

samorządowej, lokalnych instytucji oraz służb wspierających 

i dbających wspólnie z Policją o bezpieczeństwo mieszkańców.
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Komenda Powiatowa Policji
w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
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

Drugą debatę  pod nazwą ,,Starszy nie znaczy bezbronny” 

policjanci zorganizowali w Więcborku w miejscowym Centrum 

Aktywność Seniora w dniu 20 grudnia 2018 r. Spotkanie było 

poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. 

Na spotkaniu nie zabrakło członków Klubu ,,Senior+”, Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, studentów Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, przedstawicieli władz samorządowych oraz  

sępoleńskiej i bydgoskiej policji.

Otwarcie Posterunku Policji w Kamieniu KrajeńskimOtwarcie Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim

Debata społeczna w Kamieniu KrajeńskimDebata społeczna w Kamieniu Krajeńskim

Podczas obu debat policjanci omawiali m.in. działanie Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji ,,Moja Komenda”, dzięki 

której łatwo i sprawnie można wyszukać i połączyć się z właściwym 

dzielnicowym.

Powiatowe obchody święta policji oraz otwarcie 

nowego posterunku w Kamieniu Krajeńskim
31 lipca 2018 roku w Kamieniu Krajeńskim policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim obchodzili Święto Policji. 

Była to doskonała okazja do uroczystego otwarcia odtworzonego 

Posterunku Policji w tej miejscowości.

Powiatowe obchody Święta Policji w Sępólnie Krajeńskim 

rozpoczęło złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Katyń… ocalić od 

zapomnienia”.

Debata społeczna w WięcborkuDebata społeczna w Więcborku
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Następnie w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
Ksiądz Prałat Eugeniusz Pepliński odprawił mszę świętą w intencji 
policjantów i pracowników Policji.

Po mszy kolumna policjantów w asyście Orkiestry Wojskowej 

z Torunia i Kompanii Honorowej OPP w Bydgoszczy przeszła ulicami 

miasta do Posterunku Policji, gdzie nastąpiło jego uroczyste 

otwarcie.

Utworzenie zmodernizowanego Posterunku Policji w Kamie-

niu Krajeńskim jest wynikiem sześcioletnich starań włodarzy miasta 

i mieszkańców o przywrócenie posterunku po likwidacji w roku 

2012. Nieruchomość, w której funkcjonuje posterunek policji jest 

przy drodze krajowej nr 25 przy ul Sępoleńskiej 6. Na potrzeby 

posterunku przeznaczono parter budynku. 

Działania „JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”
W 2018 roku Policjanci z KPP w Sępólnie Krajeńskim wspólnie 

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Więcborku przeprowadzili działania profilaktyczne pt.: „JEDNA 

DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”. Przedsięwzięcie to kierowane było do 

wychowanków placówek oświatowych z terenu miasta i gminy 

Więcbork. Głównym celem  przedsięwzięcia było przedstawienie 

młodzieży szkolnej konsekwencji postepowania niezgodnego 

z prawem, mającego wpływ na dalsze decyzje życiowe, rozpoznanie 

i przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród uczniów oraz 

uwrażliwienie na problemy społeczne.

„JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE” Zespoł Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
„JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE” Zespoł Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

„JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE” Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego w Więcborku
„JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE” Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego w Więcborku

Dwa nowe radiowozy trafiły do sępoleńskich 

i więcborskich policjantów
W dniu 21 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji 

w Sępólnie Krajeńskim, odbyło się przekazanie dwóch nowych 

radiowozów Opla Mokki i Opla Astry, zakupionych z budżetów władz 

powiatowych, budżetów miast i gmin oraz środków budżetowych 

Policji.

Oznakowany Opel Mokka jest użytkowany przez dzielnicowych 

z Sępólna Krajeńskiego, natomiast nowa astra trafiła do policjantów 

z Posterunku Policji w Więcborku. 

W uroczystym przekazania kluczyków do nowych pojazdów 

służbowych uczestniczył Starosta Sępoleński oraz Burmistrz 

Sępólna Krajeńskiego, Więcborka i Kamienia Krajeńskiego, Wójt 

Sośna  oraz Proboszcz sępoleńskiej parafii Ks. Henryk Lesner.

Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Sępoleńskim za 2018 rok

Kompetencje organu nadzoru budowlanego, jakim jest 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, sprowadzają się 

w do działań z zakresu inspekcji i kontroli tak w zakresie 

prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania 

obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie 

Kraj. obejmuje swoją działalnością teren powiatu sępoleńskiego, 

w skład którego wchodzą:

- Gmina Sępólno Kraj.

- Gmina Kamień Kraj.

- Gmina Więcbork,

- Gmina Sośno.

W 2018 roku przeprowadzono na terenie powiatu 342 

kontrole budów i obiektów budowlanych. W zakresie 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przeprowadzono 17 kontroli.  Na podstawie zawiadomienia 

o zakończeniu budowy przekazano do użytkowania 76 obiekty 

i budynki a na podstawie pozwolenia na użytkowanie 26 budynków 

lub obiektów. Od 1.01.2018 do 31.12.2018 stwierdzono 21 

samowoli budowlanych. Dla 6 obiektów ze względu na 

niewłaściwe utrzymanie obiektu wydano decyzje nakazująca 

rozbiórkę. Na terenie powiatu sępoleńskiego w roku 2018 nie miały 

miejsce katastrofy budowlane.

Nowe radiowozyNowe radiowozy
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Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie w powiecie sępoleńskim

Od 2016 roku na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system 
darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem 
zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania 
pochodzą z budżetu państwa. W roku 2018 w naszym powiecie w ramach 
ww. zadania pomoc prawną uzyskało 448 osób. 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy 
mieszkańcy Powiatu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, a za rok również z nieodpłatnej 
mediacji. 

Z nieodpłatnej pomocy od 2019 roku może skorzystać każdy, kto 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń 
urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadczy, że nie stać go 
na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, 
taką pomoc otrzyma.  Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy 
prawnej i obywatelskiej działa znacznie efektywniej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
> poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministra-
cyjnym, lub

> wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, 
lub

> sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim 

przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może 
sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także 
wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu 
potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania 
problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz 
o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być 
opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy 
jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi  w samodzielnym 
rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie 
planu. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu 
sępoleńskiego mogą skorzystać w Punkcie w Więcborku oraz w Sośnie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach 
wyznaczonych przez powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu 
terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania 
z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze 
poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Zachęcamy 
mieszkańców do umawiania się na wizyty za pomocą specjalnej aplikacji 
dostępnej na naszej stronie internetowej, poprzez rejestrację w systemie 
link: 
lub telefonicznie pod nr 52-388-13-00 (w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego).

https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/152
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Akcje ekologiczne

W 2018 roku Starostwo Powiatowe wraz z innymi 
samorządami brało aktywny udział w promowaniu zachowań 
i postaw proekologicznych. Dzięki różnym atrakcjom związanym 
z ekologią organizowanym w ramach cyklicznych imprez stoisko 
Starostwa Powiatowego przyciągało wielu zainteresowanych 
dorosłych jak i młodzież i dzieci.

ok. 4000 zł z czego 1600 zł pochodziło z pozyskanej dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Ponadto w ramach działań proekologicznych dla obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r. zakupiono 
czujniki tlenku węgla oraz budki lęgowe, w kwocie ok. 4399 zł.

W trakcie „IV Powiatowych Targów Ogrodniczo-Rolniczych” 
w Sypniewie dzieci, młodzież oraz dorośli aktywnie uczestniczyli 
w konkursie ekologicznym „Bądź EKO z Powiatem Sępoleńskim” 
przy stoisku Starostwa. W konkursie tym uczestniczyło ok. 150 
uczestników, a nagrodami były sadzonki krzewów i drzew oraz gry 
edukacyjne i książki. Podobny konkurs promujący tematykę 
ekologiczną i wiedzę o regionie zorganizowano podczas Dożynek 
Powiatowo-Gminnych w Sępólnie Krajeńskim. Powiat współfi-
nansował również nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej oraz konkursów ekologicznych „Estetyka zagrody 
wiejskiej” organizowanych na terenie wszystkich gmin powiatu 
sępoleńskiego. Powiat współfinansował również zakup materiałów 
na akcje ekologiczne związane ze Sprzątaniem Świata. Łącznie na 
akcje ekologiczne w 2018 r., Powiat Sępoleński przeznaczył kwotę 
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Inspekcja Weterynaryjna jest jednostką niezespoloną, 
której organem administracji państwowej  na szczeblu 
powiatowym jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Sępólnie Krajeńskim 
realizuje zadania w zakresie: 
- ochrony zdrowia zwierząt tj. zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt w tym chorób odzwierzęcych;
- prowadzenia badań monitoringowych chorób odzwierzęcych 
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej 
z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt 
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach 
żywienia zwierząt; 
- badań zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia 
zwierzęcego; przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu; 
- przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania 
wymogów wzajemnej zgodności; 
- sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego, a także umieszczaniu ich na 
rynku oraz sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego; 
- sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt 
i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;  
- sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stoso-
waniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu  zwierząt; 
- sprawowania nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych 
do rozrodu, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury; 
- przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt; przestrzegania 
zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania 
zwierząt.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj. zajmuje 
się również rozpowszechnianiem informacji wśród rolników - 
hodowców zwierząt poprzez organizowanie szkoleń, dystrybucje 
ulotek (HPAI, ASF, pryszczyca).

Prowadzone są także szkolenia z zakresu Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób 
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod 
uboju i uśmiercania zwierząt – ubój zwierząt poza ubojnią (rzeźnią) 
z przeznaczeniem na użytek własny.

Realizacją powyższych zadań zajmują się pracownicy 
zatrudnieni w poszczególnych zespołach:

zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
zespół ds. bezpieczeństwa żywności,
zespół ds. pasz i utylizacji,
zespół ds. finansowo – księgowych,
samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.

Niektóre zadania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie 
Kraj. wykonuje przy współpracy z lekarzami weterynarii 
prowadzącymi praktyki weterynaryjne, wyznaczonymi                    
w drodze decyzji do wykonywania czynności urzędowych. 
Na terenie powiatu sępoleńskiego działalność prowadzi 12 lekarzy 
weterynarii w ramach 11 prywatnych praktyk lekarsko – 
weterynaryjnych.

14 września 2018 r. w Sypniewie odbyła się sesja historyczna poświecona 100-leciu działalności służby weterynaryjnej w powiecie 
sępoleńskim połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w 130 lecie urodzin pochodzącego z Sypniewa  ks. dr. wet. Szczepana  Gracza.
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Analizą w zakresie chorób zakaźnych zajmuje się Sekcja Nadzoru 
Przeciwepidemicznego. W roku 2018 oceniono sytuację 
epidemiologiczną i zdrowotną w powiecie sępoleńskim jako 
zadawalającą. Zdarzeniem stanowiącym zagrożenie dla zdrowia 
publicznego było ognisko botulizmu (zatrucia jadem kiełbasianym) – 
groźnej choroby, która od 2012r. nie występowała na naszym terenie.

SZCZEPIENIA PRIORYTETEM
W 2018 roku PSSE w Sępólnie Kraj., uczestniczyła w realizacji 
ogólnopolskiej kampanii pn. „Wiosna bez pneumokoków”. W ramach 
akcji z bezpłatnych szczepień p/ko pneumokokom mogły skorzystać 
dzieci do ukończenia 5 roku życia (roczniki 2013-2016),
które nie były poddane immunizacji w ramach szczepień 
obowiązkowych lub zalecanych. W wyniku podjętych działań na 
terenie powiatu zaszczepiono dodatkowo 177 dzieci.   

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi prowadząc nadzór nad 
jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odnotowała 
w 2018r. na terenie powiatu liczne problemy związane z utrzymaniem 
odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody. Zwiększona ilość 
mikroorganizmów stwierdzana w badanych próbkach wody nie 
stwarzała istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże 
podejmowane działania naprawcze wiązały się z odczuwalnym przez 
odbiorców pogorszeniem jakości wody.

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży nadzorem sanitarnym 
obejmuje obiekty oświatowo–wychowawcze oraz placówki 
wypoczynku zimowego i letniego, wpływając na poprawę warunków 
higieny otoczenia ucznia oraz wykrywaniu zaburzeń zdrowia, których 
przyczyny występują w środowisku szkolnym. W roku 2018 wykonano 
401 badań w środowisku nauki m. in.: natężenia oświetlenia, oceny 
planów lekcji i dostosowania mebli do wzrostu uczniów. 

Profilaktyka i Promocja Zdrowia
Inspekcja Sanitarna prowadzi także działalność w zakresie profilaktyki 
i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa. Promocja zdrowia 
poprzez edukację jest jednym z podstawowych elementów zdrowia 
publicznego.
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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 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, których celem jest ochrona zdrowia ludzkiego 
przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych. Prowadzony 
nadzór sanitarny obejmuje kontrole przestrzegania przepisów prawa, 
określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla poszczególnych 
elementów środowiska człowieka.

NADZÓR BIEŻĄCY
Na szczeblu powiatowym powyższe zadania realizuje Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. koordynując pracę 
poszczególnych działów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. Stacja obok działań kontrolnych pobiera również próbki 
do badań w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym 
systemie badań laboratoryjnych.

Działalność kontrolna Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w roku 
2018 w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, prowadziła 
kontrole sanitarne w obiektach żywnościowych,  a także działania 
w dwóch ogniskach zatruć pokarmowych. Każdego roku w sezonie 
letnim w PSSE dyżuruje certyfikowany grzyboznawca, który służy 
pomocą w ocenie przydatności do spożycia grzybów rosnących 
w warunkach naturalnych.  

Działania PSSE w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 
polegają na kontroli przestrzegania wymagań higienicznych 
i zdrowotnych na etapie planowania, opracowania projektów 
i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Podczas 
uzgadniania przedsięwzięć zwracano szczególną uwagę na 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników 
projektowanych obiektów. Ważną rolą jest także kontrola budynków 
oddawanych do użytkowania. Na tym etapie sprawdzano zgodności 
wykonania inwestycji z uzgodnionym pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych projektem budowlanym. W 2018r. 
w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano 312 
stanowisk.

Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób 
Zawodowych sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy 
w zakładach pracy oraz zajmuje się prewencją chorób zawodowych. 
W 2018r. w wyniku kontroli w 18 zakładach stwierdzono  
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydane 
decyzje przyczyniły się do poprawy warunków pracy dla pracowników. 
Do zadań Sekcji należy również nadzór nad środkami zastępczymi. 
„Dopalacze” są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, dlatego 
nadzór nad tymi substancjami jest istotnym celem działania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

W roku 2018 na okoliczność  Światowego Dnia Zdrowia Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprosił do wspólnej debaty na temat 
zdrowia przedstawicieli lokalnych samorządów, pracowników służby 
zdrowia, dyrektorów wielu placówek organizując konferencję pod 
hasłem „7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia. Aktualne problemy 
zdrowia publicznego”.
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W ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 3528, które 
uzyskały status osoby bezrobotnej. Z ewidencji osób bezrobotnych 
wyłączono 3736 osób. 
Powodem wyłączenia z tej grupy było:
- podjęcia pracy 2482 osób (66,4%),
- podjęcia stażu 280 osób (7,5%),
- niepotwierdzenia gotowości 364 osób (9,7%),
- pozostałe 610 osób (16,4%).
Urząd wydał 8855 decyzji administracyjnych oraz 106 postanowień. 
Bezrobotnym naliczono i wypłacono zasiłki i inne świadczenia na 
kwotę 4 273 697,23 zł. Średnio miesięcznie do zasiłku uprawnione 
były 344 osoby, tj. 19% ogólnej liczby bezrobotnych. 

Powiatowy Urząd Pracy
w Sępólnie Krajeńskim

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

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

e-mail:tose@praca.gov.pl

www.pup.sepolno.pl

www.bip.pup.sepolno.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY
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RYNEK PRACY W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM 
W 2018 ROKU
Ogólnokrajowe zmiany na rynku pracy spowodowane malejącym 
bezrobociem i dużym zapotrzebowaniem na pracowników różnych 
branż zauważalne są również na terenie powiatu sępoleńskiego. 
W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wymagane jest 
ciągłe poszerzanie zakresu świadczonych usług skierowanych 
do bezrobotnych i pracodawców.

Podejmowane działania przez urząd pracy w 2018 roku i poprawa 
sytuacji na lokalnym rynku pracy po raz kolejny przyczyniły się do 
spadku liczby bezrobotnych. Na koniec roku w ewidencji 
znajdowało się 1863 osób bezrobotnych. W porównaniu do 
początku roku liczba ta spadła o  231 osób.
Najniższa odnotowana liczba osób bezrobotnych w miesiącu 
wrześniu 2018 wyniosła 1 594 osób. 

Na początku roku 2018 stopa bezrobocia w powiecie sępoleńskim 
wynosiła 14,3%. W końcu roku nastąpił spadek do poziomu 
12,8%. Najniższy poziom bezrobocia wystąpił we wrześniu 
i wynosił 11,2%. 
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FUNDUSZE

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 

10 504 800,00 zł na działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych 

oraz 121 300,00 zł na finansowanie zadań związanych z podno-

szeniem kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników 

(KFS), co łącznie daje 10 626 100,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki z Funduszu Pracy 

przyznane przez ministra właściwego ds. pracy w ramach tzw. 

algorytmu oraz środki, które uzyskano na wcześniej przygotowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy programy finansowane z EFS i rezerwy 

MRPiPS.

DODATKOWE PROGRAMY
REALIZOWANE W 2018 ROKU

1. Program regionalny „Łagodzenie skutków nawałnicy” 

– 131 200,00 zł

2. Program regionalny "Wiek naszym atutem - II edycja" 

– 491 300,00 zł

3. Rezerwa – osoby długotrwale bezrobotne – 123 100,00 zł

4. EFS – POWER 2018  – 1 513 001,67 zł

5. EFS – RPO 2018 – 1 370 641,00 zł

6. Rezerwa- osoby pow. 45 roku życia (2 wnioski o środki 

z rezerwy FP) – 390 000,00 zł

7. Rezerwa – rodzice powracający na rynek pracy – 200 000,00 zł

8. Rezerwa - staże w placówkach ARiMR – 28 300,00 zł

9. Rezerwa - specjaliści medycyny i opieki długoterminowej 

– 186 600,00 zł

10. Rezerwa - regiony wysokiego bezrobocia (3 wnioski o środki 

z rezerwy FP) – 1 167 600,00 zł

11. Rezerwa - bezrobotni zamieszkujący na wsi (2 wnioski o środki 

z rezerwy FP) – 527 400,00 zł

12. Realizacja zadania o którym mowa w art. 150f ustawy 

o promocji zatrudnienia… - 2 346 200,00 zł

13. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 121 300,00 zł

Udział w ogłaszanych konkursach przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy i projektach 

z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwił aktywizację 

2 222 osób.

USŁUGI RYNKU PRACY

Do bezrobotnych i pracodawców kierujemy ofertę usług 

pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń 

zawodowych. 

Działania Urzędu nie ograniczają się wyłącznie do aktywizacji 

bezrobotnych z obszaru powiatu. Coraz większą grupą, która 

potrzebuje specjalistycznego wsparcia są również pracodawcy 

zatrudniający cudzoziemców. 

Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemców spoza Unii 

Europejskiej może tego dokonać na podstawie: oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwolenia 

na pracę sezonową.

WYRÓŻNIENIE MINISTERSTWA RODZINY PRACY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kolejny rok z rzędu Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim  

uzyskał wysoką ocenę za skuteczność oraz ilość działań 

aktywizacyjnych podejmowanych na rzecz lokalnego rynku pracy. 

Według kryteriów oceny ministerstwa PUP w Sępólnie Krajeńskim 

uzyskał trzeci wynik w województwie kujawsko-pomorskim co lokuje 

urząd na 11 miejscu w kraju.
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III Targi Pracy i Edukacji w Powiecie Sępoleńskim - 07.02.2018 
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Już po raz trzeci w naszym regionie odbyły się III Targi Pracy 

i Edukacji. Można więc powiedzieć, że impreza zagościła u nas na 

dobre. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Sępólnie 

Krajeńskim, Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiatowy Urząd Pracy 

oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Na imprezie obecnych było 57 

wystawców, byli to m. in. pracodawcy, szkoły ponadpodstawowe, 

uczelnie wyższe i instytucje rynku pracy. Ofert pracy w tym roku 

było aż 71. Wśród uczestników byli zaproszeni goście, osoby 

bezrobotne, mieszkańcy powiatu, oraz uczniowie VII klas szkół 

podstawowych, gimnazjaliści oraz młodzież szkół ponadpodsta-

wowych. 

Tragi miały na celu: przekazanie informacji jak w obecnej 

chwili wygląda rynek pracy,  jakie firmy działają na terenie Powiatu 

Sępoleńskiego, jakie występują branże, zawody, stanowiska, 

przybliżenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadpodsta-

wowych na terenie Powiatu Sępoleńskiego, przybliżenie oferty 

edukacyjnej szkół wyższych.

Targi to również okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania 

współpracy pomiędzy firmami, szkołami i innymi zakładami pracy. 

Całość uświetnił koncert w wykonaniu Martyny Cieślik 

i Michała Pika.

Dziękujemy osobom odwiedzającym III Targi Pracy i Edukacji 

w Powiecie Sępoleńskim.



Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Korczaka w Więcborku

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Więcborku

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

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

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

ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork

Krajeńskie
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03
 e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl       www.powiat-sepolno.pl      http://www.bip.powiat-sepolno.pl

Rejestracja Pojazdów:

pokój nr 36, tel. 52-388-13-15

Prawo jazdy i transport drogowy:

pokój nr 36, tel./fax. 52-388-13-14

Dyrektor Wydziału:

pokój nr 33, tel. 52-388-13-16

pokój nr 34, tel. 52-388-13-17

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy:

pokój nr 17, tel. 52-388-13-18

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej:

pokój nr 5a, tel. 52-388-13-26
pokój nr 4a, tel. 52-388-13-27
pokój nr 19, tel./fax. 52-388-13-29
pokój nr 6a, tel. 52-388-13-22 

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII 

I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
I SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretarz Powiatu:
pokój nr 47, tel. 52 388 13 12
Sekretariat i Biuro Obsługi Klienta:
pokój nr 38, tel. 52 388 13 00
fax 52 388 13 03
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
Biuro Rady Powiatu:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Kadry i archiwum:
pokój nr 29, tel. 52 388 13 23
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
pokój nr 63, tel. 52 388 13 68
Informatyk:
pokój nr 35, tel. 52 388 13 40
Współprzca z organizacjami pozarządowymi, 
nadzór nad stowarzyszeniami oraz obsługa 
BIP:
pokój nr 40a, tel. 52 388 13 05

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

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

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

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

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Dariusz Kędziora

Dyrektor: Sławomir Kulpinski
tel. 52 389 71 60
e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl
www.ckziu-wiecbork.pl
www.bip.ckziu-wiecbork.pl

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskie

1. Fillia w Więcborku

2. Fillia w Kamieniu Krajeńskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku

ul. Hallera 29
89-400 Sępólno Krajeńskie
Dyrektor: Mirosława Niemyjska
tel. 52 388 26 86
e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
www.zs2-sepolno.pl
www.bip.zs2sepolno.pl

ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork

ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

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

www.bip7.krajna.info

Suchorączek
89-410 Więcbork
tel. 52 389 76 94, fax 52 389 70 51

FILIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2:

www.poradniapp-sepolno.cba.pl

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

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

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

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

z siedzibą w Małej Cerkwicy 18
89-430 Kamień Krajeński

ul. Długa 20B, 89-413 Wąwelno
Dyrektor: Mieczysław Kaproń

www.bip215.lo.pl

Dom Pomocy Społecznej 
w Kamieniu Krajeńskim

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

JEDNOSTKI OKOŁOPOWIATOWE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I ROZWOJU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

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

Skarbnik Powiatu:
pokój nr 44, tel. 52 388-13-06
Z-ca Głównego Księgowego:
pokój nr 45, tel. 52-388-13-07
Wydział:
pokój nr 41, tel./fax. 52- 388-13-09
pokój nr 42, tel. 52-388-13-08
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej 
Placówek Oświatowych:
pokój nr 40, tel. 52-388-13-36

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

Dyrektor Wydziału: tel. 52-388-13-15

tel/fax: 52 388 56 58
e-mail: pinb@powiat-sepolno.pl
www.bip.pinb-sepolno.lo.pl

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

tel. 52 389 02 00, 52 389 02 21, fax. 52 389 02 47
e-mail: komendant-sepolno@bg.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Sępólnie Krajeńskim

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

ul. Sienkiewicza 54, 89-400 Sępólno Krajeńskie

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

http://bip.sepolnokrajenskie.kpp.policja.gov.pl
www.sepolno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

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

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

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Sępólnie Krajeńskim

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

ul. T. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie
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tel./fax 52 389 30 07
e-mail: mietekkapron@wp.pl
www.rddwawelno.pl

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim 
z siedzibą w Więcborku

Powiatowy Urząd Pracy 
w Sępólnie Krajeńskim

Zarząd Drogowy 
w Sępólnie Krajeńskim

Narady Koordynacyjne:
pokój nr 8a, tel./fax. 52-388-13-28
Gospodarka Nieruchomościami:
pokój nr 30, tel. 52-388-13-31
Ewidencja Gruntów i Budynków:
pokój nr 31, tel. 52-388-13-20
pokój nr 32, tel. 52-388-13-19

Dyrektor Wydziału:
pokój nr 29a, tel. 52-388-13-33
pokój nr 29b, tel. 52-388-13-33

pokój nr 35, tel. 52-388-13-40

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

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, 
SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

STANOWISKO DS. OPRACOWY-
WANIA I KOORDYNOWANIA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO, OCHRONY 
LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH



WYTWÓRNIA
MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

ul. Koronowska 7
89-400 Sępólno Krajeńskie

tel./fax: (52) 388 28 89       e-mail: wmb@wmb.info.pl

PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 
l beton towarowy wszelkich klas
l bloczki fundamentowe
l kręgi i nakrywy
l kostka brukowa
l strop typu filigran
l strop typu teriva

l płyta żerańska
l obrzeża i krawężniki
l elementy stropowe
l płyty drogowe
l elementy małej architektury

603 745 420          503 692 291

www.wmb.info.pl

Zamarte HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE

OFERUJE

SADZENIAKI

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

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

 

Oferujemy transport

Pod wskazany adres!

 

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

www.zamarte.com        hzz@zamarte.com



Nadleśnictwo Runowo jest jednym
z dwudziestu siedmiu nadleśnictw 
wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu. Położone 
jest w zachodniej części województwa 
kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia 
nadleśnictwa wynosi 12536 hektarów,
z czego prawie 80 % znajduje się na terenie 
powiatu sępoleńskiego, ok 16 % jest
w zasięgu powiatu nakielskiego i ok 4% 
bydgoskiego. W skład Nadleśnictwa 
Runowo wchodzi dziesięć leśnictw: 
Chłopigost, Dąbie, Nowy Dwór, Runowo 
Młyn, Witosław, Dąbrowice, Drzewianowo, 
Komierowo, Świdwie, Wąwelno oraz 
Szkółka Leśna. 

Nadleśnictwo Runowo stanowi obszar 
o dużym potencjale przyrodniczym na Poje-
zierzu Krajeńskim. Teren jest zróżnicowany 
i ciekawy pod względem geomorfologicznym 
i rzeźby terenu. Występują tu liczne moreny 
pagórkowate, moreny faliste, moreny denne, 
ozy, bezodpływowe zagłębienia rynnowe oraz 
doliny rzeczne. Ukształtowanie terenu ma 
bezpośredni wpływ na bardzo dużą zmienność 
warunków glebowych i mozaikę występujących 
tu siedlisk, co przekłada się na ogromne 
bogactwo gatunków drzew, krzewów i roślin, 
występujących w naszych lasach. 

Lasy nadleśnictwa nie tworzą zwar-
tego kompleksu leśnego, jednak przy silnym 
rozczłonkowaniu przestrzeni przyrodniczej na 
Pojezierzu Krajeńskim stanowią w swej okolicy 
największe skupisko bioróżnorodności flory 
oraz fauny i prezentują najbardziej stabilne 
i nienaruszone na tym terenie przez człowieka 
ekosystemy. 

W sierpniu 2017 roku drzewostany na 
terenie nadleśnictwa Runowo zostały
w znacznym stopniu uszkodzone przez 
huragan. Straty oszacowano na ok. 660,0 tys. 

3m  powalonego i połamanego drewna. 
Powierzchnia uszkodzonych lasów to ok. 5,5 
tys. ha, z czego ok 2,20 tyś. ha kwalifikuje się do 
odnowienia. Są to niewyobrażalne straty. Dla 
porównania można podać, że w ciągu tych 
kilkudziesięciu minut wiatr powalił i połamał 
taką ilość drzew, jaką nasze nadleśnictwo 
pozyskałby w okresie 11 lat prowadząc 
normalną, zrównoważoną gospodarkę leśną.

Zostaliśmy postawieni przed nowym, 
trudnym wyzwaniem. Od razu przystąpiliśmy 
do usuwania skutków huraganu. Praca na 
zniszczonych powierzchniach trwa nie-
przerwanie do dziś. Dzięki wykorzystaniu 
ogromnych sił i środków sporo udało się już 
zrobić. W tym roku chcemy zakończyć 
uprzątanie powierzchni pohuraganowych. 
Naszym priorytetem jest teraz odnowienie 
zniszczonych obszarów. W 2018 roku udało się 
już posadzić młode pokolenie lasu na blisko 
300 hektarach. W tym roku chcielibyśmy 
odnowić kolejne 500 ha. Mamy nadzieję, że 
uda nam się zorganizować niezbędną ilość 
sadzonek, i że warunki pogodowe pozwolą 
zrealizować nasze założenia. Chcemy jak 
najszybciej przywrócić roślinność leśną na 
zniszczone powierzchnie i udostępnić cały 
obszar nadleśnictwa dla społeczeństwa.

NADLEŚNICTWO

RUNOWO 

www.runowo.torun.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Runowo
Runowo Krajeńskie 55
89-421 Runowo Krajeńskie

tel. 52 389 76 08
runowo@torun.lasy.gov.pl

 



od 19945

Biuro Turystyki i Transportu 
NOVUM TRAVEL

AUTOKAR SAMOLOT PROM

Wycieczki • Pielgrzymki • Autokary

•CAŁA EUROPA • ZIEMIA ŒWIÊTA • MEKSYK • KUBA • ARGENTYNA • BRAZYLIA•

GRUPY ZORGANIZOWANE: INSTYTUCJE, FIRMY, SZKOŁYGRUPY ZORGANIZOWANE: INSTYTUCJE, FIRMY, SZKOŁY

Dariusz Tusznio

Gwarantujemy profesjonalizm,
pewną obsługę i niezapomniane wrażenia!

www.novumtravel.pl                                                

ul. Gdańska 13e
89-410 Więcbork 

tel./fax: 52 389 98 90
tel.: 502 688 980

e-mail: novumtravel@op.pl



 

Trociñski
ZAK£AD OGÓLNOBUDOWLANY

 

TARR TORUŃ

HALA SZWECJA

KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY 
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 

MDD

Aktualnie wizytówką firmy jest szeroka gama inwestycji budowlanych w zakresie 
wykonawstwa generalnego (obiekty przemysłowe – hale produkcyjne, magazynowe),
jak również obiekty użyteczności publicznej, realizowane w całości jako remonty lub 
wykonywane od podstaw. 

Wykonujemy między innymi obiekty o konstrukcji szkieletowej z suwnicami, 
obudowy ścian z płyt warstwowych, ścian warstwowych – wentylowanych, murowanych 
itp. Pokrycia dachowe wykonywane w konfiguracjach z membraną PCV lub pokryć 
bitumicznych zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami norm i warunków 
technicznych.  

Strategia firmy opiera się na ciągłym lecz zrównoważonym rozwoju, ulepszania 
działalności i procesów związanych z budową, a także bezzwłocznymi rozwiązywaniem 
występujących problemów. Polityka „twardego stąpania po ziemi” od 2002 r. umożliwiła 
przekształcenie się z kilkuosobowej firmy dekarskiej w wielopoziomowe konsorcjum 
o zasięgu europejskim, które bez problemu poprowadzi najtrudniejsze kontrakty 
budowlane.

GŁÓWNE REALIZACJE
2017-2019

KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY 
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 

EGGERSMANN 

INWESTYCJE
 

W myśl zasady "inwestor
zleca – my wykonujemy", 

zaopatrujemy kompleksowo
całą budowę w niezbędne

zaplecze techniczne,
technologiczne oraz

materiałowe, dbając przy
tym, by jakość oferowanych

usług była na jak 
najwyższym poziomie 

bez względu na miejsce
w kraju czy też w Europie. 

  Przemysłowa 2
89-400 Sępólno Krajeńskie 

biuro@trocinski.com

www.trocinski.com

+48 663 033 344



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

Złóż wniosek o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
do Powiatowego Urzędu Pracy

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

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

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

http://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl



2• hala produkcyjna o powierzchni 36 000 m
2• nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni 20 000 m  

  oraz 7500 miejsc paletowych
• zarządzanie produkcją w oparciu
  o koncepcję zarządzania 
  LEAN MANAGEMENT
• własna flota transportowa
• nowoczesny park maszynowy
• nowoczesne wzornictwo
• bogata kolorystyka tkanin

Zakład  Produkcyjny  w  Runowie  Krajeńskim

Nasza oferta to:
• kanapy
• narożniki wypoczynkowe
• fotele
• łóżka
• narożniki kuchenne
• meble stylizowane
• stoły i krzesła.

"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.

Produkowane meble są wykonane z wysokiej jakości materiałów. 
Bogata i różnorodna oferta wychodzi naprzeciw zmieniającym się  
gustom i oczekiwaniom.

W swojej działalności nastawieni jesteśmy na rozwój
mając na uwadze przede wszystkim dobro i wymagania klienta. 



ŻYCIOWE

KOMUNIKACYJNE

MAJĄTKOWE OSOBOWE

UBEZPIECZENIA
AGENCJA 

UBEZPIECZENIOWA

Jarosław Grzelka
rok założenia 1989

 Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 16
 Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 16

 Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 24
 Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 24

Beata Kwiatkowska
602 856 626

Jarosław Grzelka
602 799 163

Marcin Gumiński
696 670 215

Natalia Grzelka
606 743 057

Michał Szemryk
882 809 729



Firma powstała w 2004 roku z inicjatywy dwóch 
wspólników: Tadeusza Dudka i Andrzeja Kozłowskiego.

Na początku działalność skupiała się głównie na produkcji 
poduch na meble ogrodowe. Z czasem została rozszerzona  
o poduszki na łodzie i jachty, poduszki do wnętrz, poszycia na 
meble tapicerowane oraz meble tapicerowane.

Dzięki doświadczeniu wykwalifikowanej kadry oraz 
bogatemu zapleczu technicznemu i mechanicznemu a także 
inwestowaniu w ciągły rozwój i doskonalenie jakości, DUKO jest 
w stanie wyprodukować niemal każdy produkt z branży na 
życzenie klienta.

FIRMA DUKO SPECJALIZUJE 
SIĘ W PRODUKCJI:

   • PODUCH NA MEBLE OGRODOWE
     (Z DREWNA, TWORZYWA SZTUCZNEGO, RATANU, METALU)

   • PODUCH DO WNĘTRZ
     (PODUSZKI NA SOFY, PODUSZKI DEKORACYJNE)

   • PODUCH NA ŁODZIE, JACHTY
   • POSZYĆ NA MEBLE TAPICEROWANE
   • MEBLI TAPICEROWANYCH

tel: +48 52 388 37 78
e-mail: info@duko.pl

DUKO Sp. z o.o.
ul. Składowa 1c
89-400 Sępólno Krajeńskie



ul. Chojnicka 17b, 89-400 Sępólno Krajeńskie
e-mail: hydraulik.sepolno@poczta.onet.pl
tel. 52 388 04 21, 52 388 04 22

• wykonanie odwiertu pod gruntowy wymiennik ciepła

• osadzenie wymiennika gruntowego - przewód sondy z głowicą

• przeprowadzenie 3 prób ciśnieniowych

• wypełnienie sond czynnikiem roboczym i odpowietrzenie układu

• wypełnienie otworu obsypką kwarcową

WYKONUJEMY USŁUGI ODWIERTÓW

GEOTERMALNYCH PIONOWYCH DO POMP CIEPŁA

Pompy ciepła są obecnie najtańszym w eksploatacji zródłem ciepła. 
Wiele osób docenia ekologiczny charakter tego źródła ogrzewania, 
bez emisji żadnych szkodliwych substancji. Dzięki temu często jest 
to inwestycja dofinansowywana i preferowana przez gminy. 
Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, iż jest do forma ogrzewania 
bardzo bezpiecznego tzn.  nie grozi wybuchem, pożarem i itp.  
zdarzeniom.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

Wkrótce hurtownia zostanie przeniesiona
do nowego budynku przy ul. Przemysłowej!





STAROSTWO POWIATOWE 

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

kwiecień 2019

ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

(+48 52) 388 13 00

sepolnopow@pro.onet.pl

www.powiat-sepolno.pl


