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RADA MIEJSKA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Z wyrazami szacunku

Burmistrz

Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski

 

Po raz 15 przekazujemy w Państwa ręce publikację, która obrazowo i w przystępny sposób przedstawia działalność 

samorządu gminnego, aktualna publikacja dotyczy 2019 roku.

Materiał ten stanowi uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, dokumentuje zmiany 

zachodzące w naszej gminie, które dokonały się  we wszystkich dziedzinach życia lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że publikacja ta jak i poprzednie spotka się z zainteresowaniem  i życzliwym odbiorem. 

Zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej naszej Gminy www.gmina-sepolno.pl na 

której znajdują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń i działalności inwestycyjnej a także materiał w wersji 

elektronicznej zaprezentowany w tej publikacji. 

W tej szczególnej sytuacji życzymy naszym Mieszkańcom dużo zdrowia, wytrwałości  i wszelkiej pomyślności.
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Szanowni 
Gminy Sępólno Krajeńskie!   

Mieszkańcy

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku 

radni złożyli ślubowanie, dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

a także ustalono składy Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sępólnie Krajeńskim

Franciszek Lesinski

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

BURMISTRZ SĘPÓLNA 
KRAJEŃSKIEGO

Wybrany na stanowisko przez 
mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie

MAREK ZIEŃKO

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

Powołany na stanowisko przez 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

W dniu 21 października 2018 roku odbyły się 
wybory samorządowe na kadencję 2018-2023
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Komisja Rewizyjna:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

Komisja Budżetu i Handlu:  

1) Juhnke Artur - Przewodniczący

2) Pająk Lucyna - Zastępca Przewodniczącego 

3) Kąkol Leszek - Członek

4) Sieg Robert - Członek

5) Szlezer Barbara – Członek

1) Oelberg Mateusz - Przewodniczący

2) Świniarski Tobiasz - Zastępca Przewodniczącego

3) Juhnke Artur - Członek

4) Szlezer Barbara - Członek

5) Tomas Janusz - Członek

1) Tomas Janusz - Przewodniczący

2) Miczko Anna - Zastępca Przewodniczącego

3) Grzeca Zdzisław - Członek 

4) Pająk Lucyna - Członek 

5) Sieg Robert - Członek

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Od lewej u góry: radny  Mateusz Oelberg, radna Lucyna Pająk, radny Janusz Tomas, radny Tobiasz Świniarski, radny Antoni Dolny, radny Artur Juhnke.

Od lewej na dole: radna Barbara Szlezer, radny Leszek Kąkol, wiceprzewodnicząca Anna Miczko, przewodniczący Franciszek Lesinski, 

wiceprzewodnicząca Jadwiga Bukolt, radny Robert Sieg, radna Mariola Mosiądz - Śmigiel, radny Zdzisław Szwarc, radny Zdzisław Grzeca.

Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej:  

1) Świniarski Tobiasz - Przewodniczący

2) Juhnke Artur - Zastępca Przewodniczącego 

3) Bukolt Jadwiga - Członek

4) Miczko Anna - Członek

5) Oelberg Mateusz - Członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 

1) Pająk Lucyna - Przewodnicząca

2) Szwarc Zdzisław - Zastępca Przewodniczącego 

3) Dolny Antoni - Członek 

4) Oelberg Mateusz - Członek

5) Świniarski Tobiasz - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:  

1) Szlezer Barbara - Przewodnicząca

2) Kąkol Leszek - Zastępca Przewodniczącego

3) Bukolt Jadwiga - Członek

4) Miczko Anna - Członek

5) Mosiądz-Śmigiel Mariola - Członek

Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego:  

1) Sieg Robert - Przewodniczący

2) Mosiądz- Śmigiel Mariola - Zastępca Przewodniczącego 

3) Kąkol Leszek - Członek

4) Szwarc Zdzisław - Członek

5) Tomas Janusz - Członek

Składy osobowe komisji stałych 

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim



Nagroda ustanowiona została uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004 roku. Nagrodę stanowi łącznie statuetka 

Świętego Wawrzyńca i dyplom.  Przyznawana jest ona  osobom fizycznym 

i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania 

i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, 

dobra Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Od 2005 roku, każdego 10 sierpnia w naszej Gminie organizowana jest 

uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z okazji  „Patrona Gminy 

Sępólno Krajeńskie - Świętego Wawrzyńca".  

Nagrodę Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie 

w poprzednich latach otrzymali:

Rok 2005 - Ksiądz Prałat Zenon Skierka,

Rok 2006 - Ksiądz Kanonik Marian Kotewicz oraz Śp. Bolesław Krzyżanowski, 

Rok 2007 - Stowarzyszenie MLKS „Krajna”, 

Rok 2008 - Chór parafialny „Cecylia”, 

Rok 2009 - Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie,

Rok 2010 - Olimpijczyk Bartłomiej Pawełczak, 

Rok 2011 - Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”, 

Rok 2012 - Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” oraz wszystkie Koła

                    Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie,

Rok 2013 - Olimpijczyk Bartłomiej Bonk,

                  - Państwo Janina Strep-Szymańska i Jerzy Szymański,

                  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek

                    Rolniczych” gminy Sępólno Krajeńskie,

Rok 2014 - Pani Danuta Wańke

Rok 2015 - Śp. Bernard Orłowski

Rok 2016 - Pan Stanisław Drozdowski

Rok 2017 - Zespół „Lutowianie”

Rok 2018 - Pan Janusz Tomas

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 

10 sierpnia 2019 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, po zasięgnięciu opinii 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a także wszystkich 

Komisji Rady Miejskiej przyznał  „Nagrodę Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy 

Sępólno Krajeńskie” Panu Romanowi Buławie za upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie sportowego trybu życia także 

poza granicami Gminy Sępólno Krajeńskie. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wręczyli laureatowi 

Nagrody Świętego Wawrzyńca statuetkę oraz dyplom. 

PRZEDSIĘBIORCA

ROKU 

W GMINIE

SĘPÓLNO 

KRAJEŃSKIE
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Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwałą Nr XLVIII/374/14 z dnia 

28 sierpnia 2014 r. ustanowiła nagrodę pod nazwą „Przedsiębiorca Roku 

w Gminie Sępólno Krajeńskie”.  

Celem ustanowienia nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz 

potencjału gospodarczego Gminy Sępólno Krajeńskie. Ma ona charakter honorowy 

i będzie przyznawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, którzy wnieśli trwały wkład w rozwój społeczny 

i gospodarczy naszej Gminy. Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Burmistrz 

Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego, Wiceprzewodni-

czących Rady Miejskiej oraz wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie 

Krajeńskim. 

Nagrodę stanowi łącznie statuetka i dyplom.

W roku 2014 po raz pierwszy nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2013 

w Gminie Sępólno Krajeńskie” przyznano firmie DUKO Spółka z o.o. Zakład 

Produkcyjny Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. 

W roku 2015 nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2014 w Gminie Sępólno 

Krajeńskie” przyznano firmie HESZ Janina Szliep z Sępólna Krajeńskiego. 

W roku 2016 nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2015 w Gminie Sępólno 

Krajeńskie” przyznano firmie Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański.

W roku 2017 nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2016 w Gminie Sępólno 

Krajeńskie” przyznano Firmie Usługowo-Wydawniczej „DANIEL” Ewa Wierzchucka.

W roku 2018 nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2017 w Gminie Sępólno 

Krajeńskie” przyznano Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „KAAD” Kamila 

Adamczak.

 W roku 2019 nagrodę pn. „Przedsiębiorca Roku 2018

w Gminie Sępólno Krajeńskie” przyznano firmie  EUROTECHNIK 

Jolanta Valinska-Fritz.

„NAGRODA

ŚWIĘTEGO

WAWRZYŃCA 

- PATRONA

GMINY

SĘPÓLNO 

KRAJEŃSKIE”
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Jednostki pomocnicze Gminy  Sępólno Krajeńskie

Sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli są ważnymi 

elementami samorządu. Stanowią oni gremium reprezentujące 

społeczność lokalną, choćby w kontaktach z jednostkami 

samorządu terytorialnego. Trudno wyobrazić sobie bez sołtysa 

polską wieś.

1. Barłóg Antoni - Sołectwo Włościbórz

2. Boczula Maria - Sołectwo Komierowo

3. Basińska-Czachor Elżbieta - Sołectwo Wysoka Krajeńska

4. Westfal Robert- Sołectwo Dziechowo

5. Gapa Tadeusz - Sołectwo Trzciany

6. Heleniak Małgorzata - Sołectwo Teklanowo

7. Binger Ewa - Sołectwo Skarpa

8. Murek Jan - Sołectwo Wiśniewa do 9 marca 2020r.

9. Szydeł Joanna - Sołectwo Lutowo

10. Lüdtke Magdalena - Sołectwo Kawle

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli wybrani na kadencję 

2019-2023

11. Skulski Ryszard - Sołectwo Lutówko

12. Powroźnik Lech - Sołectwo Niechorz

13. Pałubicki Stanisław - Sołectwo Iłowo

14. Pawełek Marzena - Sołectwo Wiśniewka

15. Theus Lidia - Sołectwo Wilkowo

16. Pukownik Marian - Sołectwo Wałdowo

17. Kalla Beata - Sołectwo Piaseczno

18. Sieg Robert - Sołectwo  Jazdrowo

19. Michniacka Grażyna - Sołectwo Sikorz

20. Stróżyński Stanisław - Sołectwo Zalesie

21. Tarlach Krzysztof - Sołectwo Wałdówko

22. Szopińska Lidia - Sołectwo Zboże

23. Rohde Donata - Sołectwo Świdwie

24. Rakowski Mateusz - Sołectwo Radońsk

25. Mosiądz-Śmigiel Mariola - Przewodnicząca Zarządu Osiedla

      Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim 

26. Gustyn Stanisław - Przewodniczący Zarządu Osiedla 

       Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Mogą pobierać podatki i opłaty lokalne, są także 

bezpośrednim przekaźnikiem informacji pomiędzy 

magistratem a mieszkańcami. Mowa o sołtysach, którzy 

11 marca obchodzili swoje święto. W Gminie Sępólno 

Krajeńskie Dzień Sołtysa co roku ma szczególnie uroczysty 

charakter, z tej okazji w Centrum  Kultury i Sztuki w Sępólnie 

Krajeńskim  11 marca 2019 r. Władze Samorządowe Gminy 

Sępólno Krajeńskiego zorganizowały specjalną uroczystość 

Ogólnopolski  Dzień  Sołtysa – 11 marca

na cześć Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. 

Podziękowania za pełną poświęcenia postawę i za ofiarną 

pracę dla dobra społeczności i dla dobra wsi oraz 

okolicznościowe upominki wręczyli Burmistrz Sępólna 

Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski i Przewodniczący 

Rady Miejskiej Franciszek Lesinski. Ponadto podziękowano 

za długoletnie pełnienie funkcji Sołtysa tym, którzy w 2019 

roku zakończyli swoją  pracę.
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Remont i przebudowa ul. Parkowej, Al. Lipowej w Sępólnie Krajeńskim
W ramach zadania wyremontowano i przebudowano: 

2Al. Lipowa – jezdnia bez stref wyniesionych – 1.899,01 m , strefy wyniesione wraz 
2z ciągami pieszo-rowerowymi – 1.791,44 m , chodniki wraz z powierzchniami 

2zjazdów indywidualnych – 776,67 m , 
2ul. Parkowa – jezdnia bez stref wyniesionych – 1.509,34 m , strefy wyniesione wraz 

Inwestycje zrealizowane
na terenie Miasta i Gminy

Sępólno Krajeńskie w 2019 r.

W ramach zadania wykonano: ul. Nałkowskiej – nawierzchnia jezdni 
2 2z kostki brukowej betonowej – 1 439,97 m , zjazdy – 93,92 m , 

2 2chodniki – 963,17 m  oraz zatoki postojowe – 159,21 m .

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o.

w Sępólnie Krajeńskim za kwotę 400.000,00 zł.

Budowa ulicy Nałkowskiej
w Sępólnie Krajeńskim

2z ciągami pieszo-rowerowymi – 1.175,67 m , chodniki wraz z powierzchniami 
2zjazdów indywidualnych 183,66 m .

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie 

Krajeńskim. Całkowita wartość zadania: 1.993.598,13 zł z czego 996 799,00 (50%) 

stanowiło dofinasowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
2jezdni z betonu asfaltowego – 2.605,63 m  oraz 

nawierzchnię chodników z betonowej kostki 

brukowej.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW 

w kwocie 524.807,55 zł. 

Inwestycja została wykonana przez Zakład 

Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie 

Krajeńskim. 

Koszt zadania wyniósł: 877.700,00 zł. 

Budowa drogi 
Dziechowo
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W ramach zadania zostały wykonane: nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego – 
2 22 426,00 m , nawierzchnie zjazdów z betonu asfaltowego – 287,31 m .

Inwestycja została zrealizowana przez Firmę Marbruk Sp. z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 

89-606 Charzykowy.

Całkowita wartość inwestycji: 431.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  80%.

W ramach zadania wykonane zostały: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 
2 22.529,00 m , nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej – 670,11 m .

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. 

w Sępólnie Krajeńskim. Wartość inwestycji wyniosła: 674.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w  80%.

Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
W ramach zadania wykonano: 

• część I: 2 rzędy zawierające po 11 paneli fotowoltaicznych, rozbudowę instalacji elektrycznej; 
2 2 2 2• część II: komunikacyjne ciągi dojazdowe i manewrowe – 1.120,70 m , zjazdy – 110,40 m , chodniki – 129,30 m , stanowiska postojowe – 608,60 m , komunikacyjne 

2powierzchnie pomocnicze – 5,5 m , 46 miejsc postojowych, renowację murku oporowego.

Zadanie zostało zrealizowane przez: I część – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, 

II część – Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

Wartość inwestycji to: 507.240,19 zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków PROW w kwocie 160.703,00 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 020408C
relacji Wałdowo – Toboła 

(odcinek przez wieś Wałdowo)

Odbudowa drogi gminnej 
relacji Wilkowo – Wałdówko
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W ramach zadania wykonano: pomost o konstrukcji stalowo-drewnianej o długości 

140,00 m oraz szerokości 2,20 m, stanowisko dla ratowników 4,00x5,00 m 
2 2o powierzchni 20,00 m , stanowisko z wieżą 4,00x6,00 m o powierzchni 24,00 m , 

2łączna powierzchnia pomostu wraz ze stanowiskami wynosi 352,00 m , 
2dwa wejścia o konstrukcji drewnianej (2,20x3,00)x2 – 13,20 m . 

Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania 

pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim 

oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych”

W ramach realizacji zadania wykonano min: przebudowę schodów wewnętrznych i zewnętrznych,  

zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, zwiększono wysokości istniejących pomieszczeń, 

wykonano nowe posadzki oraz tynki, pomalowano ściany, wzmocniono elementy konstrukcji dachu, 

wykonano wentylację wszystkich pomieszczeń, zamontowano okna dachowe, a także wykonano 

instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Wykonawca: GRAC-BUD z Mroczy.

Wartość inwestycji etapu I – 515.133,40 zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków RPO w kwocie 431.684,64 zł.

Inwestycja została wykonana przez Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie 

Krajeńskim. 

Koszt zadania wyniósł: 477.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków PROW w kwocie 154.771,00 zł.

Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację 
obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej – etap I
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Modernizacja placu zabaw i budowa
siłowni plenerowej w Lutowie

W ramach zadania wykonano: zestaw wieżowy, huśtawkę 
podwójną, karuzelę z siedziskiem, huśtawkę bocianie 
gniazdo, bujak sprężynowy konik, piramidę linową, 
siłownię plenerową wyposażoną w 5 podwójnych 
urządzeń, ławkę, stojak na rowery oraz regulamin. 
Wartość zadania: 65.086,20 zł.
Wykonawca: MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości.
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie m.in. :

• nawierzchni placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, 

ciągów pieszo-jezdnych,

• nowych nasadzeń oraz trawników,

• fontanny,

• wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego terenu,

• oświetlenie placu, pasażu pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, terenów 

przykościelnych,

• oczyszczenie istniejącego pomnika oraz jego podświetlenie,

• wyposażenie placu, pasażu pieszych oraz terenu przykościelnego w elementy 

małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice).

Dokumentacja została wykonana przez firmę Atrium z Poznania.

Koszt zadania wyniósł: 105.005,00 zł.

Dokumentacja projektowa 
na „Modernizację rynku wraz z bocznymi 

uliczkami w Sępólnie Krajeńskim”

W ramach zadania wykonano oświetlenie w Dziechowie (solarna lampa hybrydowa ) 

oraz lampy zasilane z sieci energetycznej w Iłowie i Wysokiej Krajeńskiej.

Łączna wartość – 29 280,61 zł.

Budowa oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Sępólno Krajeńskie

Inwestycja składała się z czterech części:

•   budowa 1336 mb kanalizacji sanitarnej – ul. Radosna – Chojnicka,

•   budowa 1838 mb kanalizacji sanitarnej – Osiedle Leśne,

• budowa 3.583,00 mb kanalizacji sanitarnej – ul. Wiklinowa, Storczykowa, 

Bratkowa, Wrzosowa, Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa, Różana, Topolowa, 

Owocowa,

•   budowa 2.041,70 mb kanalizacji sanitarnej – ul. Niechorska – Rzeczna.

Koszt zadania: 5.558.348,00 zł.

Wykonawca robót budowalnych: Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych 

HYDROPEX Sp. z o.o., Sp.k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów. 

Zadanie w trakcie realizacji.
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W ramach zadania odbudowany 

został most na rzece Kamionka 

uszkodzony w wyniku nawałnicy

z 11/12 sierpnia 2017 r.

 

Inwestycja została wykonana przez 

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. 

w Sępólnie Krajeń-skim. Wartość 

inwestycji wynio-sła: 650.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane  z środków 

Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych 

i Administracji w  80%.

Odbudowa  mostu na rzece Kamionce
w ciągu drogi publicznej kategorii gminnej

nr 020408C relacji Toboła – Wałdowo
w km 3+746,07 w m. Wałdowo  

Demontaż, transport i utylizacja 
wyrobów budowlanych zawierających

azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/230/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej 

rozliczania dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 

w kwocie 3.000,00 zł. Całość pochodzi z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających 

azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie” na kwotę 16.444,50 zł  

w tym wkład własny Gminy 565 zł, reszta to dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wywieziono łącznie 

w 2019r. 43,17 Mg wyrobów. 

Na dzień 31.12.2019r. w bazie azbestowej Gminy Sępólno Krajeńskie znajduje się 

226.872,90 Mg.

Usunięto 208,62Mg.

Do usunięcia pozostało 226 663,775 Mg.

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano nowe 

nawierzchnie z kostki betonowej Wykonawca: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. 

w Sępólnie Krajeńskim. Wartość zadania 100 000,00 zł.

Budowa miasteczka ruchu drogowego



Centrum Sportu i Rekreacji
w Sępólnie Krajeńskim

BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA

ul. Chojnicka 19,   89-400 Sępólno Krajeńskie 
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Gmina Sępólno Krajeńskie realizuje swoje zadania własne z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji 

i turystyki poprzez własną jednostkę budżetową Centrum Sportu i Rekreacji (www.csir-sepolno.pl, 

tel. 523210321, 691121331). Ponadto Centrum zajmuje się koordynacją zawodów szkolnych na szczeblu 

gminnym. Jednostka tworzy, utrzymuje oraz udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną mieszkańcom.

1) Hala widowiskowo-sportowa  KRAJNA  ARENA, 

w której odbywa się wiele imprez sportowych 

i rekreacyjnych. Co roku halę odwiedza kilkadziesiąt 

tysięcy osób.

- sala do ćwiczeń fitness - pomieszczenie z odrębnym 

zapleczem szatniowo-sanitarnym, przeznaczone do 

zajęć ruchowych dla 10-15 osób,

- odnowa biologiczna – dwie sauny suche, łaźnia 

parowa oraz jacuzzi. Korzystanie z saun działa 

odprężająco i relaksująco, zwłaszcza po wysiłku 

fizycznym. Jest doskonałym sposobem na pozbycie 

się skutków przemęczenia. Na dodatek, seans 

w saunie fińskiej pozwala na usunięcie toksyn 

z organizmu, oczyszczenie skóry i spalanie kalorii.

Baza sportowo-rekreacyjna na terenie Sępólna Krajeńskiego:

2) Kompleks sportowo – rekreacyjny:

- stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarowym 

boiskiem trawiastym oraz z tartanową bieżnią 

lekkoatletyczną, 

- pełnowymiarowe boisko trawiaste boczne,

- korty tenisowe ceglaste,

- profesjonalnie wyposażona siłownia z ponad 20 

stanowiskami do ćwiczeń, w której odbywają się 

zajęcia z instruktorem,

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna „Pilawa”, gdzie 

odbywają się m.in. treningi tenisa stołowego, zajęcia 

aerobiku, a także treningi obozów sportowych i szkół,

- punkt gastronomiczny z salą bankietową i altaną 

wypoczynkową,

- kawiarnia,

- boisko do gry w bule,

- cztery boiska do piłki plażowej siatkowej,

- wielofunkcyjna świetlica,

- baza noclegowa dla około 126 osób.

 wraz z budynkiem higieniczno-

sanitarnym – w pierwszym pełnym sezonie działania, 

pole namiotowe odwiedziło blisko 200 osób.  

 

PZU Trasa 

3) Pole biwakowe

4) PZU Trasa Zdrowia znajduje się w lasku miejskim, 

pomiędzy EKO-BAZĄ a Plażą Miejską, w bliskim 

sąsiedztwie Centrum Sportu i Rekreacji. 

 
tel./fax (52) 321-03-21                        biuro@csir-sepolno.pl                       www.csir-sepolno.pl
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Zdrowia składa się z dziewięciu instalacji trenin-

gowych oraz tablic informacyjnych z przykładowymi 

ćwiczeniami i wskazówkami dotyczącymi ich 

wykonywania. Dodatkowo użytkownicy smartfonów 

z dostępem do Internetu, po zeskanowaniu umiesz-

czonych na tablicach kodów QR, zobaczą instruk-

tażowe filmy wideo.

5) Siłownia Plenerowa –

6) Molo spacerowe

 na terenie Gminy Sępólno 

Krajeńskie znajduje się 6 kompleksowych siłowni 

plenerowych. Z urządzeń mogą korzystać osoby 

w każdym wieku, nie wyłączając seniorów. Wszystkie 

stanowiska są wyposażone w odpowiednie opisy 

poszczególnych ćwiczeń. Na całość składa się 8 

podwójnych stanowisk treningowych. Siłownie 

znajdują się w Niechorzu, Skarpie, Piasecznie, na 

Osiedlu Jana Pawła II i przy skrzyżowaniu ulicy 

Parkowej z ulicą Lipową. 

 z kawiarnią i amfiteatrem ze sceną 

na wodzie, z funkcją przystani żeglarskiej stało się 

najpopularniejszym miejscem rekreacyjno-kultu-

ralnym w naszym mieście. Kawiarnia wraz z zada-

szonym tarasem zapewnia możliwość odpoczynku 

w przepięknej scenerii. Przystań żeglarska służy 

zarówno turystom jak i rodzimym żeglarzom.

7) Promenada wzdłuż Jeziora Sępoleńskiego oraz 

tężnie solankowe.

8) Centrum Aktywności Społecznej oraz Punkt 

Informacji Turystycznej (tel. 523882597) – siedziba 

lokalnych stowarzyszeń, Gminnego Centrum Infor-

macji oraz Punktu Informacji Turystycznej. W tym 

nowoczesnym budynku można wynająć salę 

szkoleniowo-konferencyjną, a także bezpiecznie 

skorzystać z Internetu w Gminnym Centrum 

Informacji oraz zasięgnąć porady w Punkcie 

Informacji Turystycznej. Celem Punktu Informacji 

Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” 

w Sępólnie Krajeńskim jest upowszechnianie 

turystyki, krajoznawstwa oraz rekreacji. Współpracuje 

on ściśle z Gminnym Centrum Informacji, a jego 

działanie jest współfinansowane przez Gminę Sępólno 

Krajeńskie.

9) Plaża Miejska nad Jeziorem Sępoleńskim wraz z 

wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz altaną 

wypoczynkową. Usytuowana z dala od zgiełku miasta, 

Plaża Miejska, to atrakcyjna oferta dla mieszkańców i 

turystów. Przy kąpielisku znajduje się boisko do 

plażowej piłki siatkowej, a w basenie znajdują się 

elementy parku wodnego dla najmłodszych. Przy 

Plaży działa wypożyczalnia sprzętu wodnego 

oferująca kajaki, rowery wodne, leżaki, deski do nauki 

pływania, łodzie wiosłowe, łodzie wyposażone w sil-

niki elektryczne oraz żaglówki typu Sigma 600.

10) Plaża nad jeziorem Juchacz, znanym z bardzo 

czystej wody, położonym w obszarze Natura 2000 

„Dolina Łobżonki”, wśród obfitujących w grzyby lasów. 

Przy plaży znajdują się zadaszone ławostoły, 

umożliwiające turystom odpoczynek oraz przygoto-

wywanie  posiłków, a także miejsca przeznaczone do 

biwakowania.

11) Plaża tzw. „Mara”

12) Trasa pieszo-rowerowa wokół jeziora Sępo-

leńskiego 

 – niegdyś dzika plaża, dzisiaj 

zagospodarowane i uporządkowane miejsce wyko-

rzystywane do plażowania. Jeden z przystanków trasy 

rowerowej wokół jeziora. 

o długości prawie 17 km z sześcioma 

przystankami. Miłośnicy przyrody docenią jej walory, 

bogate w różne gatunki zwierząt i roślin.
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13) Elementy infrastruktury powstałe z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w ramach pro-

jektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie 

sępoleńskim”:

> Eko-Baza – położona w pobliżu plaży, na terenie 

kompleksu leśnego tuż pod wieżą widokową, mała 

infrastruktura edukacyjno-ekologiczna, która stanowi 

idealne miejsce do biwakowania, organizacji pikników, 

warsztatów i różnego rodzaju spotkań,

>  Eko-przystanki,

> Eko-parking Lutówko, Eko-parking Niechorz, Eko-

parking Juchacz,

KLUBY SPORTOWE

OFERTA CENTRUM SPORTU I REKREACJI:

> MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie – największy klub 

sportowy w Gminie Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna 

prowadzi 7 sekcji sportowych, do których nabory 

trwają przez cały rok (lekkoatletyka, podnoszenie 

ciężarów, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, 

szachy i warcaby, żeglarstwo),

> Ognisko TKKF „Sępólno”,

> UKS Herkules, 

> UKS Kaloskagatos,

> UKS HALS,

> Stowarzyszenie Akademia Małego Piłkarza,

> KS „Aktywni na Krajnie”,

> Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe:

> KS LZS Lutówko,

> KS Biomasa Skarpa/KS LZS Gryf Piaseczno,

> KS WKS Wałdowo.

• Szkółka Piłkarska

• Szkółka Tenisa Ziemnego

• Koszykówka

• Gry i zabawy ruchowe 

• Aerobik

• Aktywni 40+

• Zajęcia dla kobiet na siłowni

• „Zdrowy kręgosłup”

• Zajęcia z instruktorem na siłowni 

• Dwie godziny dla rodziny

• Półkolonie na sportowo – organizowane corocznie 

w czasie ferii zimowych i letnich.

Aktualny harmonogram zajęć dostępny jest na:

Dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY udzielamy 

50% zniżki na różne usługi (wykaz usług jest dostępny 

na stronie internetowej CSiR).

 

www.csir-sepolno.pl

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY 

SPORTOWO-REKREACYJNE 

ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM 

SPORTU I REKREACJI W 2019 ROKU

1 stycznia, po raz szósty z rzędu, spotkaliśmy 

się na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, aby 

powitać Nowy Rok. Na imprezie organizowanej przez 

Gminę Sępólno, CSiR, Samorządy Mieszkańców nr 1 i 2 

oraz przez grupę sępoleńskich pływaków ekstremal-

nych "Lodołamy", gościliśmy bardzo liczne ekipy 

miłośników zimowych kąpieli  m.in. Krajeńskie Morsy 

"Przerębel", Kormorany z Kamienia Krajeńskiego, 

Żniński Klub Morsa, a także morsów z Debrzna, 

Cekcyna i Złotowa. Do wody weszły 84 osoby, 

co stanowi rekord noworocznych kąpieli na 

sępoleńskiej plaży. Tradycyjnie Burmistrz Sępólna 

Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, złożył 

mieszkańcom oraz przebywającym w naszych 

stronach gościom, noworoczne życzenia. Każdy mors 

po wyjściu z wody otrzymał pamiątkowy medal, 

a dekoracji dokonali: Starosta Sępoleński Jarosław 

Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar 

Stupałkowski, Z-ca Burmistrza Marek Zieńko, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Lesiński, 

Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców nr 1 

Mariola Mosiądz-Śmigiel oraz Przewodniczący 

Samorządu Mieszkańców nr 2 Stanisław Gustyn.

W 2019 roku miał miejsce siódmy już cykl 

turniejów Krajna Arena Futsal Cup. Tym razem wzięło 

w nim udział kilkanaście drużyn, w tym gospodarze: 

Szkółka Piłkarska CSiR. Zmagania prowadzone były 

w 2 kategoriach: orlik i żak. Krajna Arena była też 

miejscem rozgrywania zawodów w ramach Kujawsko-

Pomorskiej Halowej Ligi  Żaków.

„Czwartki Lekkoatletyczne” dla dzieci szkół 

podstawowych w wieku 11-13 lat. Zawody mają 

charakter ogólnopolski, w związku z tym osiągane 

rezultaty przedstawiane są w rankingu krajowym. 

W dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Łodzi odbyły się 

XXV Finały Ogólnopolskie Czwartków LA. Gminę 

Sępólno Krajeńskie w tym roku reprezentowało 5 

zawodników. Do Łodzi pojechali: Hubert Sercow, Julia 

Lutowska, Kosma Kozłowski, Aleksander Przybylski 

oraz Katarzyna Szyling. Hubert Sercow w skoku w dal 

awansował do ścisłego finału, w którym wywalczył 

5 miejsce skacząc 4,90m, Kosma Kozłowski także 

awansował do najlepszej ósemki oddając skok na 

odległość 4,70m.

K r a j n a  C u p  –  

jedyne w swoim rodzaju 

samorządowe regaty 

żeglarskie o Puchar 

Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Piotra  Całbeckiego.  

Rozgrywane corocznie 

na  wodach Jez iora  

S ę p o l e ń s k i e g o ,  

organizowane przez 

M L K S  K r a j n a  p r z y  

współpracy z Kujawsko-

Pomorskim Okręgowym 
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Związkiem Żeglarskim, Gminą Sępólno Krajeńskie 

oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Impreza promuje 

sportową rywalizację oraz integrację drużyn 

mieszanych składających się ze sportowców, 

samorządowców oraz sympatyków, którzy żeglują lub 

pragną rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem. 

Zwycięzcą IX Regat, we wrześniu 2019 roku, została 

drużyna Gminy Żnin.

6 października, w samo południe, rozpoczął się 

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego na dystansie 

10km. Do rywalizacji przystąpiło 138 zawodników. 

Start i meta zlokalizowane były na stadionie Centrum 

Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Trasa 

przebiegała przez Las Miejski, Promenadę oraz 

ulicami miasta. Organizatorami imprezy sportowej 

byli: Gmina Sępólno Krajeńskie, Centrum Sportu 

i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, MLKS 

Krajna Sępólno Krajeńskie oraz The North Event. 

Zmagania na tym dystansie rozgrywane były po raz 

szósty. Honorowym uczestnikiem biegu był Ryszard 

Kałaczyński z Wituni - Król Maratonów Polski oraz 

Krzysztof Brączyk - brązowy medalista Mistrzostw 

Polski w Biegu na 24 Godziny. Zawodników wystar-

tował tradycyjnie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

Waldemar Stupałkowski. Walka o zwycięstwo była 

bardzo zacięta. Pierwszy na mecie pojawił się Łukasz 

Wirkus z Lipnicy, a zaledwie 3 sekundy po nim 

Aleksander Hoffman z Jastrowia. Miejsce na trzecim 

stopniu podium przypadło Marcinowi Starszakowi 

z Osieka nad Notecią. Wśród kobiet najlepsza okazała 

się Daria Maik z Mroczy, drugie miejsce zajęła Anto-

nina Wirkus ze Szczecinka (ubiegłoroczna zwycięż-

czyni), trzecie Marlena Pawłowska z Człuchowa.

IX Edycja Sępoleńskej Liga Futsalu – 

w minionym sezonie 2019/2020 udział w rozgrywkach 

wzięło piętnaście drużyn męskich oraz pięć drużyn 

żeńskich. Kobiety rywalizowały w jednej grupie, 

mężczyźni – początkowo w grupach A, B i C, a po 

rozegraniu określonej liczby spotkań w I i II lidze. 

W I lidze najlepsza była drużyna Alan Maxfloor Studio 

Mardo, w II - DB Team Więcbork. Rywalizacja toczyła 

się również o Puchar Ligi, który zdobyli zawodnicy 

Gromu Barkowo. Z kolei, ligę kobiet wygrały zawod-

niczki Remont-Mar, za nimi uplasowała się Chojni-

czanka, a podium zamknęły piłkarki MarVinci Team. 

Czwarte miejsce przypadło Gminie Sępólno, piąte – 

MLKS Tucholance Kobiak Tuchola.

W sezonie 2019/2020, podczas VIII Edycji 

Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, rywalizowało 6 

drużyn złożonych z 23 zawodników. Zdecydowanym 

liderem była drużyna z Chojnic, która wystąpiła 

w składzie: Maciej Pawlak, Mateusz Żychliński, 

Arkadiusz Domachowski oraz Michał Drejer. Zawod-

nicy ci po raz pierwszy brali udział w sępoleńskich 

rozgrywkach. Pierwsze miejsce w rankingu indywi-

dualnym zajął Maciej Pawlak.

W 2019 roku na terenie Centrum Sportu 
i Rekreacji zorganizowano kilkadziesiąt imprez 
sportowych, w tym kilkukrotnie mistrzostwa rangi 
ogólnopolskiej (Super Puchar Polski w karcianej 
Baśce i Grand Prix Polski w tenisie stołowym) 
i o zasięgu wojewódzkim, jak np. Mistrzostwa 
Województwa w LA „Sprawni – Razem”, czy 
Mistrzostwa Województwa Seniorów w tenisie 
stołowym. Ponadto, CSiR był gospodarzem imprez 
o zasięgu lokalnym m.in. Błyskawicznego Turnieju 
Szachowego z Okazji Święta Narodowego 3 Maja, 
Mityngu Lekkoatletyczny Seniorów, Mistrzostw 
Miasta i Gminy w bule, Turnieju VI Powiatowego Grand 
Prix w Plażowej Piłce Siatkowej Mężczyzn, Turnieju 
Siatkówki Mikstów z okazji Święta Wyzwolenia 
Sępólna Krajeńskiego, oraz Mistrzostw Miasta 
w badmintonie o Puchar Burmistrza Sępólna 
Krajeńskiego. Centrum Sportu i Rekreacji efektywnie 
współpracuje m.in. z MLKS Krajna, UKS Kaloskagatos, 
KS Aktywni na Krajnie, Akademią Małego Piłkarza, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Basket 25 Bydgoszcz, 
Nadleśnictwem Lutówko i wieloma innymi podmio-
tami. W 2019 roku, dzięki współpracy Powiatu 
Złotowskiego i Powiatu Sępoleńskiego, wystartował 
rajd rowerowy Bike Krajna, którego trasy przebiegały 
przez oba powiaty. Jedna z nich rozpoczynała się 
i kończyła w CSiR.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
POZASPORTOWE ORGANIZOWANE 

I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM 
SPORTU I REKREACJI W 2019 ROKU:

• Koncertu o charakterze profilaktyki uzależnień 

„Nałogi – Droga do Nikąd”.

• XII Sesja Rady Miejskiej – tzw. Sesja oświatowa, 

podczas której wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie 

z Gminy Sępólno Krajeńskie.

• Targi Pracy i Edukacji.

• Wystawa Powiatowych Stołów Wielkanocnych.

• Przekazanie specjalistycznego sprzętu dla OSP 

Sępól-no Krajeńskie.

• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych i pokaz 

Państwowej Straży Pożarnej.

• Letnie dyskoteki przy Plaży Miejskiej.

• Koncert główny i wydarzenia towarzyszące z okazji 

Dni Sępólna.

• Bal Mistrzów Sportu – Rada Miejska w Sępólnie 

Krajeńskim przyznała nagrody najbardziej wyróżnia-

jącym się sportowcom w 2019 roku. 

Statuetką sportowca roku został uhonorowany 

lekkoatleta Dariusz Krakowiak (na zdjęciu), który 

może pochwalić się następującymi sukcesami: złoty 

medal w Halowych Mistrzostwach Świata Masters 

w skoku w dal, brązowy medal w skoku w dal oraz 

8 miejsce w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Europy 

Masters, złoty medal w biegu na 60 metrów, złoty 

medal w skoku w dal i srebrny medal w pchnięciu kulą 

na Halowych Mistrzostwach Polski Masters, 3 złote 

medale na Mistrzostwach Polski Masters w Białym-

stoku).

Wyróżnienia otrzymali:

Drużyna Seniorów Piłki Nożnej MLKS Krajna

Natalia Jamrozik – piłka nożna, 

Antoni Burkiewicz – piłka nożna,

Marta Knapik – tenis stołowy,

Stanisław Lemański – tenis stołowy,

Nikodem Aderjahn – tenis stołowy, 

Mateusz Jesse – tenis stołowy,

Klara Lemańska – tenis stołowy,

Bogusz Tłok – żeglarstwo,

Kinga Drobczyńska – lekkoatletyka,

Hubert Sercow – lekkoatletyka,

Tomasz Patyna – lekkoatletyka, 

Wiktoria Szóstak – warcaby,

Oliwia Ziemska – warcaby,

Wiktoria Grabowska – warcaby,

Danuta Skrzyńska – warcaby,

Mikołaj Paterek – podnoszenie ciężarów,

Hanna Malak – podnoszenie ciężarów,

Aleksander Przybylski – podnoszenie ciężarów,

Przemysław Paterek – podnoszenie ciężarów,

Leszek Kąkol – pływanie.



TURYSTYKA
Gmina Sępólno Krajeńskie w całości położona jest na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, 

w którym występują: Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Torfowisko Messy", Obszar Chronionego Krajobrazu 

Doliny Rzeki Sępolenki oraz rezerwaty przyrody:

1. Rezerwat "Gaj Krajeński" utworzony w celu ochrony drzewostanu bukowego na siedlisku grądowym 

z charakterystycznym runem unikatowym na równinach.

2. Rezerwat "Lutowo" utworzony w celu ochrony rosnącego na tych terenach boru bagiennego.

3. Rezerwat "Dęby Krajeńskie", którego celem ochrony jest zachowanie powierzchni lasu gradowego 

z drzewostanem dębowo-bukowym.

4. Rezerwat "Buczyna" utworzony w celu ochrony drzewostanu bukowego z licznymi gatunkami chronionymi.

W 2017 roku 

oddano do użytku 

ścieżkę pieszo-

rowerową wokół 

Jeziora Sępoleńskiego. 

Cała trasa to 

kilkunastokilometrowy 

odcinek, który wiedzie, 

malowniczo 

położonymi, duktami 

polnymi i leśnymi. 

Do dyspozycji 

użytkowników oddano 

sześć punktów 

postojowo-

widokowych.

Bogactwo walorów turystycznych znajdujących się w gminie to zachęta dla zwiedzających. Ciekawa jest 

flora i fauna, w której występuje wiele gatunków zwierząt i roślin będących pod ścisłą ochroną. Spotkać tu można 

m.in. żurawie, czaple, bociany czarne, dziki, daniele, jelenie, bobry, łabędzie, łosie, a nawet wilki. Szata roślinna 

jest bardzo bogata, a wymienianie wszystkich gatunków zajęłoby naprawdę sporo czasu. Część terenów 

gminnych należy do Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Łobżonki”. Na terenie gminy 

znajduje się 40 pomników przyrody (głównie drzewa i zespoły drzewne). Duża ilość czystych jezior pozwala na 

wypoczynek na plaży oraz stanowi atrakcję dla 

miłośników wędkowania. Walory krajobrazowe gminy 

Sępólno Krajeńskie spełnią  oczekiwania najbardziej 

wymagającego turysty.

Od kilku lat mieszkańcy i turyści mogą cieszyć 

się korzystaniem z Eko-Bazy, położonej u stóp wieży 

widokowej, tuż przy brzegu Jeziora Sępoleńskiego, 

a od 2018 roku także z urokliwego pola namiotowego, 

umiejscowionego tuż obok. 

Przez gminę przebiega osiem szlaków turysty-

cznych:

• Szlak Męczeństwa Krajan (zielony - 28km),

• Szlak Rezerwatów Krajeńskich (zielony - 29km),

• Szlak Znaku Rodła im. Janiny Kłopockiej (niebieski - 

36,5km),

• Szlak im. Gen. Jakuba Komierowskiego (niebieski - 

21,5km),

• Szlak Rycerza Bossuty (czerwony - 22,8km),

• Szlak Sępoleński (czarny - 7,5km),

• Szlak Akademicki (żółty - 6km),

• Szlak Łącznikowy (czarny - 4km).

Aby bliżej poznać walory 

Gminy Sępólno Krajeńskie, 

opracowano szereg szlaków 

turystycznych.  Wytyczone 

zostały zarówno dla podróżników 

lubiących piesze wędrówki jak

i dla miłośników rowerów. 
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Uzupełnieniem krajobrazu stworzonego przez przyrodę i siły natury są licznie występujące zabytki kultury 

materialnej ukazujące dawną architekturę. 

• Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli z lat 1904-1905 

w Iłowie.

•  Zespół dworski w Iłowie z XIX wieku.

•  Zespół pałacowy z przełomu XIX/XX w. w Komierowie - w 1997 roku rodzina Komierowskich odzyskała rodowy 

majątek, dzięki czemu obiekt odzyskał dawny blask i zyskał nowe życie. W listopadzie 2018 roku, po sześciu 

latach remontu, otwarto pieczołowicie odrestaurowany hotel wraz z restauracją, w których tradycja łączy się 

z nowoczesnością.

• Dwór z połowy XIX w. w Skarpie.

• Zespół dworski z pierwszej połowy XIX w. w Trzcia-

nach.

• Zespół kościelny parafii pod wezwaniem św. Mate-

usza w Wałdowie oraz plebania wraz z kapliczką 

z początku XIX wieku. 

• Zespół dworski w miejscowości Zboże, obejmujący: 

dwór z ok. 1890; park z przełomu XIX/XX wieku.

• Dwór i młyn z XIX w. w Wałdówku.

• Budynek starostwa z 1929 roku w Sępólnie Krajeń-

skim.

Od marca 2018 roku otwarte dla mieszkańców 

i turystów jest Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL. 

Rozmaite boksy tematyczne przenoszą w czasy 

poprzedniego ustroju. W kolekcji placówki znajdują 

się między innymi pojazdy, ubrania i sprzęty 

codziennego użytku z tamtego okresu. Są też 

kompletnie umeblowane: pokój, łazienka oraz gabinet 

lekarski z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.



„Osada Borówno”

Piaseczno

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 662 186 259

www.osada-borowno.pl

www.facebook.com/osadaborowno
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Restauracja Polonia

Restauracja Słoneczna

Plac Wolności 22-23

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 01 95

ul. K.K. Baczyńskiego 4

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 21 68

Bar Zacisze

Bar Krystyna

Pizzeria Soprano

Pizzeria Milano

Pizzeria Hvarska

Fabryka Smaków

Doner Kebab

Bar Mleczny Stokrotka

Bar Bastek

Kawiarnia Sportowa

Herbaciarnia „Tea Lady”  Ewelina Krzanik

ul. Słoneczna 2
89-400 Sępólno Kraj.
tel. kom. 603 609 971

ul. Koronowska 3
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. kom. 600 821 230

ul. Studzienna 2
89-400 Sępólno Kraj.
tel. kom.792 004 312

ul. T. Kościuszki 2
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 57 39

ul. T. Kościuszki 22b
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. kom. 667 049 816

Plac Wolności 5
89-400 Sępólno Kraj.
tel. kom. 530 095 006

ul. T. Kościuszki 15
89-400 Sępólno Kraj.
tel. kom. 523 439 964

ul. Średnia 12
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. kom. 503 612 008

ul. T. Kościuszki 2h
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. kom. 782 205 429

ul. Chojnicka 19
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. kom. 789 438 481

Molo Spacerowe
89-400 Sepólno Krajeńskie
tel. kom. 885 840 885

ZDJĘCIA:
GREENSTUDIO Izabela Szczygieł & Szymon Szwochert, 
Cezary Florczak, Dariusz Stoński, Marcin Jarski, Kornel 
Mizdalski, Robert Czerechowski, Krajeński Park Krajobra-
zowy, Gmina Sępólno, Punkt Informacji Turystycznej, Gminne 
Centrum Informacji, Centrum Sportu i Rekreacji oraz archiwa 
prywatne.

Pałac Komierowo

Komierowo 1 

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 525 444 444

tel. 52 321 06 48

www.palackomierowo.com

info@palackomierowo.com

Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Chojnicka 19

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 3210321

www.csir-sepolno.pl

e-mail: biuro@csir-sepolno.pl

Baza noclegowa usytuowana w kompleksie 

sportowo-leśnym. Położenie ośrodka spełnia 

oczekiwania osób lubiących aktywny wypo-

czynek. Baza noclegowa to około 126 miejsc 

noclegowych w pokojach o różnym standardzie.

 

Restauracja Słoneczna Elżbieta i Andrzej Piekut

Motel Polonia

Pałac Komierowo

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Farma Bartolini Gospodarstwo Agroturystyczne

ul. Baczyńskiego 4

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 21 68

www.sloneczna-restauracja.pl

e-mail: kontakt@sloneczna-restauracja.pl

16 miejsc noclegowych składające się z pokoi 

1,2 i 3 –osobowych.

Plac Wolności 22-23

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 01 95

www.poloniahotel.com.pl

e-mail: list@poloniahotel.com.pl

Usytuowany w centrum miasta nad Jeziorem 

Sępoleńskim, dysponuje 16 miejscami noclego-

wymi.

Komierowo 1 

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 525 444 444

tel. 52 321 06 48

www.palackomierowo.com

info@palackomierowo.com

ul. Hallera 29

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 606 181 961 

te. 52 388 26 86

e-mail: zss2001@email.net.pl

Czynne tylko w okresie wakacyjnym. 15 miejsc 

noclegowych w 3 pokojach. Rejestracja telefo-

niczna.

Bartosz Nowak

Piaseczno 55

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 47 52

www.farmabartolini.pl

e-mail: biuro@farmabartolini.pl

20 miejsc noclegowych, gospodarstwo znajduje 

się w pobliżu jeziora Piaszczynek; trampoliny, 

huśtawki, zjeżdżalnia 9-metrowa, tenis, piłka 

Barbara i Jacek Czarnotta

Iłowo 43a

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 48 97

Gospodarstwo agroturystyczne położone w lesie, 

niedaleko Jeziora Juchacz. Kilkanaście miejsc 

noclegowych, staw rybny, grill.

„Krajenka” Justyna Piszczek

„Krajeńska Przystań” Michał Siuda

Radońsk 23

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 604 416 993

tel. 52 325 46 35 

Zboże 35

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. kom. 697 422 229

tel. 52 388 31 55

12 miejsc noclegowych, kuchnia do dyspozycji, 

bezpłatny internet, staw rybny, prywatny las.

nożna, siatkówka, kąpiele w jeziorze, rowery, 

strzelnica pneumatyczna, siłownia, możliwość jazdy 

konnej, stawy rybne, ognisko i grill.

PIZZERIE,
BARY I KAWIARNIE

BAZA GASTRONOMICZNA
RESTAURACJE

BAZA NOCLEGOWA



Centrum Kultury i Sztuki

w Sępólnie Krajeńskim
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Jesteśmy "Otwarci na Kulturę", w naszej ofercie 

znajdziecie Państwo zarówno zajęcia dla najmłod-

szych, nawet dla niemowlaków, jak i taneczne 

akademie i sekcje dla seniorów oraz osób niepełno-

sprawnych. Współpracując z Satelitami Kultury - 

dwoma Wiejskimi Ośrodkami Kultury (w Wałdowie 

oraz Lutowie) oraz osiemnastoma świetlicami 

wiejskimi, tworzymy efektywnie funkcjonującą sieć, 

która swoim zasięgiem obejmuje całą gminę. Poprzez 

uczestnictwo w projektach i szkoleniach stale 

rozwijamy swoje umiejętności i kompetencje. 

Współpracujemy z Kołami Gospodyń Wiejskich, 

organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi 

i mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego, ponieważ 

cenimy sobie pracę zespołową, chcąc dać możliwość 

uczestnictwa w proponowanych przez nas wydarze-

niach niejako "od kuchni". Dzięki działalności Centrum 

Kultury i Sztuki nasze miasto odwiedzają czołowi 

polscy artyści, ale także zagraniczne gwiazdy coraz 

częściej wpisują Sępólno Krajeńskie w harmonogram 

swoich tras koncertowych. Wśród grona wyśmie-

nitych instrumentalistów goszczonych przez Centrum 

Kultury i Sztuki znajdują się - słynna gitarzystka 

Michaela Jacksona Jennifer Batten, amerykański 

klawiszowiec Gary Erwin, kanadyjski gitarzysta blues-

rockowy, Wolf Mail, bluesman z Chicago, Vince 

Agwada oraz okrzyknięty mianem Brytyjskiego 

Ambasadora Bluesa gitarzysta, wokalista i kompo-

zytor, Eddie Martin. Sępoleńska publiczność bawiła 

się także na koncertach najpopularniejszych polskich 

artystów, takich jak: Maryla Rodowicz, Skaldowie, 

Urszula, Golec uOrkiestra, Bajm czy Perfect. Lista ta 

ulega ciągłej aktualizacji, najpopularniejsi wykonawcy 

coraz chętniej przyjeżdżają na koncerty do Sępólna 

Krajeńskiego.

Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli zaliczany do największych Jasełek na świecie ponownie przeszedł ulicami 

miasta. Sępólno Krajeńskie raz jeszcze dołączyło do grona miast, które 6 stycznia, w święto Trzech 

Króli, uczestniczą w tym barwnym, widowiskowym korowodzie. Tradycja ta przybyła do Polski 

z Hiszpanii i Meksyku, jednak to polskie orszaki zyskały miano największych i najpopularniejszych. 

Co roku ulicami miast na całym świecie maszerują Trzej Królowie, niosący cenne dary dla 

nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, wśród tych miast jest także Sępólno Krajeńskie.

Misterium Niedzieli Palmowej
Po raz czwarty ulicami Sępólna Krajeńskiego 

przeszedł barwny korowód, maszerujący z bogato 

zdobionymi palmami przygotowanymi na cześć 

przybyłego Jezusa Chrystusa. Mające dydaktyczno-

religijny charakter Misterium Niedzieli Palmowej 

rozpoczęło w naszym mieście Wielki Tydzień. Misteria 

poprzedzające święta Wielkiejnocy odbywają się na 

całym świecie, od czterech lat także w Sępólnie 

Krajeńskim. Są one formą upamiętnienia symbo-

licznego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, który witany 

był przez tamtejszy lud palmami. Rekonstrukcja ta jest 

możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy 

na tę okazję wcielają się w rolę ludu Izraela 

towarzyszącego Jezusowi w jego triumfalnym pocho-

dzie oraz współpracy z parafią rzymskokatolicką 

pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim.

ul. Tadeusza Kościuszki 4,8 9-400 Sępólno Krajeńskie

 

 
tel./fax (52) 321-03-21                     sekretariat@ckissepolno.com.pl                  www.ckissepolno.com.pl
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Bajkowy Dzień Dziecka
Ahh co to był za dzień! Prawdziwie bajeczny! 

Prawdziwie bajkowy! Prawdziwie baśniowy! Tyle 
postaci z bajek i baśni w jednym miejscu, tyle atrakcji, 
tyle zabawy i piękna pogoda, Dzień Dziecka jak 
z dziecięcych marzeń odbył się właśnie w Sępólnie 
Krajeńskim. Wydarzenie zainaugurował taneczny 
korowód. Krokiem tradycyjnego poloneza, na sępo-
leński Plac Przyjaźni wkroczyli  goście Bajkowego 
Dnia Dziecka, byli wśród nich Piękna i Bestia, 
Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Królowa Śniegu, 
Cruella de Mon, Królewna na Ziarnku Grochu, 
Roszpunka, Smok, Tarzan, Krasnoludki, Malarz 
Dworski, Wesoła Papuga i mnóstwo innych, 
kolorowych postaci, które po  tanecznej prezentacji 
udały się na swoje stoiska, oczekując na dzieci.

Festiwalowa inauguracja imprez letnich
Otwarcie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim było gorące 

i huczne. Dosłownie, bo piękna, letnia pogoda towarzyszyła nam do 

późnych godzin wieczornych, a głośno i muzycznie było za sprawą 

orkiestr dętych, które przybyły do naszego miasta w ramach 

II Festiwalu Orkiestr Dętych. W tak upalny dzień chętnych do kąpieli 

nie brakowało. Wszyscy plażowicze oniemieli jednak, gdy po 

uroczystym otwarciu plaży na nowe pomosty wmaszerowały 

orkiestry dęte, a znajdujący się po kolana w wodzie kapelmistrz 

Gala Moniuszkowska
Rok 2019 ustanowiony został rokiem Stani-

sława Moniuszki, w związku z tym w całej Polsce 

odbywały się wydarzenia poświęcone postaci 

wybitnego polskiego kompozytora. Jednym 

z pierwszych takich wydarzeń, odbywających się 

w sępoleńskim Centrum Kultury i Sztuki była 

uroczysta Gala Moniuszkowska. Przed jej rozpoczę-

ciem na scenie pojawił się nawet sam Stanisław 

Moniuszko wraz z małżonką Aleksandrą i swoimi 

dziećmi. Repertuar koncertu podzielony został na trzy 

części: Moniuszko lirycznie, Moniuszko patriotycznie 

i Moniuszko na wesoło. Taki zabieg pozwolił 

słuchaczom poznać bogaty, przekrojowy repertuar 

kompozytora, który tworzył nie tylko w duchu 

patriotyzmu, ale równie często pisał utwory lekkie, 

radosne i dowcipne.

Marian Kukowski dał znak do wspólnego odegrania orkiestrowego sygnału, 

w postaci utworu Haliny Kunickiej. Później było nie mniej egzotycznie, bo 

na gorącym piasku, w trzech tanecznych odsłonach zaprezentowały się tancerki 

katowickiej grupy Maraquja Show.
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XV Jarmark św. Wawrzyńca
Jarmark św. Wawrzyńca jest wydarzeniem, 

które od piętnastu lat towarzyszy obchodom Dni 

Sępólna Krajeńskiego. Sępoleński Jarmark łącząc 

tradycje z nowoczesnością jest z jednej strony 

miejscem prezentacji artystów i twórców ludowych, 

rzemieślników oraz rękodzielników, z drugiej zaś 

strony, wydarzenie to przyciąga zainteresowanych 

również ze względu na występy sceniczne i towarzy-

szącą im zabawę. XV Jarmark św. Wawrzyńca 

zainaugurował widowiskowy i pełen symboliki 

korowód, któremu przewodził Złoty Hermes, patron 

kupców. Towarzyszyła mu grupa Stańczyków 

i rodzina szlachecka oraz 15 kobiet, niosących dary 

Śniadanie

na trawie

Sępoleńska Strefa Relak-

su tego dnia była wyjątkowo 

aktywna. Wszystko za sprawą 

Inspektora Ogórka i jego dwóch 

dzielnych pomocników, Jagody 

oraz Truskawki. Owocowe Śnia-

danie na trawie z Inspektorem 

Ogórkiem, było wydarzeniem 

przygotowanym przez sępo-

leńskie Centrum Kultury i Sztuki 

w ramach obchodów Dni Sępólna 

Krajeńskiego. Śniadania na 

trawie są już sierpniową tradycją, 

czekają na nie dzieci, ale również 

dorośli, którzy doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że ich po-

ciechy zaznają tutaj mnóstwo 

dobrej zabawy. Inspektor Ogórek 

i Fruktaki – Jagoda oraz Trus-

kawka, od lat są na tropie zdrowej 

żywności i dobrych nawyków 

żywieniowych, wspólnie szukają 

odpowiedzi na pytanie – jak jeść 

smacznie i zdrowo? Szczegóły 

swojego detektywistycznego 

dochodzenia przedstawili dzie-

ciom zgromadzonym w Sępo-

leńskiej Strefie Relaksu.

symbolizujące każdą z dotychczasowych edycji 

Jarmarku, w pochodzie kroczył także Karczmarz wraz 

z małżonką i karczmarki, którym przygrywała 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ubiegłoroczny Jarmark 

odbywał się w staropolskiej karczmie, gospodarz 

ugościł przybyłych zupą myśliwską i chlebem ze 

smalcem, angażując wraz ze swoimi karczma-

reczkami publiczność do wspólnej zabawy.
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W tym szczególnym dniu świętujemy 

rocznicę wielkiego zwycięstwa. To bodaj 

najbardziej radosne ze wszystkich świąt 

państwowych, dlatego do 11 listopada 

podchodzimy z należytą dumą i szacunkiem, 

ale też na wesoło. W ubiegłym roku po 

uroczystym przemarszu i złożeniu kwiatów 

pod pomnikiem Wdzięczności ku czci 

Chrystusa Króla oraz Mszy Świętej w intencji 

Ojczyzny zaprosiliśmy mieszkańców do 

uczestnictwa w grze miejskiej „Sępoleńskie 

oczywistości nieodkryte”. To coś, czego 

jeszcze wcześniej nie robiliśmy, stąd też 

towarzyszyły nam pewne obawy. Okazały się 

one jednak bezpodstawne, gdyż wszyscy 

uczestnicy nie tylko pochwalili inicjatywę, 

ale wyrazili gotowość do uczestnictwa 

w podobnych przedsięwzięciach w przy-

szłości.

XIV Dzień Adwentowy
Po raz czternasty postanowiliśmy przywołać świąteczną atmosferę 

odpowiednio wcześniej. W ubiegłym roku odbył się XIV Dzień Adwentowy. 

W grudniowe popołudnie na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sępólnie 

Krajeńskim zgromadziły się tłumy, na które czekały artystyczne atrakcje, mnóstwo 

dobrej zabawy i wyjątkowi goście – dwóch świętych Mikołajów, Pani Mikołajowa, 

elfy Elfi, Selfi i Bingo oraz grupa Aniołów, wśród których największe wrażenie robili 

imponujących rozmiarów Archaniołowie. Odpowiednią atmosferę zapewniały 

dodatkowo stoiska wystawców, oferujących świąteczne rękodzieła i upominki.

Narodowe Święto

Niepodległości
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Zagraniczne gwiazdy w Sępólnie Krajeńskim
 W roku 2019 ponownie gościliśmy muzyków z całego świata. Nikogo już nie 

dziwi fakt, że muzycy tej klasy, co Chaz de Paolo (USA), Daniel de Vita (Argentyna) 

czy Patsy Gamble (Wielka Brytania) w harmonogram swoich europejskich tras 

koncertowych wpisują Sępólno Krajeńskie. Stali bywalcy naszych spotkań 

z muzyką blues-rockową nieustannie dopytują o kolejnych muzycznych gości, 

a my staramy się za każdym razem zaskakiwać, zapraszając do Centrum Kultury 

i Sztuki muzyków z różnych stron świata.

Orkiestrowe zwieńczenie
Dni Sępólna Krajeńskiego

Zespół Golec uOrkiestra był gwiazdą ubiegło-
rocznych obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego. For-
macja świętująca 20.lecie działalności artystycznej 
odwiedziła nasze miasto w ramach swojej jubile-
uszowej trasy. Wszystko wskazuje na to, że był to 
największy pod względem frekwencji koncert, jaki 
odbył się na sępoleńskim stadionie miejskim. 
Publiczność usłyszała największe przeboje grupy, 
łącznie z „Lornetką”, dedykowaną wszystkim 
sępoleńskim Bernadetkom, „Pieniądze to nie wszyst-
ko”, „Crazy is my life”, „Ścierniskiem” i najnowszym 
hitem, nagranym wspólnie z dj'em Gromee i raperem 
Bedoesem, utworem „Górą ty”. Pod sceną zgromadziły 
się prawdziwe tłumy fanów, zarówno tych ubranych 
w koszulki z logiem zespołu, jak i tych, którzy ustawili 
się w gigantycznej kolejce do oficjalnego fan shopu 
Golec uOrkiestra, by takie koszulki nabyć.

Chaz de Paolo (USA)

Chaz de Paolo (USA) Daniel de Vita (Argentyna)

Patsy Gamble (Wielka Brytania)

Patsy Gamble (Wielka Brytania)
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Projekt „Program Aktywizacja i Integracja – 

Nowy Start” w ramach PAL
Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 

i jest skierowany do 72 mieszkańców  gminy Sępólno Krajeńskie oraz 40 osób z ich 

otoczenia. Głównym założeniem projektu pn. Projekt „Program Aktywizacja 

i Integracja- Nowy Start” w ramach PAL jest aktywne włączenie społeczne oraz 

powrót na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa polega na uczestnictwie 

Projekt ten był realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2019 roku 

na terenie Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego.

Projekt realizowany był w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (konkurs „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób

z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”). Liderem projektu był Pallmed sp. z o.o.

w partnerstwie z 21 podmiotami. Budżet całkowity projektu wynósł 4 229 621,80 zł. Głównym 

celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem i ich 

rodzin poprzez rozwój sieci wsparcia – kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki 

środowiskowej i oddziaływań społecznych. 

w wybranych kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności 

wybrane zgodnie z barometrem zawodów. Projekt realizowany jest 

w następujących miejscowościach: Lutowo, Radońsk, Komierowo, Wałdowo, 

Piaseczno, Włościbórz, Sępólno Krajeńskie.

Projekt zakłada pracę ze społecznością lokalną w wybranych 

miejscowościach. Większość z działań jest realizowana w miejscach zamieszkania 

beneficjentów i w Klubie Integracji Społecznej działającym w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadania zostały zaplanowane w taki sposób, 

by zapewnić aktywne włączenie społeczne poprzez utworzenie Lokalnych Centrów 

Integracji, które stanowią miejsce spotkań i realizacji działań uczestników. 

Uczestnicy projektu w ramach aktywizacji zawodowej mają możliwość 

odbycia kursów zawodowych takich jak: robotnik budowalny, piekarz/cukiernik, 

kurs kroju i szycia, kurs fryzjerstwa.

Projekt „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej 
w Otępieniach” (ŚCOPO)

 

ul. Szkolna 8,  89-400 Sępólno Krajeńskie 

 

 tel. (52) 388-84-50,   fax (52) 388-84-51              
 

ops@ops-sepolno.pl www.ops-sepolno.pl                      
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Projekt socjalny 

„Senior Młody Duchem 

- Łączymy pokolenia”

Identyfikacja potrzeb seniorów i poprawa ich 

funkcjonowania w środowisku lokalnym jest jednym 

z zadań pracowników socjalnych ośrodków pomocy 

społecznej. Narzędziem wykorzystywanym do 

osiągnięcia zamierzonych celów jest projekt socjalny, 

dzięki któremu można dokonać zmiany wykorzystując 

siły i zasoby środowiska lokalnego. 

Od stycznia do grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizował projekt ,,Senior Młody Duchem - 

Łączymy pokolenia” w ramach, którego odbyło się 

18  spotkań.

Widzimy, iż niezbędne są działania wychodzące 

naprzeciw potrzebom osób starszych i przeciwdzia-

łające ich nieobecności w lokalnym środowisku. 

Niniejszy projekt, stwarza osobom starszym 

możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Celem głównym projektu była poprawa  

funkcjonowania  osób starszych zamieszkujących na 

terenie Sępólna Krajeńskiego poprzez spotkania 

integracyjno-informujące.

W ramach projektu odbywały się spotkania 

tematyczne między innymi z:

• przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji 

w Sępólnie Krajeńskim,

• przedstawicielami Państwowej Komendy Straży 

Pożarnej,

• przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie,

•  lekarzem rodzinnym POZ,

•  przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych,

•  przedstawicielem Urzędu Skarbowego,

•  przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej,

•  psychologiem,

•  rehabilitantką,

•  pielęgniarką środowiskową,

•  przedstawicielami Klubu Młodych Twórców

działającym przy Stowarzyszeniu

„Dorośli-Dzieciom”,

•  uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie

   Krajeńskim,

•  przedszkolakami Przedszkola ,,Bajka”

oraz Przedszkola Integracyjnego 

w Sępólnie Krajeńskim.

Uczestnicy projektu „Senior Młody Duchem-

Łączymy pokolenia” spotykali się codziennie również 

w Klubie Integracji Społecznej. Spotkania te 

zapobiegały alienacji społecznej, umożliwiały 

przekazywanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 

Integracja międzypokoleniowa pomagała osobom 

starszym przezwyciężać lęk egzystencjonalny - lęk 

przed pustką w życiu, gdyż wielu seniorów jest 

osobami samotnymi. Wspólne przebywanie zaspo-

kajało potrzebę bycia użytecznym i potrzebnym. 
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Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej jest miejscem spotkań dla osób 

pozostających bez zatrudnienia, które chcą być aktywne i poszukują 

możliwości własnego rozwoju. Czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach 

Klubu pomaga w rozszerzeniu swoich umiejętności społecznych, 

podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz jest okazją do poznania osób 

w  podobnej sytuacji życiowej. Celem działalności Klubu jest udzielenie 

pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu 

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014 - 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Do Podprogramu 2018, trwającego od sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku, przystąpiło 458 rodzin tj. 1200 osób i w ramach niego pozyskano dla 

beneficjentów ok. 60 ton artykułów żywnościowych. W ramach programu przeprowadzano działania towarzyszące, na które składały się warsztaty ekonomiczne, 

dietetyczne i kulinarne.

Projekt „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do 

integracji - Program Aktywności Lokalnej był realizo-

wany przez Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom” przy 

współpracy partnera, którym był Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. 

Projekt był finansowany w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020-EFS. Okres 

realizacji projektu: od 01.11.2017 r. do 31.07.2019 r. 

W ramach współpracy partnerskiej do projektu zostało 

zaangażowanych dwóch pracowników socjalnych, 

którzy w okresie od grudnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. 

podpisywali kontrakty socjalne zobowiązujące 

uczestników do udziału w projekcie. W związku 

z systematycznym udziałem w projekcie uczestnikom 

projektu wypłacano, raz na kwartał, począwszy od 

wprowadzenia indywidualnej ścieżki integracji, 

motywacyjne zasiłki celowe.

zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub 

czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku.

W roku 2019 reintegracja społeczna i zawo-

dowa realizowana w Klubie Integracji Społecznej była 

jednym z  elementów działalności naszego Ośrodka, 

która znacząco uzupełniała pracę socjalną wyko-

nywaną przez pracowników socjalnych na rzecz 

mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. W Klubie 

prowadzone były kreatywne  warsztaty aktywizujące, 

integrujące i podnoszące kompetencje społeczne.

Wszystkie działania miały na celu poprawę 

funkcjonowania uczestników i przygotowanie do 

aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym 

i społecznym. W roku 2019 w zajęciach Klubu 

Integracji Społecznej uczestniczyły 52 osoby.

Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 

i zawodowym przyczynia się do poprawy jakości życia.
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Ważniejsze remonty, inwestycje, zakupy zrealizowane 
w szkołach i przedszkolach w 2019 r.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

· Wymiana części sztucznej nawierzchni trawiastej na 

boisku Orlik – 18.144 zł,

· Renowacja i częściowa wymiana parkietu dębowego, 

malowanie linii boisk, trzykrotne lakierowanie podłogi 

na sali gimnastycznej – 28.226 zł,

· Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje 

kluczem do przyszłości”: monitor dotykowy, tablica 

interaktywna z projektorem, 2 zestawy do robotyki, 

2 laptopy, programy edukacyjne, pomoce do zajęć 

z j. niemieckiego, przyrody, chemii, fizyki, matematyki, 

szachów, logopedii, rewalidacji,

· Zakup 5 tablic suchościeralnych do klas - 1.489 zł  

(ze środków Rady Rodziców),

· Klimatyzator do pomieszczeń biurowych szkoły – 

5.658 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

• Wymiana instalacji gazowej – 10.535 zł

•  Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej – 

29 955 zł,

• Projekt i montaż instalacji ppoż., oddymiania oraz 

instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w skrzydle 

szkoły – 13.900 zł,

• Remont kapitalny klatki schodowej i korytarzy 

parteru i piętra w skrzydle szkoły. Zakup i montaż 

drzwi ppoż. Montaż płytek na korytarzach, schodach,  

wymiana tynków akrylowych, zamontowanie 

balustrady i pochwytów, barierek ochronnych, prace 

malarskie – 50.337 zł (41.337 zł z projektu „Nasze 

przedszkola II”),

• Częściowa modernizacja sieci internetowej: I etap 

realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 

wydatki finansowane z budżetu państwa, 2.000 zł 

z budżetu szkoły,

• Modernizacja monitoringu wizyjnego: wymiana ka-

mer, rejestratora, dysku,  monitora - 10.128 zł,

• Wymiana części rynien  i naprawa dachu – 3.500 zł,

• Zakup kserokopiarki – 5.781 zł,

• Zakup lektur – 1.400 zł,

• Zakup monitora interaktywnego do gabinetu fizycz-

nego – 8.200 zł,

• Zakup zestawu robotów edukacyjnych Ozobot –

 2.210 zł,

• Zakup licencji e- sekretariat – 1.300 zł,

• Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje klu-

czem do przyszłości”: 2 zestawy klocków do budowy 

robotów, 2 laptopy, pomoce do pracowni chemicznej, 

do zajęć z geografii, szachów.

• Remont kapitalny podłogi na sali gimnastycznej 

obejmujący wykonanie nowej nawierzchni podłogi 

drewnianej z parkietów dębowych, trzykrotnie 

polakierowanej, z wymianą listew przypodłogowych, 

malowaniem linii – 55.622 zł,

• Montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej 

zawierających elementy wieży, huśtawki, karuzelę, 

bujaki sprężynowe, piramidę linową oraz 5 pod-

wójnych urządzeń na pylonach wraz z ławeczkami 

i stojakami na rowery – 98.511 zł (z budżetu 

obywatelskiego),

W Szkole Podstawowej w Lutowie

• 

naprawa drabinek oraz instalacja nowych uchwytów 

do siatki – 11.000 zł,

• Remont łazienek szkolnych - uzupełnienie ubytków 

płytek na ścianach, wymiana uszkodzonych drzwi do 

toalet, malowanie sufitów – 5.000 zł,

Montaż na sali gimnastycznej piłkochwytów, 

• 

powłok ściennych, odnowienie grzejników co, wyło-

żenie sufitu płytami panelowymi i malowanie, montaż 

kącika sanitarnego - 5.000 zł,

• Adaptacja mieszkania w „Starej Szkole” na potrzeby 

jednooddziałowego przedszkola, adaptacja strychu na 

potrzeby społeczne, wyłożenie kostką brukową 

parkingu i chodnika do szkoły – zadanie realizowane 

przez Gminę ze środków projektowych LGD Nasza 

Krajna,

• Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje 

kluczem do przyszłości”: 2 zestawy klocków LEGO do 

konstrukcji robotów, 3 laptopy do zajęć rewalida-

cyjnych i programowania, drukarka, radiomagnetofon, 

wyposażenie do pracowni chemicznej, pomoce do 

prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

• Montaż systemu monitoringu – 19.800 zł,

• Wykonanie opaski fundamentowej wokół szkoły – 

roboty własne,

Remont kapitalny klasy: gipsowanie, malowanie 

W Szkole Podstawowej w Wałdowie

Zakład Obsługi Oświaty

Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim

 
tel. (52) 389 42 41                               e-mail: zoos_sepolno@wp.pl 

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 8 9-400 Sępólno Krajeńskie



• 
w przedszkolu - 3.493 zł,
• Zakup 10 komputerów poleasingowych z monitorami 
do pracowni - 11.892 zł,
•  Zakup i montaż drzwi wsypowych do piwnicy - 900 zł,
• Zakup i montaż 3 drzwi ppoż. w kotłowni i składzie 
opału - 7.520 zł,
• Zakup 10 krzesełek do klas 1-3,
• Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje klu-
czem do przyszłości”: program edukacyjny, pomoce 
do prowadzenia zajęć z matematyki, przyrody.

Wszystkie prace remontowe wykonano we 
własnym zakresie z pomocą rodziców, materiały 
pozyskano od sponsorów lub zakupiono z budżetu 
szkoły, płyty chodnikowe pozyskano od Gminy.

• Remont sekretariatu szkoły: gipsowanie, malowanie 
ścian, montaż podwieszanego sufitu - 4.723 zł,
• Remont korytarza szkoły: malowanie ścian i sufitu, 
montaż listew przypodłogowych, narożników ścien-
nych i listew kątowych - 9.475 zł,
• Montaż wykładziny zgrzewanej (novoflor) wraz 
z przygotowaniem podłoża w dwóch klasach lekcyj-
nych - 9.166 zł,
• Remont pracowni komputerowej: wylanie posadzki, 
położenie płytek, montaż listew podłogowych, 
szpachlowanie, malowanie ścian, położenie tynku 
mineralnego - 6.500 zł,
• Pozyskanie 4 robotów - zestawów klocków LEGO 
WeDO oraz 4 tabletów dla nauczycieli kl. „O” – III 
z projektu Polska Cyfrowa „Kod do przyszłości”,

Ułożenie podłogi z wykładziny zgrzewanej (novoflor) 

W Szkole Podstawowej w Zbożu
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• 

• Zakup ławek drewnianych i szafki skrytkowej – 

4.700 zł

• Zakup 2 komputerów stacjonarnych – 3.000 zł,

• Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje klu-

czem do przyszłości”: 2 zestawy klocków do budowy 

robotów, 2 laptopy, pomoce do pracowni przyrod-

niczej i pracowni chemicznej, szachów, zajęć logo-

pedycznych.

• Remont podłogi w sali gimnastycznej obejmujący 
cyklinowanie, położenie warstwy lakieru rozpusz-
czalnikowego, dwukrotne lakierowanie lakierem 
sportowym wodnym, malowanie linii boisk - 13.056 zł,
• Remont zaplecza sportowego i pokoju nauczy-
cielskiego obejmujący postawienie ścianki działowej, 
wstawienie drzwi, gipsowanie i malowanie ścian, 
zakup i montaż regałów drewnianych - 8.089 zł,
• Zakup wykładziny dywanowej zabezpieczającej par-
kiet w sali gimnastycznej - 3.831 zł,
• Założenie monitoringu na terenie placówki - 
9.400 zł,
• Zakup maskownic na kaloryfery - 1.238 zł,
• Zakup ławeczek do szatni - 1.020 zł,
• Zakup wyposażenia placu zabaw - 1.160 zł,

Zakup elementów placu zabaw – 9.075 zł,

W Szkole Podstawowej w Wiśniewie

• 
przyrodniczych w kl. VII i VIII - 61.935 zł (ze środków 
rezerwy MEN),
• Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje 
kluczem do przyszłości”: 3 zestawy klocków do 
budowy robotów, 3 tablety, program edukacyjny, 
pomoce do zajęć z matematyki, przyrody, fizyki, 
logopedii.

W Szkole Podstawowej w Zalesiu
• Wykonanie opaski wokół budynku szkolnego,
• Przebudowa szatni na gabinet lekarski, bibliotekę 
i pokój nauczycielski: wyburzenie starej konstrukcji 
szatni, postawienie ścianek działowych, montaż drzwi, 
montaż umywalki, prace elektryczne, przeniesienie 
szatni na korytarz,
•  Wykonanie regałów w piwnicy,
• Przebudowa instalacji grzewczej w oddziale przed-
szkolnym, 
• Drobne prace konserwatorskie,
• Zakup ławeczek do szatni dla zerówki ( 12 boksów),

Zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów 

• 
czem do przyszłości”: 6 robotów do zajęć z robotyki, 
3 tablety, pomoce do zajęć z matematyki, do 
prowadzenia koła szachowego, do prowadzenia zajęć 
z języka angielskiego, 

Pomoce dydaktyczne z projektu „Kompetencje klu-

W Gminnym Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

• 

nątrz przedszkola - 8.500 zł,

• Zakup 2 dywanów do klas - 1.750 zł,

• Zakup pomoce dydaktycznych: mat i robotów do 

programowania, lalek, domku dla lalek, przyborów do 

doświadczeń przyrodniczych - 10.516 zł,

• Wydzielenie pomieszczenia do zajęć dla 25 dzieci 

z sali rehabilitacyjnej - 8.500 zł,

• Zakup szatni, krzeseł dla oddziału - 6.375 zł,

• Naprawa zaciekającego łącznika - 4.500 zł,

• Zakup kserokopiarki - 5.959 zł,

• Zakup 27 szt. krzeseł składanych - 768 zł,

• Zakup rozdrabniacza gałęzi - 478 zł.

Montaż monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zew-

W Gminnym Przedszkolu nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

• 

• Doposażenie istniejącego placu zabaw o 2 huśtawki 

oraz równoważnię - 7.500 zł,

• Zakup mebli i wyposażenia - 24.000 zł,

• Zakup i montaż zestawu tablicy interaktywnej (tab-

lica, rzutnik z krótką ogniskową, głośniki, laptop 

z oprogramowaniem) - 7.500 zł,

• Zakup i montaż piaskownicy - 3.750 zł,

• Doposażenie kuchni w zmywarkę do naczyń - 

5.500 zł,

• Zakup taboretu grzewczego indukcyjnego do kuchni -

5.700 zł,

• Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne 

i zabawki dla oddziału - 9.850 zł,

• Doposażenie kuchni w garnki i naczynia, pojemniki 

termoizolacyjne - 4.000 zł,

Wszystkich zakupów dokonano ze środków 

w projekcie „Nasze przedszkola II” pozyskanych z EFS.

• Zakup pianina przenośnego.

Zakup placu zabaw - 23.600 zł,



Pozyskane środki zewnętrzne dla szkół i przedszkoli w 2019r.
a) Projekt „Nasze przedszkola II”.

W projekcie „Nasze przedszkola II” realizowanym w r.szk. 2018/19 pozyskano 356.616 zł. 

na utworzenie i całoroczne funkcjonowanie jednego wielogodzinnego oddziału 

przedszkolnego w GP nr 2 w Sępólnie Krajeńskim zlokalizowanego w skrzydle SP nr 3. 

Dzięki pozyskanym środkom zaadaptowano pomieszczenia szkolne, wyposażono je 

w meble, sprzęt, tablicę interaktywną, zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, plac 

zabaw z dodatkowymi elementami oraz wyposażenie do kuchni. Dokonano kapitalnego 

remontu klatki schodowej i korytarzy w skrzydle SP nr 3, gdzie zlokalizowano oddział. 

Sfinansowano również roczne wynagrodzenia 2 n-li, woźnej oddziałowej i pomocy 

kuchennej. Dodatkowo dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. Łączna 

wartość projektu wyniosła 418.000 zł.

c) Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Z rezerwy MEN pozyskano 61.935 zł na zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych do 

nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. 

W poprzednim roku wsparcie takie pozyskano dla SPw Zbożu, a w roku bieżącym pomoc 

uzyska SP w Zalesiu. Zakupy pomocy są konieczne po włączeniu nowych przedmiotów do 

nauczania w zreformowanej, ośmioletniej szkole podstawowej. W szkole pojawiły się 

mikroskopy, preparaty, plansze, modele, zestawy laboratoryjne, zestawy do badań, 

zestawy do demonstracji zjawisk fizycznych, mapy, zestawy doświadczalne, minerały, 

skamieniałości i wiele innych pomocy. 

d) Program Erasmus+1.

e) Projekt Polska Cyfrowa.

f) Dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia zaadaptowanego do nauki.

ERASMUS+1 jest kontynuacją programu wymiany między szkołami w różnych krajach 

europejskich, do którego w 2018 r. przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 

w Sępólnie Krajeńskim. Grupa docelowa obejmuje uczniów szkoły w wieku 13-15 lat 

z podstawową znajomością języka angielskiego. Wymiana obejmuje szkoły 

z pięciu krajów: Turcji, Włoch, Litwy, Rumunii i Polski. W 2019 r. wydatki w tej edycji 

projektu wyniosły 74.914 zł.

Projekt realizowany jest w SP nr 1 na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców 

Sępólna Krajeńskiego. Obejmuje realizację zajęć z obsługi programów komputerowych 

oraz wyposażenie szkoły w laptopy niezbędne do realizacji tych zajęć. Pozyskane 

w 2019 r. środki na rzecz realizacji projektu z Ministerstwa Cyfryzacji wyniosły 80.340 zł.

Z rezerwy MEN pozyskano 10.000 zł na zakup wyposażenia do zaadaptowanego 

pomieszczenia do nauki w SP w Wiśniewie.

 

Razem w 2019 r. pozyskano dla szkół i przedszkoli 1.345.851 zł.
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a) Wyprawka szkolna

b) Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia

c) Dożywianie uczniów

d) Program dla szkół „Owoce i warzywa”

e) Program dla szkół „Mleko i produkty mleczne”

f) Stypendia socjalne

Wyprawką szkolną w roku szkolnym 2019/20 obejmującą zakup podręczników szkolnych 
oraz materiałów edukacyjnych objętych zostało 14 uczniów niepełnosprawnych. 
Wartość dotacji przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wyniosła 3.315 zł.

We wrześniu 2019 wszyscy uczniowie szkół otrzymali komplet bezpłatnych 
podręczników i ćwiczeń do zajęć. Wartość dotacji przyznanej przez Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy wyniosła 116.216 zł.

Dożywianiem od września 2019 objętych jest: 
• Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44 uczniów dziennie,
• Z „Pajacyka” Polskiej Akcji Humanitarnej –  50 uczniów dziennie,
• Ze środków prywatnych – 177 uczniów dziennie.
Łącznie dożywianiem objęto 271 uczniów dziennie.

Z programu „Owoce i warzywa”, finansowanego przez Agencję Rynku Rolnego, 
od września 2019 r. korzysta 746 uczniów.

Z programu „Mleko i produkty mleczne” finansowanego przez Agencję Rynku Rolnego, 
od września 2019 r. korzysta 745 uczniów.

W 2019 r. wsparciem w postaci stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym 
objęto:
• W I półroczu 2019 r. - 108 uczniów kwotą 248 zł/m-c,
• W II półroczu 2019 r. – 95 uczniów kwotą 195 zł/m-c.
• Przyznano też 2 zasiłki szkolne.

Łącznie na stypendia soc-
jalne wydatkowano w tym 
okresie 232.822 zł, z czego 
kwota dotacji pozyskana 
z Kuratorium Oświaty wynio-
sła 208.423 zł.

Za osiągnięcia edukacyjne 
w roku szk. 2018/19 sty-
pendia przyznano dla 47 
uczniów z klas IV – VIII SP 
i III Gimnazjów, każde w wy-

g) Stypendia edukacyjne, 
nagrody i wyróżnienia.

Wspomaganie uczniów i ich rodzin

b) Projekt „Kompetencje kluczem do przyszłości”.

Projekt realizowany w r.szk. 2019/20. Uzyskane wsparcie wynosi 762.046 zł. Projekt 

realizowany jest we wszystkich szkołach. Celem projektu jest wzrost kompetencji 

kluczowych u 500 uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych u 70 nauczycieli. 

W ramach projektu realizowane są zajęcia w 115 grupach, szkoły wyposażono w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt TIK, roboty niezbędne do prowadzenia nowoczesnych, 

innowacyjnych i efektywnych zajęć. Doposażono szkolne pracownie chemiczne, 

fizyczne, przyrodnicze i matematyczne (za kwotę ok. 180 tys. zł). Zakupiono internetową 

platformę edukacyjną. Wartość całkowita projektu 897.000 zł. 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa w Lutowie

Szkoła Podstawowa w Wałdowie

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Szkoła Podstawowa w Zbożu

Gmina Sępólno Krajeńskie

Powiat Sępoleński

Województwo

Język polski

63 %

67 %

58 %

49 %

69 %

n.d.

64 %

63 %

59 %

60 %

Matematyka

34 %

46 %

40 %

34 %

42 %

n.d.

35 %

39 %

38 %

42 %

Język angielski

56 %

56 %

45 %

33 %

68 %

n.d.

58 %

53 %

50 %

55 %

Wyniki egzaminu w gimnazjach Gminy Sępólno Krajeńskie w 2019 r.

sokości 500 zł. Na wypłatę stypendiów wydatkowano 23.500 zł. Ponadto przyznano 
64 wyróżnienia indywidualne i zespołowe za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 
artystyczne lub sportowe i nagrody za kwotę 12.674 zł.

W roku 2019 refundacja objęła 16 pracodawców, zatrudniających 24 młodocianych 
pracowników. Łączna kwota wypłaconego pracodawcom dofinansowania, pozyskanego 
z Kuratorium Oświaty, wyniosła 191.656 zł.

h) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

Cz. hum.- 
historia

Część mat.- 
przyr. - 

matematyka

Część mat.- 
przyr. - 

przyroda

J. angielski - 
poziom 

podstawowy

J. angielski - 
poziom 

rozszerzony

J. niemiecki - 
poziom 

podstawowy

56 %

57 %

61 %

54 %

55 %

57 %

35 %

36 %

47 %

43 %

45 %

40 %

60 %

62 %

65 %

41 %

45 %

49 %

54 %

50 %

45 %

Gmina 
Sępólno Kraj.

Powiat 
Sępoleński

Woj. 
Kuj.-Pom.

J. niemiecki - 
poziom 

rozszerzony

32 %

31 %

38 %

Cz. hum.- 
j. polski

Wyniki egzaminu w szkołach podstawowych Gminy Sępólno 
Krajeńskie w 2019 r.
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Najważniejsze osiągnięcia
szkół i przedszkoli

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
• –
rodowej wymianie młodzieży,
• 100% wynik z egzaminu gimnazjalnego: język polski –
1 uczennica, język ang. poziom  podstawowy – 3 uczniów 
oraz język ang. poziom rozszerzony – 1 uczeń,
• II m-ce uczennicy w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”,
• Tytuł finalisty ucznia klasy III gim. w Wojewódzkim 
Konkursie Kuratora Oświaty z historii, 
• Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
w kategorii Żak i Junior,
• I i III m-ce w Wojewódzkich drużynach turnieju 
badmintona (chłopcy i dziewczęta klasy 5-6),
• III m-ce na ćwierćfinałach wojewódzkich w piłkę 
siatkową (chłopcy),
•  III m-ce w województwie w mini piłkę nożną.

Ponowny udział w projekcie Erasmus+  międzyna-

• 
Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego,
•  I miejsce w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik”,
• Uzyskanie ogólnopolskich certyfikatów za realizacje 
projektów, m.in. „Wielka mapa Polski”, „Otwarta Firma”, 
„VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Klimatyczna 
klasa”, „Wszystkie Kolory Świata”, „Szkoła Pozytywnego 
Myślenia”, „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”,
• Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji 
matematycznej z udziałem środków grantowych pozys-
kanych w ramach współpracy z mBankiem,
• Organizacja I Powiatowego Bieganego Dyktanda,
• Realizacja projektu „Całościowy Rozwój Szkoły 1” – 
wdrażanie strategii oceniania kształtującego,
• Prezentacja OK zeszytów na ogólnopolskiej konferencji 
„OK zeszyt” w Warszawie.

• Udział w projekcie „Kompetencje kluczem do przy-
szłości” – zajęcia dla uczniów w zakresie programowania, 
zajęć wyrównawczych z chemii i fizyki, zajęć szybkiego 
zapamiętywania, doradztwa zawodowego, umiejętności 
dla rynku pracy, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
posiadających opinie, zajęć rozwijających z języka 
angielskiego, matematyki, przyrody.

• Organizacja „Warsztatów medialnych” - koszt pokryty 
przez pozyskanych sponsorów,
• Debata o przeciwdziałaniu przemocy - koszt pokryty 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeń-
skim.

I miejsce w XVII Regionalnych Masowych Biegach 

Szkoła Podstawowa w Lutowie

Szkoła Podstawowa w Wałdowie

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
• 
• III m-ce w Finałach Wojewódzkich Drużyn Piłki Nożnej 
Dziewcząt: “Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
(rok szkolny 2018/2019),
• I miejsce w Powiatowych Zawodach Drużyn Piłki Nożnej 
Dziewcząt U10: „Z podwórka na stadion o puchar 
Tymbarku” – awans na finały wojewódzkie,
• I miejsce w Powiatowych Zawodach drużyny piłki nożnej 
dziewcząt U12: „Z podwórka na stadion o puchar 
Tymbarku” – awans na finały wojewódzkie,

Bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasisty,

Program objął 7 grup ze wszystkich szkół cyklem 
20 godzinnych zajęć nauki pływania. Koszty wynajmu 
basenu, instruktorów, opiekunów pokrywał Kujawsko – 
Pomorski Związek Pływacki w Toruniu. Gmina 
finansowała dojazd dzieci na basen w kwocie 15.000 zł.
• Zajęcia sportowe dla uczniów szkół na Hali 
widowiskowo – sportowej Krajna Arena.

Uczniowie SP nr 1 i SP nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, 
SP w Wiśniewie, SP w Zalesiu oraz SP w Zbożu, część 
zajęć sportowych odbywali w Hali widowiskowo – 
sportowej Krajna Arena. Koszt wynajmu pomieszczeń 
oraz dowozów finansowanych z dotacji Gminy wyniósł 
84.606 zł.
• Zajęcia sportowe dla mieszkańców na 4 przy-
szkolnych Orlikach.

W okresie od marca do listopada 2019 r., we 
wszystkie dni tygodnia otwarte są po zajęciach szkolnych 
dla mieszkańców, 4 przyszkolne kompleksy sportowe 
„Orlik”: przy SP nr 1 i SP nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, 
SP w Lutowie oraz SP w Wałdowie. Nad realizacją zajęć 
czuwają Animatorzy finansowani ze środków Gminy 
Sępólno Krajeńskie i Ministerstwa Sportu. Wydatki na 
funkcjonowanie Orlików po lekcjach wyniosły w 2019 r. 
116.600 zł, z czego 43.200 zł to środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

• 
Biegów Przełajowych - Drużyna dziewcząt 2009
i młodsi,
• I miejsce w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych - Drużyna dziewcząt 2007 i młodsi,
• II miejsce w półfinale Wojewódzkich Zawodów w Teni-
sie Stołowym - klasa V,
•  I miejsce w Gminnych Zawodach o „Pluszowego Misia” 
w klasyfikacji ogólnej - klasy I –III,
• Europejski certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego 
w Wiśniewie za realizację działań w ramach projektu 
CodeWeek 2019.
• Ogólnopolskie certyfikaty dla Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Wiśniewie: “Wzorowa placówka 
małego misia w świecie wielkiej literatury”2019, „Za 
aktywny i twórczy udział w międzynarodowym projekcie 
edukacyjnym “Piękna nasza Polska cała”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury” i „Dzieciaki mleczaki”,
• Dyplom Unicef dla Szkoły Podstawowej w Wiśniewie 
za zaangażowanie w międzynarodowy dzień praw dziecka 
z Unicef,

I miejsce w Powiatowych Zawodach Drużynowych 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
•
średniej w województwie i w kraju,
• Liczna grupa stypendystów Gminy: 6 uczniów z gimna-
zjum, 17 uczniów ze szkoły podstawowej,
• Bardzo dobre wyniki i wyróżnienia w Międzynarodowym 
Konkursie Kangur Matematyczny,

 Dobre wyniki egzaminów ósmoklasisty - powyżej 

• 
szkolnego w SP w Wiśniewie za udział w międzynarodo-
wym projekcie edukacyjnym o charakterze patriotycznym 
oraz Ministra Edukacji Narodowej za aktywny udział 
w akcjach patriotycznych “Szkoła do hymnu” oraz “Szkoła 
Pamięta”.

• Realizacja zadań w ramach: projektu „Kompetencje 
kluczem do przyszłości” – zajęcia dla uczniów w zakresie 
programowania, zajęć szachowych, zajęć szybkiego 
zapamiętywania, doradztwa zawodowego, umiejętności 
dla rynku pracy, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
posiadających opinie, zajęć wyrównawczych z języka 
angielskiego  i  matematyki; 
• Realizacja projektu „Innowacyjne rozwiązanie na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Kod do przyszłości” 
połączone z pozyskaniem 4 zestawów klocków LEGO 
WeDO oraz 4 tabletów, realizacją szkolenia dla nauczycieli 
kl. „O” – III oraz lekcji pokazowych z wykorzystaniem 
otrzymanego sprzętu. 

• „Razem na Święta” – akcja w imieniu Ministra Edukacji 
Narodowej,
• Przekazanie własnoręcznie wykonanie upominków 
seniorom ze swojego najbliższego otoczenia,
• Przygotowanie książeczek z życzeniami i koloro-
wankami dla małych pacjentów szpitala powiatowego 
w Więcborku,
• Zorganizowanie zbiórki darów dla lokalnego schroniska 
dla zwierząt,
• Dyplom Ministra Edukacji Narodowej za ww. działania,
• III miejsce w Turnieju Finałowym Szkół i Przedszkoli 
Gminy Sępólno Kraj. „O Puchar Burmistrza” w warcabach 
100 polowych,
• Zbiórka i przekazanie paczki dla jednej rodziny w Sę-
pólnie Krajeńskim w ramach akcji Szlachetna Paczka,
• Udział we wszystkich projektach i akcjach placówek 
należących do klubu UNICEF,
• III miejsce w I Powiatowym Konkursie Wokalnym„ 
Sercem z muzyką”,
• Organizacja zajęć patriotycznych dla dzieci z udziałem 
Wojsk Obrony Terytorialnej z okazji Dnia Niepodległości.

Podziękowania Prezydenta RP dla Oddziału Przed-

Szkoła Podstawowa w Zbożu

Gminne Przedszkole nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
• „Statuetka „Krajeńska Iskierka” nagroda Starosty 
Sępoleńskiego dla gromady zuchowej, 
• I i III miejsce w konkursie plastycznym „Kartka 
Bożonarodzeniowa”,
• Trzy wyróżnienia w Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Wesołe Brzdące”,
• II i V miejsce w Powiatowo – Gminnym konkursie 
plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”,
• Dwa wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Prawa Dziecka”,
• Wyróżnienie w XVIII Powiatowym Spotkaniu z Kolędą 
i Pastorałką,
• IV miejsce w Turnieju Finałowym Szkół i Przedszkoli 
Gminy Sępólno Kraj. „O Puchar Burmistrza” w warcabach 
100 polowych,
• Certyfikaty: za realizację projektu międzynarodowego 
„Piękna Nasza Polska Cała” oraz „Kreatywne Przedszkole 
– Twórczy Maluch”.

Zajęcia sportowe
• SKS we wszystkich szkołach.

W 2019 r. w 12 grupach, przez cały rok w wymiarze 
2 godzin tygodniowo, we wszystkich szkołach 
realizowane były zajęcia sportowe w ramach SKS-u. 
Zajęcia finansowane były przez Kujawsko – Pomorskie 
Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy.
• Nauka pływania dla klas I – III wszystkich szkół 
w ramach programu „Umiem pływać”. 



KLUB DZIECIĘCY
Tel. (52) 519-05-32, 728-212-875

klubdzieciecy_sepolno@wp.pl

Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 6:30-16:30

ŻŁOBEK
Tel. (52) 519-05-32, 606-465-124

zlobek_sepolno@wp.pl

Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 6:30-16:30

ul. Młyńska 33

89-400 Sępólno Krajeńskie

www.cmdir.pl
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Żłobek, Klub Dziecięcy i Opiekunowie Dzienni to 3 formy opieki nad dziećmi 
do 3 lat, które powstały z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej Gminy. 
Funkcjonują na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 
4 lutego 2011 roku (Dz.U. z dnia 3 marca 2011r.) z późn. zmianami podlegający pod 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Żłobek i Klub Dziecięcy w Centrum Małego 
Dziecka i Rodziny w Sępólnie Kraj. działa także w oparciu o statut Żłobka i Klubu 
Dziecięcego.

Centrum Małego Dziecka i Rodziny
Żłobek i Klub Dziecięcy
w Sępólnie Krajeńskim

• 
i samodzielnym dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji; 

• inspirującego środowiska rozwojowego stwarzającego odpowiednie warunki 
do rozwoju ich potencjału życiowego i edukacyjnego;  

• indywidualnego podejścia do dziecka skoncentrowanego na nawiązaniu z nim 
bliskiej relacji i kompleksowym wsparciu, z uwzględnieniem jego całościowego 
rozwoju (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego); 

• współpracy z rodzicami opartej na obopólnym zaufaniu. 
W trosce o budowanie przyjaznej atmosfery dla rodziny cyklicznie 

organizujemy różnorodnego rodzaju spotkania okolicznościowe mające na celu 
pielęgnowanie naszych tradycji. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy m.in.: Dzień 
Ciasteczkowy, wspólne spotkanie wigilijne, Dzień Dziadka i Babci oraz piknik 
rodzinny.

wsparcia samodzielności dzieci zarówno w obszarze samoobsługi, jak 

Przez swoją dotychczasową działalność wypracowaliśmy profesjonalne 
programy pracy z małym dzieckiem i rodziną m.in.: program adaptacji, plan 
aktywności rozwojowych, pracę nad codziennością i samodzielnością, narzędzia 
współpracy z rodzicami, w tym rozmowy rozwojowe. Żłobek, Klub Dziecięcy oraz 
Opiekunowie Dzienni to miejsca bezpieczne, przyjazne i inspirujące. Dzieci mogą się 
w nich swobodnie rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać 
pozytywnych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Metodyka pracy realizowana przez Żłobek i Klub Dziecięcy opiera się na 
innowacyjności form i metod pracy z małym dzieckiem wspierają jego rozwój 
w sferze: emocjonalnej, społecznej, poznawczej, ruchowej. Różnorodne działania 
placówki oparte są na koncepcji pracy z dzieckiem do 3 lat z wykorzystaniem:

• nowatorskich metod pracy z małym dzieckiem opartych na wspomaganiu 
rozwoju z uwzględnieniem jego potrzeb i predyspozycji rozwojowych; 

• indywidualnej i stopniowej formie adaptacji dziecka w placówce w towa-
rzystwie rodziców; 

• harmonijnego rytmu dnia z uwzględnieniem sytuacji codziennych (powitanie, 
pożegnanie, odpoczynek, posiłek, czynności opiekuńczo-higieniczne);

Ponadto ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej pt. „Daj piątaka na 
Alpaka” i przekazaniu 1% podatku zakupiono czwartą alpakę – Kajka. Alpaki 

Bogata oferta działań realizowanych przez placówki cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Gminy Sępólno Kraj. Żłobek, Klub Dziecięcy 
i Opiekunowie Dzienni zapewniają opiekę nad dziećmi, od 20 tygodnia życia do 3 lat. 
Placówki łącznie dysponują 120-stoma miejscami w tym: 77 miejsc w Żłobku, 
20 miejsc w Klubie Dziecięcym oraz 23 miejsca u Opiekunów Dziennych w Zalesiu 
(w budynku Szkoły Podstawowej) – 13 miejsc oraz w Świetlicy Terapeutycznej 
w Sępólnie Kraj. – 10. W 2019 roku opieką objęliśmy łącznie: 125 dzieci, zgodnie 
z art. 18b. Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku 
(Dz.U. z dnia 3 marca 2011r.) z późn. zmianami 5-cioro dzieci zostało dodatkowo 
objętych opieką w placówce na czas długotrwałej nieobecności innego dziecka.
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Baby Caffe – Akademia praktycznego 

rodzicielstwa IV
„Baby Caffe – Akademia praktycznego rodzicielstwa” to IV edycja projektu 

skierowanego do rodziców wychowujących dzieci od urodzenia do 4 roku życia. 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” działaniach 

partnerskich ze Żłobkiem i Klubem Dziecięcym w Centrum Małego Dziecka 

i Rodziny w Sępólnie Kraj. Zadanie finansowane ze środków Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. 

Szkoła rodzenia „Mamo, tato tu jestem VI”
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. 

finansowany ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.

W 2019 roku realizowano VI edycję projektu „Szkoła Rodzenia – Mamo, tato 

tu jestem”, w którym wzięło udział 100 rodziców planujących lub oczekujących na 

dziecko, w tym także nieletnich rodziców oraz rodziców znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej w Gminie Sępólno Krajeńskie. Podczas trwania projektu na świat 

przyszło 46 małych absolwentów szkoły rodzenia.  

W 2019 roku „Baby Caffe – Akademia praktycznego rodzicielstwa IV” skupiło 

wokół swoich działań 50-ciu rodziców pragnących kompleksowo poszerzyć swoją 

wiedzę służącą wzmacnianiu potencjału rodziny jak również rozwojowi 

umiejętności wychowawczych i rodzicielskich. Baby Caffe – Akademia 

praktycznego rodzicielstwa to działanie polegające głównie na wymianie 

doświadczeń, dyskusji, opartych na obopólnym zaufaniu. 

Projekt Baby Caffe – Akademia praktycznego rodzicielstwa w 2017 roku 

uzyskało wyróżnione i nagrodę w ramach IX edycji konkursu marszałkowskiego dla 

osób i działań wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł 

2017”.

W ramach projektu dwukrotnie odbyło się uroczyste powitanie dzieci nowo 

narodzonych z terenu Gminy Sępólno Kraj. Łącznie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

Pan Waldemar Stupałkowski powitał 144 maluszków, którym wręczył pamiątkowe 

ręczniki z wizerunkiem „Wawrzynka”, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Na pamiątkę 

tej uroczystości wykonano wspólne zdjęcia, po czym przy poczęstunku toczyły się 

swobodne rozmowy dotyczące doświadczeń związanych z rozwojem i wycho-

waniem dzieci. 

Uczestnicy zadania zostali kompleksowo objęci działaniami edukacyjnymi 

szkoły rodzenia w różnorodnych obszarach m.in.: fizjologii porodu, karmienia 

piersią, stanów przejściowych u noworodków, prawidłowej diety w ciąży i w okresie 

karmienia piersią, kąpieli niemowlęcia, szczepień, technik chustowania, metod 

uspokajania maluszka, a także udzielania pierwszej pomocy czy bankowania 

komórek macierzystych itd.

Ponadto w ramach VI edycji projektu 50 rodziców wychowujących dzieci od 

urodzenia do 3 roku życia skorzystało z zajęć edukacyjnych i rozwinęło 

umiejętności i kompetencje rodzicielskie  w ramach zadania.
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Świetlica Terapeutyczna jest placówką wspar-
cia dziennego. Celem działania świetlicy w 2019 roku 
było niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym 
przez los, udzielanie wsparcia emocjonalnego, 
społecznego i osobowościowego , wyposażanie dzieci 
w umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
szkolnymi i życiowymi, rozwijanie zasobów i zdolności 
dzieci . W tym okresie objęliśmy opieką łącznie 84 
dzieci. Były to dzieci, które potrzebują szczególnego 
wsparcia i pomocy, dotknięte różnymi problemami. 
W placówce rozwijały również swoje zdolności dzieci 
poszukujące inspiracji, przyjaciół czy nowych 
wyzwań. Świetlica jest przyjaznym miejscem, 
w którym mogą czuć się bezpiecznie, uczestniczyć 
w różnych formach wsparcia, bawić się, odrabiać 
lekcje, rozwijać swoje zainteresowania, wzmacniać 
mocne strony i realizować swoje pomysły.

Świetlica Terapeutyczna w 2019 roku realizo-
wała następujące formy zajęć:

 które są formą 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci 
z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami 
w zachowaniu, realizowane w trzech grupach 
wiekowych (7-9 lat, 10-13 lat, 13-16 lat). Zajęcia 
prowadzone były z wykorzystaniem technik 
socjoterapeutycznych: bajki i metafory, dramy, 
artterapii, gier i zabaw psychologicznych. Środki na 
zajęcia socjoterapeutyczne realizowane są z funduszu 
Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

 - w celu 
dokonywania lepszej diagnozy dziecka oraz 
budowania współpracy w udzielaniu pomocy dziecku, 
omawianiu i rozwiązywaniu problemów dziecka 
a także wsparcia rodzica w jego umiejętnościach 
wychowawczych.

 - celem tych zajęć było 
zapewnienie właściwej opieki wychowawczej, troska 
o bezpieczeństwo dzieci, zdrowie psychiczne, 
tworzenie atmosfery ciepła i spokoju, prowadzenie 
systematycznych działań w kierunku zaspokajania 
potrzeb rozwojowych, pożądanych zmian osobowo-
ści, w atrakcyjny i ciekawy sposób zagospodarowanie 
czasu, który dzieci spędzają w świetlicy przy 
wykorzystaniu różnorodnych metod – zajęcia kuli-
narne, rękodzielnicze, plastyczne, teatralne, gry 
i zabawy psychologiczne i ruchowe. W ramach zajęć 
dzieci korzystają z dożywiania: herbata, napoje, 
kanapki, wypieki i dania tworzone w ramach zajęć 
kulinarnych.

• Pogotowie naukowe – systematyczna pomoc 
dzieciom w odrabianiu zadań domowych, przygoto-
waniu do lekcji szkolnych, przygotowanie do udziału 
w konkursach, uczenie korzystania z pomocy 
encyklopedii, programów komputerowych, Internetu. 

• Zajęcia socjoterapeutyczne,

• Spotkania indywidualne z rodzicami

• Zajęcia opiekuńcze

W roku 2019 tygodniowo korzystało z pomocy 
naukowej około 64  dzieci.

 realizowany w świe-
tlicy poprzez udział młodych ludzi w życiu dzieci, 
efektem udziału wolontariuszy w zajęciach opiekuń-
czych jest rozwijanie umiejętności językowych dzieci, 
motywowanie do nauki języka, dawanie dzieciom 
wzorców osobowych do naśladowania, poznawanie 
kultur innych narodów, uczenie postawy pomagania 
innym. W 2019 w świetlicy pracowało 6 wolontariuszy 
z różnych krajów.

 • Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dorośli 
– Dzieciom, Urzędem Marszałkowskim, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej  oraz Gminną Komisją 

• Wolontariat europejski,

Świetlica 
w Sępólnie Krajeńskim 

Terapeutyczna

 

tel./fax (52) 388 53 00

ul. Kamila Baczyńskiego 2,  8 9-400 Sępólno Krajeńskie



Punkt  Konsultacyjno-Profilaktyczny
ds. Przeciwdziałania  Narkomanii 
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy 

Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” ma swoją siedzibę w Sępólnie Krajeńskim przy 

ul. Szkolnej 8/7. W Punkcie przyjmuje certyfikowany specjalista terapii uzależnień, 

który wspomaga osoby uzależnione, eksperymentujące, rodziców, opiekunów 

prawnych, pedagogów oraz wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy 

z zakresu leczenia i prewencji narkomanii.

Świetlice, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, jak też inne 

zainteresowane tą problematyką instytucje czy osoby mogą uczestniczyć 

w bezpłatnych konsultacjach, warsztatach, szkoleniach lub wykładach 

dotyczących ogólnych zagadnień narkomanii oraz konsekwencji kontaktu 

z dopalaczami i narkotykami. Realizowane działania edukacyjne podnoszą wiedzę 

oraz świadomość mieszkańców dotyczącą niebezpieczeństwa kontaktu 

z dopalaczami i narkotykami, minimalizują przyzwolenie rówieśnicze na styczność 

z narkotykami, wpływają na świadomość młodych ludzi oraz dorosłych na temat 

mitów dotyczących środków odurzających. 

Punkt w roku 2019 realizował założenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sępólnie Krajeńskim. Działania dofinansowuje 

Gmina Sępólno Krajeńskie i Województwo Kujawsko-Pomorskie. Punkt 

współpracuje z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

i Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Punktem Interwencji Kryzysowej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Sępólnie Krajeńskim. 

 W Punkcie mogą znaleźć pomoc osoby eksperymentujące z dopalaczami 

i narkotykami lub osoby uzależnione. Opiekunowie prawni oraz rodzice, którzy są 

zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci mogą tutaj porozmawiać anonimowo 

lub w kontakcie bezpośrednim z terapeutą. W Punkcie po konsultacji udostępniane 

są bezpłatnie testy do sprawdzania zawartości narkotyku w organizmie.
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NIE POZNAJESZ SWOJEGO DZIECKA? 

TRACISZ Z NIM KONTAKT?

BYWA ZAMKNIĘTE, AGRESYWNE, POZBAWIONE WRAŻLIWOŚCI?

BYĆ MOŻE MA KONTAKT Z NARKOTYKAMI, 

DOPALACZAMI, NIE LEKCEWAŻ TEGO!

Dyżury prowadzone są dwa razy w tygodniu:

w poniedziałki w godz. od 16.00 do 18.00 

i w czwartki od 08.00 do 10.00.

Telefon kontaktowy: 606-806-117.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizo-
wany został w czerwcu 2019 r. 8 dniowy obóz terapeu-
tyczny, w którym uczestniczyło 32 dzieci. Wyjazd był 
ważnym etapem kończącym terapie a zarazem formą 
nagrody, wypoczynku dla dzieci, które nie mają 
możliwości wyjazdu na wakacje.

• Świetlica Terapeutyczna od  września 2019 r. 
realizuje projekt „ Rodzinna przystań - centrum usług 
społecznych i wsparcia rodziny” we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Dorośli- Dzieciom, skierowany do 
dzieci i rodziców. Tym samym placówka zwiększyła 
liczbę miejsc dzieci w placówce oraz rozwinęła pracę 
z rodzicami ( 50 rodziców ).  

W ramach projektu realizuje się następujące 
formy wsparcia:

-  Kontakt z psychologiem,
-  Zajęcia socjoterapeutyczne,
- OJOM-pogotowie naukowe - pomoc w przed-

miotach humanistycznych, matematyce, językach 
obcych,

- Zajęcia Klub Młodego Odkrywcy o tematyce 
przyrodniczej, astronomicznej,

- Rodzinne warsztaty plastyczne, rodzinne 
warsztaty majsterkowania, rodzinne warsztaty 
kulinarne, rodzinne zajęcia aktywności ruchowej, 

- Wsparcie Mentorów dla rodzin, ich członków 
w wypełnieniu ról społecznych i opiekuńczo- 
wychowawczych,

- Poradnictwo Rodzinne,
- Warsztaty coachingu i toturingu dla rodzin,
- Grupy wsparcia dla Rodziców,
- Usługi psychospołeczne -spotkania z terapeutą,
- Animacje rodzinne- cykl zajęć rodzinnych inte-

grujących rodziców i dzieci, pikniki rodzinne,  imprezy, 
wycieczki - zrealizowano w 2019r. Piknik Pieczonego 
Ziemniaka, Imprezę Andrzejkową, Wyjazd do Aqua-
parku Reda i Centrum Experyment w Gdyni oraz 
Gwiazdkę z Przedstawieniem Jasełkowym.

ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 606 806 117



Gminne Centrum Informacji
w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Centrum Informacji
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”

W XXI wieku umiejętność obsługi komputera, 

swobodnego korzystania z Internetu, wypełnie-

nia/złożenia wniosku, przesłania dokumentów drogą 

elektroniczną to standard. Nie wszyscy jednak 

odnajdują się w wirtualnej rzeczywistości. Postęp 

cyfrowy, który dla wielu osób stanowi ułatwienie życia, 

w konsekwencji braku znajomości obsługi komputera, 

staje się przeszkodą. W Gminnym Centrum Informacji 

wychodzimy naprzeciw takim problemom i wspieramy 

w nabyciu nowych kompetencji. 

W trakcie edukacyjnych zajęć przekazujemy 

wiedzę z zakresu działania różnych programów 

komputerowych czy internetowych, a także staramy 

się rozbudzić ciekawość w obszarach związanych 

z zainteresowaniami – np. astronomią, fotografią, 

informatyką, kreatywnością itd. Mieszkańcy mogą 

korzystać z usług Gminnego Centrum Informacji od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Jego 

siedziba wraz z Punktem Informacji Turystycznej 
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mieści się w budynku Centrum Aktywności Społecznej 

przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim. Realizacja 

tych zadań finansowana jest ze środków Gminy 

Sępólno Krajeńskie.

Do dyspozycji osób zainteresowanych rozwija-

niem umiejętności obsługi komputera czy chcących 

skorzystać z Internetu pozostaje sala komputerowa 

wyposażona w 8 stanowisk działających na systemie 

operacyjnym Windows 10 Professional. Komputery 

posiadają pakiet biurowy Microsoft Office 2016 

Standard, który pomaga w tworzeniu, prezentowaniu 

i publikacji profesjonalnie wyglądających doku-

mentów.

W GCI można skorzystać z bezpłatnych, 

indywidualnych konsultacji dotyczących dokumentów 

aplikacyjnych – jak napisać życiorys, list motywa-

cyjny, podanie o pracę, a także w zakresie obsługi 

komputera oraz efektywnego korzystania z Internetu 

i technologii informatycznych. W GCI można bez 

w Centrum Aktywności Społecznej

ponoszenia kosztów wydrukować, zeskanować, 

skserować czy przefaksować dokumenty.

W 2019 r. w GCI odbyły się zajęcia i warsztaty 

pn.: „ABC młodego astronoma”, „Nauka a gry 

komputerowe”, „Internet - szanse i zagrożenia”, 

„Kreatywność – sposób na nudę”, „Mobilna fotografia 

– najlepsze aplikacje do zdjęć”, „Mowa ciała, czyli co 

oznaczają gesty”, „Stwórz własną stronę internetową”, 

„Chmura dla każdego – dlaczego warto z niej korzy-

stać?”; warsztaty: „Jak skutecznie ćwiczyć pamięć?”, 

,,Rozmowa kwalifikacyjna – tajniki sukcesu”, 

„Sprawdzone sposoby na szybszą naukę”; Szkolenie 

„Microsoft Office w praktyce”; Spotkanie edukacyjne 

„Wolontariat Europejski – Program ERASMUS+”.

W roku 2020 planujemy przeprowadzić zajęcia: 

„Witamy w kosmosie”, „Uprzejmość w wirtualnym 

świecie – netykieta”, „Strona internetowa od 

podstaw”, „Co wiem o bezpieczeństwie w Internecie?”, 

„Podstawy obsługi komputera i Internetu”, „Emaze – 

stwórzmy prezentację 3D”, „Od czego zacząć przygodę 

z fotografią?”, „Zagadki i łamigłówki – trenujemy 

twórcze myślenie”, „Jak zostać wolontariuszem? 

Program ERASMUS+”, „Praca w chmurze – zdalny 

dostęp do informacji”.

Informacje o realizowanych działaniach 

zamieszczane są na stronie internetowej  

. www.gcisepolno.pl

ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj.

Czynne od poniedziałku do piątku

 w godz. od 8.00 do 16.00.

tel./fax 52 388 25 97

www.gcisepolno.pl



Punkt Informacji Turystycznej odpowiada za bieżącą obsługę turystów indywidualnych i grupowych 

przybywających do Gminy Sępólno Krajeńskie oraz promowanie walorów turystyczno-przyrodniczych naszych 

terenów. Z usług Punktu można skorzystać w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00. Mieści się w budynku 

Centrum Aktywności Społecznej (ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj., kontakt telefoniczny: 52 388 25 97) i współpracuje 

z Gminnym Centrum Informacji – zadania te finansowane są przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

W okresie wakacyjnym Punkt odwiedzają turyści z całej Polski oraz z zagranicy, gdzie zaopatrują się 

w dostępne publikacje, ulotki, foldery, pocztówki, przewodniki turystyczne, kubki, koszulki oraz inne gadżety 

promujące naszą Gminę. W roku 2019 przygotowane zostały nowe materiały w postaci: pocztówek, breloków, 

zakładek, toreb, ulotek i teczek. Ponadto została wydana nowa wersja „Przewodnika po Gminie Sępólno 

Krajeńskie”, który zawiera najważniejsze informacje turystyczne dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie i Krajny.

W 2019 r. Punkt zrealizował cykl zajęć edukacyjno-plastycznych dla dzieci pn. „Dbajmy o krajeńską 

ziemię”: warsztaty komputerowe „Sępólno w grach i zabawach”, „Ekologia na co dzień”, „Ciekawostki ze świata 

roślin”, „Ciekawostki ze świata zwierząt”, „Recykling”, „Świętujemy Dzień Ziemi”, „Efekt cieplarniany, dziura 

ozonowa i zanieczyszczenia”, „Światowy Dzień Turystyki”. Nauka o regionie wzbogacana była o elementy 

twórcze typu: plastyczne, techniczne, ruchowe.

Punkt Informacji Turystycznej 
przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”
w Centrum Aktywności Społecznej
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ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj.

Czynne od poniedziałku do piątku

 w godz. od 8.00 do 16.00.

W roku 2019 kontynuowane były w Punkcie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim o profilu technik obsługi turystycznej. W minionym roku 

rozprowadzaliśmy Etno Paszport, który zawierał opis siedmiu krain etnograficznych z naszego województwa: 

Kujaw, Pałuk, Kociewia, ziemi chełmińskiej, Borów Tucholskich, ziemi dobrzyńskiej oraz Krajny. Oprócz naszego 

PIT w Sępólnie Krajeńskim, turyści pieczątki mogli otrzymać na szlaku Krajny: w Przystani Powiat Nakielski, 

Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz w Punkcie Informacji 

Turystycznej w Koronowie.

29 marca 2019 r. otrzymaliśmy 2 gwiazdkowy 

Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turysty-

cznej. Certyfikacja przeprowadzana była na zasadzie 

dobrowolności, w oparciu i indywidualne zgłoszenia 

podmiotów informacji turystycznej. Celem certyfikacji 

było zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu 

obsługi turystów przez podmioty informacji turysty-

cznej, rozwój narodowej sieci standaryzowanych 

podmiotów informacji turystycznej współpracują-

cych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 

udostępnianie informacji środkami elektronicznymi. 

Proces kategoryzacji prowadziła powołana przy 

K-POT Regionalna Komisja Certyfikacyjna, a następ-

nie komisja powołana przy POT – Krajowa Komisja 

Certyfikacyjna. Certyfikat naszego punktu ważny jest 

do 29 marca 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony interne-

towej  oraz polubienia Facebo-

okowego profilu Punktu Informacji Turystycznej, 

aby być na bieżąco z ciekawymi wydarzeniami.

www.pitsepolno.pl

tel./fax 52 388 25 97

www.pitsepolno.pl



Biblioteka Publiczna
im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Sępólnie Krajeńskim 

ul. Wojska Polskiego 22 

FILIA MIEJSKA
ul. Kościuszki 11

CZYNNE:

Poniedziałki: 12:00 - 20:00 
Wtorki, czwartki i piątki: 09:00 - 17:00 

Środy: 09:00 - 20:00

W ubiegłym roku, wzorem lat poprzednich, w Bibliotece Publicznej 

w Sępólnie Krajeńskim sporo się działo! 

Nie szczędziliśmy wysiłków, żeby jak najlepiej zaspokajać potrzeby 

mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, wychowania i rozrywki. W jaki sposób to 

robiliśmy? Już przechodzimy do konkretów.

Państwa pierwsze skojarzenie ze słowem “biblioteka” to najpewniej książki. 

I słusznie! Mimo pewnego przedefiniowania pojęcia biblioteki, co nastąpiło 

w ostatnich latach, naszym głównym celem nadal pozostaje promocja książki 

i czytelnictwa. W ciągu kilkunastu minionych miesięcy czyniliśmy to poprzez szereg 

różnorakich działań: wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 

przygotowaliśmy warsztaty językowo-plastyczne z okazji Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego, zorganizowaliśmy konkursy - “Wielka Liga Czytelników” 

na szczeblu powiatowym, XIII edycję powiatowego konkursu „Wierszykarnia” 

i VI edycję zmagań o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Przygotowaliśmy warsztaty 

w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz cykliczne zajęcia 

inspirowane książką pod szyldem “Bajkowych czwartków”. Czytaliśmy 

najmłodszym podczas XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 

oddawaliśmy się lekturze, gorącym dysputom i zabawom w ramach spotkań 

Dyskusyjnych Klubów Książki (dla dzieci i dorosłych) oraz Klubu Czytających 
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Pracownicy biblioteki z Radosławem Sikorskim - 

obecnie europosłem, w przeszłości m.in. ministrem 

obrony narodowej oraz spraw zagranicznych.

Wakacyjne zajęcia edukacyjne „Jestem Europejczykiem”.

Rodzin. Pozostawiliśmy czytelnikom decyzję, jakie 

książki mają wzbogacić nasz księgozbiór (Literacki 

Budżet Obywatelski). Najmłodszym użytkownikom 

książnicy wręczaliśmy wyprawkę w ramach akcji 

„Mała Książka – Wielki Człowiek”. Poza tym 

zorganizowaliśmy spotkania autorskie z pisarzami - 

prozaikiem i dziennikarzem Danielem Odiją, autorem 

kryminałów Robertem Małeckim, reporterką i autorką 

literatury faktu Magdaleną Grzebałkowską oraz 

Magdaleną Zarębską, Renatą Piątkowską i Joanną 

Jagiełło - autorkami książek dla dzieci. Ciekawym 

wydarzeniem było również spotkanie z Radosławem 

Sikorskim, promującym swoją książkę “Polska może 

być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji”. 

Nie zawiedliśmy również jako instytucja 

zajmująca czołowe miejsce w gminie w dziedzinie 

odkrywania i popularyzowania historii lokalnej. Przede 

wszystkim wydaliśmy i promowaliśmy książkę 

Łukasza Jakubowskiego “Krajeński las rzeczy”. Jest to 

zbiór kilkunastu szkiców na temat dziejów wschodniej 

Krajny. Ponadto zrealizowaliśmy projekt “Franciszek

i ks. Emanuel Grudzińscy - budowniczowie polskiego 

Sępólna Krajeńskiego w okresie II RP”. W ramach 

projektu odbyły się warsztaty historyczne i literackie 

dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

III Edycja Wielkiego Testu z Historii Sępólna 

Krajeńskiego, zostały także przygotowane: wystawa 

i dodatek tematyczny do lokalnego tygodnika, 

przedstawiające historię obydwu Grudzińskich. 

Oprócz tego zorganizowaliśmy spotkanie z Bożeną 

Ronowską, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego, 

Wernisaż wystawy „Grudzińscy – non omnis moriar” 

– okazja do snucia wspomnień i rozmowy na temat 

historii lokalnej. (fot. Aleksandra Rózga)
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Narodowe Czytanie – na ósmmą odsłonę akcji czytaliśmy 8 nowel.

Pamiątkowe selfie z iluzjonistą Arkadiuszem AMONEM Wiatrowskim.

zajmującą się badaniem zjawiska czarostwa na Pomorzu Gdańskim. Nie zabrakło 

też innych wystaw niż ta, poświęcona Grudzińskim. Wiosną mieszkańcy miasta 

i gminy mogli oglądać wystawę “Karolewo 1939 - PAMIĘTAMY”, zaś w sierpniu - 

“Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny” (przygotowaną wspólnie z Ośrodkiem 

KARTA).

W ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych łączyliśmy opiekę 

z rozrywką i edukacją w trakcie ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych. Feriom 

zimowym przyświecało hasło “magiczna biblioteka”. Ich punktem kulminacyjnym 

były warsztaty i pokaz magii w wykonaniu Arkadiusza AMONA Wiatrowskiego. 

W wakacje zamieniliśmy się w obywateli Europy. Codziennie odbywaliśmy wirtualną 

podróż do różnych państw Starego Kontynentu, poznając ich kulturę, tradycje, 

kuchnię oraz zabawy i gry sportowe charakterystyczne dla danego miejsca. 

Tradycyjnie dużo uwagi poświęcaliśmy edukacji i rozwojowi talentów oraz 

pasji użytkowników biblioteki. Dzieci i młodzież brały udział w warsztatach z okazji 

“Tygodnia z Internetem” (wzięliśmy na celownik jakość informacji w sieci) oraz 

Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską.

Wernisaż wystawy „Utracone. Przedwojenne ojczyzny”. (fot. Szymon Szwochert)



Recital kolęd i świątecznych hitów w wykonaniu zespołu Heyser Band.

Zajęcia przeprowadzane w ramach Cyfrowej Majówki.

“Cyfrowej majówki” (warsztaty z programowania i wir-

tualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości). Miłośnicy 

aktorstwa mogli się realizować w teatrze Balbina. Dorośli 

szlifowali swoją znajomość angielskiego na darmowym 

kursie językowym. Bardzo duże walory edukacyjne miały 

spotkania z podróżnikami. Emil Witt opowiedział nam 

o Amazonii, Robert Czerniak zabrał nas w podróż 

po Ameryce Łacińskiej i Australii, z Robertem Gondkiem 

wspinaliśmy się na najwyższe szczyty Afryki, z mał-

żeństwem Pawlaków zwiedziliśmy obydwie Ameryki, 

wspólnie z uczestnikami wycieczki do Włoch odbyliśmy 

wspomnieniową podróż po tym pięknym kraju. 

W kontekście wsparcia talentów musimy wspomnieć 

o przygotowaniu wystaw fotografii miejscowych autorów, 

Jolanty Orzłowskiej i Andrzeja Ossowskiego. Pani Jolanta 

prezentowała w bibliotece zdjęcia krajeńskiej flory 

w ujęciu makro, pan Andrzej tematem swojej wystawy 

uczynił Sępólno Krajeńskie nocą.

Kto w bibliotece szukał przede wszystkim rozrywki, 

ten w ubiegłym roku również mógł się poczuć 

usatysfakcjonowany. W Tygodniu Bibliotek zaprezen-

towaliśmy między innymi spektakl dla dzieci pt. „Prastara 

Książnica – skarb i tajemnica” w wykonaniu artystów 

Teatru Maska. Dni Sępólna wzbogaciliśmy spektaklem 

plenerowym “O trzech zaklętych królewnach, czyli 

Członkowie Klubu Czytających Rodzin.

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – zajęcia „z dreszczykiem”.

opowieści rozbójników” (Teatr Lalki “Tęcza” ze 

Słupska). Ubiegłoroczną „Noc Bibliotek” zaczęliśmy 

o godzinie 17:00 projekcją filmu familijnego pt. „Ptyś 

i Bill”. Następnie podziwialiśmy występ dobrze nam 

już znanego iluzjonisty Arkadiusza AMONA Wiatro-

wskiego. Pierwszorzędnie bawili się na nim i młodsi, 

i starsi. W klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadził 

nas natomiast recital kolęd i świątecznych hitów 

w wykonaniu zespołu Heyser Band. Dużą i długo 

wyczekiwaną nowością w ofercie biblioteki okazały 

się gry planszowe. Posiadamy już kilkadziesiąt gier dla 

graczy w każdym wieku. Gwarantują one świetną 

rozrywkę dla całej rodziny na długie godziny!

Ciągle ewoluujemy, żeby dopasować się do 

Państwa potrzeb i oczekiwań. Nasze starania zostały 

zauważone i docenione przez Instytut Książki 

i dziennik „Rzeczpospolita”. W opracowywanym przez 

nich corocznie ogólnopolskim rankingu bibliotek 

zajęliśmy 2 miejsce w województwie kujawsko-

pomorskim i 24 miejsce w kraju! O jakości biblio-

tecznych usług oczywiście najlepiej przekonać się 

samemu, odwiedzając nas i korzystając z naszej 

bogatej i wszechstronnej oferty. 

Zapraszamy!
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Organizacje pozarządowe, skupiające aktyw-

nych obywateli i podejmujące działania na rzecz 

społeczności lokalnych są ważnym ogniwem Naszego 

społeczeństwa. Skuteczność działań podejmowanych 

przez organizacje społeczne sprawia, że z roku na rok 

rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian 

w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na 

rozwój regionu. Jako podmioty silnie osadzone 

w lokalnych realiach, doskonale znają potrzeby 

i problemy mieszkańców naszej Gminy. Ogromna 

aktywność oraz elastyczność w działaniu sprawiają, 

że ich rola w budowaniu społeczeństwa obywatel-

skiego jest nieoceniona.

Przyjmując Program Współpracy Gminy 

Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019, Gmina wyraziła wolę 

budowania dialogu obywatelskiego, tworzenia 

warunków do realizacji inicjatyw służących 

mieszkańcom oraz deklarowała ścisłe współdziałanie 

z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań 

ustawowych samorządu.

Gmina zlecając realizację zadań publicznych, 

ujętych w rocznym programie współpracy ogłosiła 

10 otwartych konkursów ofert, w których udział wzięło 

16 organizacji pozarządowych, składając łącznie 31 

ofert. Zawartych zostało 21 umów na realizację zadań 

publicznych z 15 organizacjami pozarządowymi, 

w zakresie następujących obszarów: 

1. Rozwój sportu w Gminie Sępólno Krajeńskie;

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spo-

łecznym;

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

5. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego;

7. Dofinansowania wkładu własnego organizacji 

pozarządowych do realizacji projektów współfinanso-

wanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji 

priorytetowych zadań publicznych wspieranych 

w 2019 r. przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i oso-

bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób.

I. Na realizację zadań publicznych w zakresie 

rozwoju sportu przekazano środki w wysokości 

462.500,00 zł.  W ramach trzech konkursów zawarto 

5 umów. W wyniku postępowania konkursowego 

dotację otrzymały:

1) Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” 

w Sępólnie Krajeńskim;

2) LZS Wałdowo;

3) Klub Sportowy LZS Gryf Piaseczno/KS Skarpa;

4) Klub Sportowy „Aktywni na Krajnie”;

5) Klub Sportowy LZS Lutówko.

II. Na realizację zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-

łecznym przeznaczono kwotę 34.000 zł. Na ogło-

szenie konkursowe wpłynęły 2 oferty, które spełniły 

wszystkie wymogi oceny formalnej i merytorycznej:

1) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” - Punkt Konsul-

tacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narko-

manii;

2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” w Sę-

pólnie Krajeńskim - Razem dla siebie – razem dla 

innych; 

III. Zostały ogłoszony jeden otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno 

Krajeńskie w zakresie: nauka, edukacja, oświata 

i wychowanie. Na powyższe działania przeznaczono 

kwotę 90.000,00 zł.  Po dokonaniu oceny formalnej

i merytorycznej, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

zlecił realizację 3 zadań publicznych. Dotację 

otrzymały:

1) Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom” – „Gminne 

Centrum Informacji - kierunek rozwój”; 

2) Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom” - „Mamo, Tato 

tu jestem” – Szkoła Rodzenia VI w Centrum Małego 

Dziecka i Rodziny;

3) Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” -  Apetyt 

seniorów na wiedzę i … 

IV. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnia-

nie turystyki i krajoznawstwa, na które przekazano 

środki finansowe w wysokości 29.685,00 zł. 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, z czego kryteria oceny 

formalnej spełniło 5 wniosków. Burmistrz zlecił 

realizację zadań poprzez przyznanie dotacji z budżetu 

Gminy następującym oferentom w zakresie: 

1) Klub Sportowy „Basket 25” - ROZWÓJ KOSZYKÓWKI 

W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE;

2) Uczniowski Klub Sportowy „KALOSKAGATOS” - Tur-

nieje siatkarskie;

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – 12.000 zł:

Współpraca Gminy 

z organizacjami pozarządowymi

Sępólno Krajeńskie



3) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgo-

szczy - XVIII Powiatowe Zawody Spinningowe Zakła-

dów Pracy;

4) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim - Z WODĄ ZA PAN 

BRAT. 

2. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 

17.685,00 zł:

1) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” - Prowadzenie 

Punktu Informacji Turystycznej; 

V. Zostały ogłoszone dwa konkursy w zakresie 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, na które przekazano środki finansowe 

w wysokości 24.299,18 zł. W ramach tych konkursów 

złożono 8 ofert. Umowy podpisano na realizację 

4 zadań publicznych.

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń 

Wiejskich i Kółek Rolniczych” gminy Sępólno 

Krajeńskie - XIII Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura 

Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

2) Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - Senior 

w kulturze i sztuce;

3) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 

w Bydgoszczy - BAJKOWE CZWARTKI;

4) Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” - Żyj kolorowo!

VI. Ogłoszono konkurs na wsparcie wykonania 

zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu 

własnego organizacji pozarządowych do realizacji 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrz-

nych a służących realizacji priorytetowych zadań 

publicznych wspieranych w 2019 r. przez Gminę 

Sępólno Krajeńskie. Do konkursu przystąpiła jedna 

organizacja pozarządowa Stowarzyszenie ,,Młodzi dla 

Lutówka”, które otrzymało dofinansowanie w wyso-

kości 11.200,00 zł na zadanie pn. Budowa pomostu 

w kształcie litery „T” na jeziorze Lutowskim w Lutówku 

i wyrównanie terenu przy przyczółku i całej inwestycji.

VII. Na konkurs ofert w zakresie pomoc 

społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, wpłynęła 1 oferta, która uzyskała 

dotację w wysokości 17.000 zł. Stowarzyszenie 

„Dorośli-Dzieciom” realizowało zadanie publiczne 

pn. "Mój Letni Czas" zajęcia socjoterapeutyczne na 

obozie terapeutycznym. 

Inną formą realizacji zadań publicznych przez 

administrację samorządową we współpracy ze 

stowarzyszeniami stanowiły tzw. „małe granty”, na 

które w roku 2019 wpłynęło 6 wniosków o udzielenie 

dofinansowania lub sfinansowanie realizacji zadania 

publicznego poza konkursem (art. 19 a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

W trybie art. 19 a podpisano 6 umów z 6 organizacjami 

pozarządowymi, które łącznie wykorzystały na 

realizację zadań publicznych kwotę 20.340,81 zł.

Zawarte umowy dotyczyły następujących obszarów:

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie 

Krajeńskim - Obchody 130-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim;

b) Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” - 

„Maluch w krainie muzyki klasycznej”;

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

a) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HALS” - Kurs 

nauki pływania na łodzi klasy Laser;

b) Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” 

w Sępólnie Krajeńskim - Wynajem obiektu sporto-

wego na zimowe treningi piłki nożnej halowej;

c) Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” - 

Ferie na wesoło bis;
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3) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej: ORCHIDEA Krajeń-

skie Stowarzyszenie Amazonek - „RAZEM PO ZDRO-

WIE Z AMAZONKĄ”.



Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Sępólno Krajeńskie
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Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Sępólnie Krajeńskim, Wałdowie, Lutowie, Lutówku, Komierowie 

oraz Zalesiu, w skład których wchodzi 203 członków zwyczajnych, 4 drużyny 

młodzieżowe i 1 kobieca. 

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią związek ludzi, którzy nie pozostają 

obojętni wobec nieszczęścia. Druhowie są o każdej porze dnia lub nocy bez względu 

na panujące warunki atmosferycznie gotowi na ratunek potrzebującym. Ochotnicy 

uczestniczą w akcjach ratowniczych, festynach, pokazach, konkursach, festynach, 

ćwiczeniach, pogadankach na temat bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, 

udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczeniach imprez kulturalnych, państwowych 

oraz kościelnych. 

Fot. OSP Wałdowo  zawody sportowo - pożarnicze.–

Fot. OSP Sępólno Krajeńskie  Szkolenie z pierwszej pomocy.–

Fot. OSP Sępólno Krajeńskie  Bicie rekordu Guinnessa w udzielaniu pierwszej 
pomocy w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. 

–

W gminie Sępólno Krajeńskie cyklicznie organizowane są zawody sportowo 

– pożarnicze,  konkursy na etapie gminnym: plastyczny pn. „Zapobiegajmy 

pożarom” oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Laureaci konkursów odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz 

ogólnokrajowym. 

W dniu 11 maja 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim 

obchodziła swój jubileusz 130-lecia istnienia, połączony z Gminnym Dniem 

Strażaka oraz nadaniem jednostce imienia druha Aleksandra Brandta. W roku 2019 

został sfinalizowany  projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu 

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W ramach projektu jednostka OSP 

Lutowo otrzymała 8 kpl. ubrań specjalnych oraz 1 hełm strażacki, z czego 85 % 

kosztów sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 %  

z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Uroczyste wręczenie zakupionego 

umundurowania nastąpiło 5 czerwca 2019 r.  w Tucholi oraz 25 listopada 2019r. 

w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.  Ponadto w 2019 r. wykonano 

remont pomieszczenia garażowego w remizie OSP Wałdowo. 

Reasumując swoją pracą i zaangażowaniem jednostki regularnie pozyskują 

sprzęt finansowany z różnych źródeł, niezbędny do gaszenia pożarów i usuwania 

miejscowych zagrożeń. Systematyczne doposażanie Ochotniczych Straży 

Pożarnych z gminy Sępólno Krajeńskie zwiększa bezpieczeństwo samych druhów 

oraz  mieszkańców naszej gminy i turystów. Działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie trwale wpisała się w lokalną 

społeczność realizując zadania m.in. prewencyjne, ratownicze, szkoleniowe, 

kulturowe i porządkowe.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia  

należy do zadań własnych gminy. Podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem 

publicznym o znaczeniu lokalnym leżącym w gestii samorządu gminnego, należą 

do niej świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 

rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, 

udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek zapewnienia równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zwykle 

zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym podstawowej opieki zdrowotnej realizują 

podmioty lecznicze, którymi mogą być przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące 

przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami są  zwykle lekarze wykonujący działalność 

leczniczą jako indywidualną lub grupową praktykę, w postaci spółki: cywilnej, spółki 

jawnej albo spółki partnerskiej. W drugiej grupie mieszczą się fundacje 

i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – 

w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Ochrona zdrowia



Od wielu lat w ramach współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowymi prowadzony jest 

punkt konsultacyjno – profilaktyczny ds. przeciw-

działania narkomanii. Zadanie dotyczące profilaktyki 

i pierwszego kontaktu, powierzono Stowarzyszeniu 

„Dorośli-Dzieciom”. Mieszkańcy mają możliwość 

korzystania z usług specjalisty terapii uzależnień 

w sytuacji związanej z narkotykami, dopalaczami 

i stanami zagrożenia bezpieczeństwa. 
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Profilaktyczną opieką zdrowotną objęte są 

dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Gminy 

Sępólno Krajeńskie. W ramach podpisanego porozu-

mienia udzielane jest ambulatoryjne świadczenie 

zdrowotne przez Centrum Medyczne SPAMED.

W trosce o zdrowie mieszkanek Gmina Sępólno 

Krajeńskie w 2019 roku współpracowała z nastę-

pującymi podmiotami, które wykonują badania 

mammograficzne. 

• Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka

  ul. Doktor Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz

  (przebadano 52 kobiety).

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nazwa podmiotu leczniczego Adres

ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Hallera 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Wojska Polskiego 10, 
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Kościelna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Hallera 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Plac Wolności 2, 
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Baczyńskiego 2/2, 
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Bergera 23, 89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Plac Wolności 8, 
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Plażowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Nazwa rodzaju świadczenia  
na podstawie umowy z NFZ

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
• Podstawowa Opieka Zdrowotna
• Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

• Podstawowa Opieka Zdrowotna
• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

• Podstawowa Opieka Zdrowotna

• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
• Opieka paliatywna i hospicyjna

• Rehabilitacja lecznicza

• Rehabilitacja lecznicza

• Podstawowa Opieka Zdrowotna

• Podstawowa Opieka Zdrowotna

• Leczenie stomatologiczne

• Leczenie stomatologiczne

• Leczenie stomatologiczne

• Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrum Medyczne SPAMED
Oddziały: Wałdowo, Radońsk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Doktór" Sp. z o.o.

Zespół Diagnostyczno-Leczniczy Bonus-Plus

Stacja Opieki Długoterminowej Caritas

Izomed- Zakład Rehabilitacji Izabela Sawicka

Gabinet Rehabilitacyji I Terapii Manualnej Lucyna Suchomska

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej 
"Vita" Skórczewska I Partnerzy - Pielęgniarki

Indywidualna Praktyka Położnicza Bożena Malczewska

Praktyka Stomatologiczna - Zbigniew Szlezer

Prywatna Praktyka Stomatologiczna - Rafał Przybyłka 

Gabinet Stomatologiczny Wiesława Wojciechowska

Nzoz "Jantar" Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie w 2019 roku mieli możliwość skorzystania z usług podmiotów leczniczych posiadających umowy 

z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ:

• Luxmed diagnostyka sp. z o.o. ul. Tomasza

  Nocznickiego 8, Gdynia (przebadano 305 kobiet).

• Geneva Trust Polska sp. z o.o. 

   ul. Franciszka Schuberta 104, Gdańsk

   (przebadano 66 kobiet).

• Medica ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź

   (przebadano 11 kobiet).

Badaniu mammograficznemu poddały się 434 

kobiety z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Dodatkowo w 2019 roku Centrum Onkologii 

im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zapropono-

wało naszym mieszkańcom badanie jelita grubego.

Gmina współpracuje również z Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgo-

szczy. W specjalistycznym ambulansie cztery razy 

została pobrana krew od honorowych dawców 

tj.: 06.03.2019r., 05.06.2019r., 04.09.2019r., 

04.12.2019 r.

Szkoła Rodzenia prowadzona przez Stowa-

rzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Centrum Małego 

Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim to kolejny 

projekt finansowany ze środków Gminy. Zajęcia 

prowadzone w Szkole Rodzenia są  skierowana do 

mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w tym:

1) rodziców planujących i oczekujących na narodziny

     dziecka,

2) nieletnich rodziców oraz rodziców znajdujących

     się w trudnej sytuacji życiowej,

3) dzieci do 3 roku życia oraz ich rodziców 

     i opiekunów.

W ramach profilaktyki prowa-

dzone były systematyczne 

szkolenia, warsztaty 

z dziećmi, młodzieżą, 

nauczycielami oraz rodzica-

mi na terenie szkół Gminy 

Sępólno Krajeńskie.

W ramach gminnej dotacji ORCHIDEA 

KRAJEŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK realizo-

wało zadanie publiczne w formie kampanii eduka-

cyjno-profilaktycznej, której celem było podniesienie 

świadomości społeczeństwa Gminy Sępólno Krajeń-

skie, na temat profilaktyki nowotworowej – głównie  

raka piersi oraz wsparcie psychofizyczne osób po 

mastektomii. 

W związku z tym zorganizowano:

1) 2 spotkania z mieszkańcami Gminy Sępólno 

Krajeńskie podczas Dni Sępólna Krajeńskiego 

i Dożynek Gminnych w Kawlach,

2) spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ponad-

podstawowych i Ponadgimnazjalnych w Sępólnie 

Krajeńskim,

3) dwa spotkania z KGW w Kawlach i Wilkowie. 



Zakład Transportu 

w Sępólnie Krajeńskim

i Usług Sp. z o.o. 

• wynajmu środków transportowych,

• transportu drogowego osób,

• transportu drogowego towarów,

• napraw pojazdów mechanicznych, 

• napraw i konserwacji maszyn,

• robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych,

TRANSPORT

ul. Kamila Baczyńskiego 6,   89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim rozpoczął działalność w 2011 roku. Przedmiotem działalności 

są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych oraz ogólnobudowlanych i komunalnych.

Ponadto przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie:

• rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych,

• robót związanych z budową dróg i autostrad,

• przygotowaniem terenu pod budowę,

• pogrzebów i działalności pokrewnej

• innej działalności związanej z prowadzeniem interesów zgodnej 

z Aktem Notarialnym 

Głównym zadaniem Spółki  jest dowóz dzieci 

do szkół. Codziennie wyjeżdża w trasę 6 

autobusów i 2 mikrobusy, które tygodniowo 

przemierzają ok. 4 500 km. Zgodnie z Ustawą 

o systemie oświaty, w naszej gminie 

dowożone są wszystkie uprawnione dzieci, 

ale także te których ustawa nie obejmuje, 

jeżeli tylko w autobusie są wolne miejsca.

Niniejsze usługi świadczone są środkami 

transportu przystosowanymi do przewozu 

dzieci, spełniającymi wymogi bezpie-

czeństwa i kodeksu drogowego oraz 

wykonywane są przez osoby posiadające 
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Jako spółka gminna zajmujemy sie budową 
dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta 
oraz w niektórych sołectwach. Na zlecenie Gminy 
ponadto wykonujemy prace związane z utrzymaniem 
czystości na ulicach miasta, budujemy przepusty 
drogowe, odwodnienia dróg i placów.

Zajmujemy się także utrzymaniem zieleni, 
bieżącym utrzymaniem tzw. małej infrastruktury, m. 
in.: znaki drogowe. Na bieżąco naprawiamy drogi 
gminne: asfaltowe, utwardzone tłuczniem oraz 
gruntowe.

Do tej pory nasza Firma wykonała m. in. takie 
roboty budowlane jak:

• utwardzenie ulic m.in.: Krasickiego, Kisiele-
wskiego, Tartaczna, Ogrodowa, Kochanowskiego, 
Polna, Krótka, Sawickiej, Składowa, Konopnickiej, 
Broniewskiego, Reymonta, Mickiewicza, Cicha, Bema, 
Małcużyńskiego, Kochanowskiego, osiedle Jana 
Pawła II, Przemysłowa, Al. Lipowa,

• utwardzenie ulic w miejscowości Więcbork: 
Chrobrego, Krajeńska,

• budowa zatoki postojowej w miejscowości Sośno,

Istniejemy na rynku już od 25 lat, przez ten okres funkcjonowaliśmy pod 

rożnymi nazwami, ale ciągle z Wami i dla Was.

• utwardzenie ponad 3000 m nawierzchni 
w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Sępólnie 
Krajeńskim,

• przebudowa drogi gminnej we wsi Piaseczno,
• przebudowa drogi we wsi Dziechowo,
• odbudowa drogi gminnej Wałdowo – Toboła,
• przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Mierucinie,
• budowa chodników m.in. na takich ulicach jak: 

Mickiewicza, Sportowa/Odrodzenia, Szkolna, Koro-
nowska, Kossaka, os. Słowackiego, Pl. Przyjaźni, 
BoWiD, Kopernika, Sportowa, Komierowska, Pokrzy-
wnickiego, a także we wsiach: Wałdowo, Zboże, 
Radońsk, Włościbórz, Wiśniewka, Kawle, Piaseczno,

• utwardzenie parkingów, targowiska miejskiego, 
zejście na molo,

• budowa chodników w Gminie Sośno,
• budowa kanalizacji deszczowej w Piasecznie,
• przebudowa drogi gminnej w Piasecznie
• remont pomostów na plaży miejskiej
• odbudowa mostu na rzece Kamionka w miejsco-

wości Toboła,

USŁUGI BUDOWLANE i KOMUNALNE

• remont łazienek m. in. w Centrum Kultury i Sztuki 
w Sępólnie Kr. oraz w Urzędzie Miejskim w Sępólnie 
Krajeńskim,

• budowa kładki na rzece Sępolenka,
• budowa schodów na Plac Przyjaźni oraz budowa 

schodów do Centrum Kultury i Sztuki,
• remont przejścia z ul. Polnej na ul. Wodną,
• remont przejścia łączącego ul. Kościuszki z pla-

cem targowym,
• remont Świetlic Wiejskich,
• wykonanie ogrodzeń: plac zabaw ul. Krasickiego, 

ul. Bajkowa, Plac Przyjaźni,
• prace remontowe m.in. : weterynaria, mieszkanie 

komunalne Włościbórz.

W naszym posiadaniu jest między innymi taki 
sprzęt jak: walec drogowy, zamiatarka, ładowarka, 
koparko – ładowarka, samochód ciężarowy z przycze-
pą, ciągnik rolniczy o mocy 150 km oraz rozściełacz 
do asfaltu.
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TYMCZASOWY
POBYT PSÓW

Od maja 2007 roku zajmujemy się prowadze-
niem administracji Cmentarza Komunalnego 
w Sępólnie Krajeńskim. Cmentarz zajmuje 
powierzchnię 5,26 ha, w tym 3,22 ha to powierzchnia 
ogrodzona. 

Od kilku lat zajmujemy się wyłapywaniem psów 

i innych zwierząt z terenu Gminy Sępólno Kr. po 

uprzednim zleceniu przez pracownika Gminy lub na 

zgłoszenie funkcjonariusza Policji. Psy przebywają na 

ogrodzonym terenie obok Oczyszczalni Ścieków 

w Sępólnie Kr. około 2-óch tygodni, potem są 

przewożone do Schroniska dla Psów w Ruścu.

Chcąc adoptować psa, który tymczasowo 

przebywa w „przytulisku” należy zgłosić się do 

siedziby naszej Spółki w celu podpisania umowy 

adopcyjnej.

Adoptujący zobowiązuje się do:

• zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humani-

tarnego traktowania i właściwych warunków utrzy-

mania,

• zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie 

choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych 

i koniecznych zabiegów weterynaryjnych.

Osoba adoptująca psa  z „przytuliska” może 

w określonym terminie po adopcji dokonać steryli-

zacji/kastracji na koszt Gminy we wskazanym 

gabinecie weterynaryjnym.

CMENTARZ  KOMUNALNY

Obecnie na cmentarzu pochowanych jest 1807 
zmarłych. 

W celu pochowania zmarłego na cmentarzu 
należy przedstawić kartę zgonu zarejestrowaną 
w Urzędzie Stanu  Cywilnego.

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. Dowóz realizowany jest 

zgodnie z organizacją roku szkolnego i według ustalonego harmonogramu.



Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Sępólnie Krajeńskim  

Usługi w zakresie:

• diagnostyki pojazdów • przeglądów rejestracyjnych

• napraw pojazdów

Z K
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

• wodociągowych • kanalizacyjnych
• montaż wodomierzy
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Wykonywanie przyłączy:

• remonty mieszkań • ocieplanie budynków

Usługi budowlane:

• gazowych • grzewczych

Wykonywanie instalacji:

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

kontakt@zgksepolno.pl www.zgksepolno.pl

tel. 52 388 22 86                     52 388 29 87 kom. 606 608 937tel.                     

Zarząd Spółki jest jednoosobowy reprezentowany przez 

Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu: mgr Dariusza Krakowiaka



 gazów technicznych• • gazu propan butan

• sprzętu spawalniczego

Usługi samochodem specjalistycznym

,,WUKO” w zakresie: 

•

•

 

   i deszczowej

  usuwania zanieczyszczeń i osadów

   z wypustów ulicznych i studzienek

   kanalizacyjnych.

 czyszczenie kanalizacji sanitarnej 

 o średnicach od 50 do 600 mm,

Spółka prowadzi działalność 

wyodrębnionych wydziałów:

za pośrednictwem

•  Wydział Energetyki Cieplnej,

•  Wydział Wodociągów i Kanalizacji,

•  Wydział Usług Komunalnych,

•  Wydział Gospodarki Mieszkaniowej.
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• transportowe • dekarskie

Sprzedaż:Usługi:



Urząd Miejski  
w Sępólnie Krajeńskim

ul. Tadeusza Kościuszki 11  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 389-42-10 

fax (52) 389-42-20 

www.gmina-sepolno.pl  

sekretariat@gmina-sepolno.pl

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 
Waldemar Stupałkowski  
tel. (52) 389-42-30

Zastępca Burmistrza  
Sępólna Krajeńskiego  
Marek Zieńko  
tel. (52) 389-42-30

Skarbnik Gminy  
Anna Buchwald  
tel. (52) 389-42-01 

Sekretarz Gminy  
Dariusz Wojtania  
tel. (52) 389-42-50

Referat Finansowy

Referat Spraw Obywatelskich

 

Zarządzanie kryzysowe, sprawy 
obronne i wojskowe  
tel. (52) 389-42-33

Referat Gospodarki 
i Rolnictwa

Komunalnej 

 
Anna Sotkiewicz -Tumanik  
tel. (52) 389-42-51

Fundusze unijne  
tel. (52) 389-42-52 

Sprawy rozwoju gosp., 
zagospodarowanie przestrzenne   

tel. (52) 389-42-53

Realizacja inwestycji gminnych,
zamówienia publiczne

  

tel. (52) 389-42-55

 

ul. Młyńska 33  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 519-05-32 

zlobek_sepolno@wp.pl  

www.cmdir.pl  

Dyrektor – Danuta Daszkiewicz 

Klub Dziecięcy  
Małego D ziecka i Rodziny   

w Centrum 

 

ul. Młyńska 33  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 519-05-32 

klubdzieciecy_sepolno@wp.pl  

www.cmdir.pl  

Kierownik – Kamila Damaszek 

Świetlica Terapeutyczna

ul. Kamila Baczyńskiego 2  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. fax (52) 388-53-00 

Dyrektor – Danuta Daszkiewicz

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.  

 

ul. Elizy Orzeszkowej 8  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 388-22-86 

fax (52) 388-28-49 

kontakt@zgksepolno.pl  

www.zgksepolno.pl  

Prezes Zarządu – Dariusz Krakowiak  

Zakład Transportu
i Usług Sp. z o.o.  

 

Spis telefonów
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Ewidencja ludności i dowody osobiste 

tel. (52) 389-42-34

Kierownik USC  
Barbara Wiese - Spichalska  
tel. (52) 389-42-35

Samodzielne Stanowisko  
Ds. Informatyki,  
Pełnomocnik Burmistrza  
Ds. Informacji Niejawnych  
Marcin Jarski   

tel. (52) 389-42-60

Inspektor Ochrony Danych
Hanna Sobiechowska
tel. (52) 389-42-32

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 388-84-50  

fax (52) 388-84-51 

ops@ops-sepolno.pl  

www.ops-sepolno.pl  

Dyrektor – Izabela Fröhlke

Biblioteka Publiczna
im. Jarosława Iwaszkiewicza 

 

ul. Wojska Polskiego 22  

89 - 400  Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 388-02-20  

fax (52) 388-31-41 

kontakt@biblioteka-sepolno.pl  

www.biblioteka-sepolno.pl  

Dyrektor – Grażyna Kędzierska 

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Tadeusza Kościuszki 4  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel./fax  (52) 388-01-60  

sekretariat@ckissepolno.com.pl 

www.ckissepolno.com.pl  

Dyrektor – Julita Maciaszek  

Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Chojnicka 19  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel./fax (52) 321-03-21  

biuro@csir-sepolno.pl  

www.csir-sepolno.pl  

Dyrektor – Marek Chart 

Zakład Obsługi 
Oświaty Samorządowej 

ul. Kamila Baczyńskiego 6  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 388-80-90 

ztiusepolno@op.pl  

www.ztiusepolno.pl  

Prezes Zarządu – Grzegorz Gliński

ul. Tadeusza Kościuszki 11  

89-400 Sępólno Krajeńskie  

tel. (52) 389-42-41 

zoos_sepolno@wp.pl  

Dyrektor – Zbigniew Marek Tymecki

Księgowość budżetowa
tel. (52) 389-42-03

tel. (52) 389-42-04
Podatki

tel. (52) 389-42-05

Kasa
Tel. (52) 389-42-02

Sprawy kadrowe
tel. (52) 389-42-25

Kierownik Referatu i współpraca
z organizacjami pozarządowymi
Beata Kozłowska
tel. (52) 389-42-31

Ewidencja działalności gospodarczej

i wydawanie zezwoleń alkoholowych

tel. (52) 389-42-36

Kierownik  Referatu i sprawy rolnictwa,
leśnictwa oraz zadrzewień
Jarosław Dera 
tel.(52) 389-42-11

Sprawy nazewnictwa ulic, numeracji 
nieruchomości, 

 
tel. tel.(52) 389-42-12

Gospodarka mieniem komunalnym 
oraz sprawy mieszkaniowe
tel. (52) 389-42-13

Gospodarka odpadami komunalnymi
tel. (52) 389-42-14

drogownictwa
oraz targowiska

Referat Organizacyjny 

Kierownik Referatu i obsługa
Rady Miejskiej
Mirena Frosina
tel. (52) 389-42-21

Sekretariat
tel. (52) 389-42-30

Biuro Obsługi Klienta
tel. (52) 389-42-10

Obsługa Komisji Rady Miejskiej
tel. (52) 389-42-22

Sprawy archiwum, bhp, p.poż.,
sprawy socjalne
tel. (52) 389-42-23

 Referat Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Stanu Cywilnego

 

Żłobek w Centrum
Małego Dziecka i Rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 8 

Kierownik Referatu i sprawy gospodarki

budowlanej oraz inwestycje



1. Może cię porwać wehikuł czasu, 

olśnić fiordami świerkowych lasów, 

kanionów pięknem, dzikiej natury, 

stroić w ich rytmie lutnie i chóry.

Ref.:  Uroki świata tracą swe blaski

u progu ziemi pomorsko-kujawskiej,

bo czar Sępólna - perły Pomorza -

szmaragdem jezior sięga Niechorza.

2. W okresie wojen dzielne zastępy – 

broniły Krajny- ,,waleczne sępy".

 A po zwycięstwie tu się ostały,

 dzieje Sępólnem miasto nazwały.

Ref.: Uroki świata tracą swe blaski

u progu ziemi pomorsko-kujawskiej,

bo czar Sępólna - perły Pomorza – 

szmaragdem jezior sięga Niechorza.

3. Mogą nas różnić własne poglądy, 

sporne opinie, zmienne osądy. 

Wszystkich nas łączy miłość do grodu,

zgodnym więc krokiem - idźmy do przodu!

Ref.: Uroki świata tracą swe blaski

u progu ziemi pomorsko-kujawskiej,

 bo czar Sępólna - perły Pomorza –

szmaragdem jezior sięga Niechorza.

Hymn

Sępólna Krajeńskiego
Słowa i muzyka:

ks. kanonik Jerzy Wincenty Sobota

Urząd Miejski

w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno  Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 11

tel. (+48 52) 389 42 30

www.gmina-sepolno.pl

Opracowanie graficzne:

F.U.W. „DANIEL” Ewa Wierzchucka

89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Wiatrakowa 3

tel. (+48 52) 388 38 56

www.drukarniadaniel.pl
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