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Słowo wstępu
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Wąpielsk
Czas szybko mija –
niedawno były Święta Bożego
Narodzenia, zima, patrzyliśmy
na prognozy pogody i zastanawialiśmy się, czy trzeba będzie
uruchamiać akcję odśnieżania
dróg na terenie Gminy, dziś już
za oknami wiosna – przyroda
budzi się do życia, sprzątamy nasze otoczenie, uprawiamy pola
i z nadzieją patrzymy, że będzieto kolejny dobry rok.
W Urzędzie Gminy czas
również szybko mija i zachodzą
zmiany. Nasze plany i zamierzenia przechodzą w fazę realizacji. Okres zimowy wykorzystaliśmy na remont pomieszczeń
w budynku Urzędu Gminy, który
został wykonany głównie przez
pracowników Samorządowego
Zakładu Budżetowego. Złożone
przez nas do Urzędu Marszałkowskiego wnioski zostały już
częściowo rozpatrzone, co oznacza, że możemy przystępować
do realizacji inwestycji. Obecnie
jesteśmy już po przetargu na
termomodernizację budynków
Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych i w Długiem, podpisaliśmy umowy z wykonawcami
i rozpoczęły się pierwsze prace.
Udało się też rozstrzygnąć, bardzo korzystnie dla Gminy, przetarg na budowę drogi gminnej
Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk, a wykonawca zobowiązał
się do wykonania prac w terminie do końca czerwca br. Realizowana jest również inwestycja
na drodze powiatowej Wąpielsk
– Plebanka przez Powiat Rypiński, która jest współfinansowana
z budżetu Gminy Wąpielsk.
Zaplanowaliśmy
inwestycje drogowe w miejscowości Długie i jesteśmy na etapie
przygotowywania
stosownej

Łapinóżek

Długie

W TYM NUMERZE:
KOLEJNE INWESTYCJE
DROGOWE
str. 2

JUBILEUSZE
50-LECIA
str. 6

ZAKUP SAMOCHODU
STRAŻACKIEGO
str. 3

GMINNY
DZIEŃ KOBIET
str. 6
Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych

dokumentacji. Planujemy zakup
i montaż 10 lamp hybrydowych,
które doświetlą drogi i skrzyżowania w naszej Gminie.
Podjęliśmy
działania
zmierzające do rozbudowy sieci wodociągowej w GminieWąpielsk. Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie inwestycji
polegającej na zbudowaniu
28 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach należących do mieszkańców Gminy
Wąpielsk, a także na modernizacji i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo.
Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku w celu uzyskania dofinansowania projektów
dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej lub
cieplnej z OZE w budynkach
mieszkalnych, czyli mikroinstalacji dla chętnych mieszkańców
naszej Gminy.
Na początku roku, w wyniku prowadzonych rozmów
z Komendą Wojewódzką PSP
w Toruniu i Komendantem Powiatowym PSP w Rypinie, pojawiła się możliwość dokonania
zakupu z dofinansowaniem zewnętrznym samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski

wraz z Pracownikami

Bezpłatne wypełnianie wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich
Rolnicy z terenu Gminy Wąpielsk mają
możliwość bezpłatnego wypełniania
wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Wnioski są bezpłatnie wypełnianie w środy i czwartki w godz. 9:00-15:00
w Urzędzie Gminy Wąpielsk.
Termin składania wniosków ubiega
15 maja 2017 r.

OSP w Wąpielsku, który zastąpiłby wyeksploatowanego Jelcza
z 1978 r. i podejmujemy działania w tym zakresie.
Z budzącą się wiosną
pozytywnie
patrzymy
w przyszłość i mamy nadzieję, że podejmowane przez nas
działania są pozytywnie odbierane przez Mieszkańców Gminy
Wąpielsk. Na bieżąco i w miarę
możliwości staramy się rozwiązywać zgłaszane przez Państwa
problemy i postulaty. Zgłaszanych spraw jest wiele, ale jestem
przekonany, że wspólnie uda
nam się znaleźć właściwe rozwiązania.

Na zbliżające się Święta
Wielkanocne składam wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy oraz Gościom serdeczne życzenia – zdrowych, pogodnych
i rodzinnych Świąt Wielkiej
Nocy. Niech będzie to czas wypełniony radością i nadzieją
budzącej się do życia przyrody,
a Zmartwychwstały Chrystus
niech nas umacnia oraz obdarzy
miłością, wiarą i spokojem. Życzę
także smacznego jajka, obfitości
na wielkanocnym stole oraz mokrego śmigusu – dyngusu.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
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Rok 2017 rokiem inwestycji w Gminie Wąpielsk

Budowa drogi powiatowej Wąpielsk-Plebanka
Rozpoczęła się przebudowa
prawie pięciokilometrowego odcinka
drogi powiatowej z Wąpielsk do Półwieska Małego. Działania są kontynuacją pierwszego etapu remontu, który
został zrealizowany w ubiegłym roku.
Powstało wtedy pól kilometra nowej
nawierzchni od Plebanki w stronę
Półwieska Małego. Koszt tej inwestycji wynosi blisko 3 mln. zł. Połowę tej
kwoty udało się otrzymać w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, pozostała część sfinansowana zostanie
z budżetu Powiatu Rypińskiego i budżetu Gminy Wąpielsk. Wykonawcą
robót jest firma SKANSKA S.A. Prace
mają zakończyć się w październiku. Droga powiatowa relacji Szafarnia – Wąpielsk - Rypin jest ważnym
łącznikiem powiatu rypińskiego i golubsko- dobrzyńskiego, spotyka się z
droga wojewódzką nr 534 GrudziądzRypin, obecnie trwa wycinka 270
drzew przy drodze.
Do tej pory poruszanie z Wąpielska do Półwieska Małego było
trudne dla kierowców. Aleja znajdująca się przy trasie była urokliwa, ale
powodowała również zagrożenie.
Drzewa rosły tuż przy nawierzchni,
przez co kierowcy nie mieli wystarczającej przestrzeni do poruszania
się . Droga jest nierówna, prawdopodobnie przez korzenie drzew.

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Wąpielsk

Rok 2017 będzie kolejnym rokiem obfitującym w nowe inwestycje
drogowe. Trzy odcinki dróg gruntowych będą modernizowane i niebawem mieszkańcy będą mogli cieszyć się
z jazdy drogami z nawierzchnią asfaltową.

Obecnie poruszanie się po tej drodze
było bardzo utrudnione, wymijanie
np. z samochodem ciężarowym powodowało, że trzeba było zjeżdżać
a nawet zatrzymywać się pomiędzy
drzewami. Samo wycięcie drzew poprawi już bezpieczeństwo – mówi
Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk. Jadąc z Plebanki do Półwieska Małego można trafić na odcinek
naszpikowany głębokimi dziurami.
W planach jest także postawienie czterech lamp hybrydowych
w Wąpielsku oraz Półwieska Małym,
wykonie przejść dla pieszych oraz
przepustów drogowych i zatoczek
autobusowych.

Mieszkańcy miejscowości Długie
zyskają jeszcze jedną drogę asfaltową. Będzie to droga prowadząca nad jezioro Dłuskie. Asfaltową
nawierzchnię zyska 875 m drogi.
Zadanie to zostanie dofinansowane
ze środków budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Do końca czerwca powinna
zakończyć się modernizacja drogi
gminnej nr 120122C Radziki Duże –
Bielawki – Wąpielsk na odcinku 3,118
km wraz z przebudową skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2204C Radziki
Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite. W ramach inwestycji droga zyska
nawierzchnię z betonu asfaltowego
o szerokości 4 m. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 1 188 070 zł. Gmina Wąpielsk pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019 w wysokości 50%
wartości inwestycji. Pozostałe 50%
jest finansowane ze środków Gminy
Wąpielsk oraz Powiatu Rypińskiego.
Wójt Gminy Wąpielsk zdecydował także o modernizacji odcinka
drogi w miejscowości Długie (w kierunku Kozłówca). Choć jest to odcinek o długości 150 metrów to jego
modernizacja da Gminie Wąpielsk
możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, modernizacji dalszej części drogi w Długiem,
której długość wyniesie ok. 2,5 km.

Termomodernizacja bloku w Wąpielsku
Po dokonaniu analizy zasobów mieszkaniowych Gminy okazało się, że budynki wielorodzinne zbudowane w
latach 70-tych wymagają remontu,
który pozwoli na oszczędności energetyczne. Mieszkańcy od wielu lat
płacą czynsze, a pomimo tego przez
wiele lat nie były dokonywane w
tych budynkach żadne inwestycje i
remonty. Popularny wśród innych
gmin jest trend podejmowania działań proekologicznych, których realizacja jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Fundusz ten uruchomił w ostatnim czasie nabór wniosków w ramach
Programu
Priorytetowego EKOGMINA - dofinansowanie zadań
zzakresutermomodernizacjiiOZErealizowanych na potrzeby mieszkaniowe.
Celem programu jest ograniczenie

lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
poprzez oszczędność zużycia ciepła
w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie
produkcji energii z odnawialnych
źródeł. Beneficjentami programu są
jednostki samorządu terytorialnego
występujące z wnioskiem w imieniu
beneficjentów końcowych. Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wymagany jest wkład własny
pożyczkobiorcy, który musi stanowić
minimum 20% kosztu przedsięwzię-

cia, umorzenie wynosi 30% kwoty
pożyczki. Dzięki możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki dokonano analizy finansowo-kosztowej z
uwzględnieniem możliwości wypracowania oszczędności w utrzymaniu
tego gminnego budynku. Rada Gminy
na XXXVI sesji, 28 lutego br. podjęła
uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu z przeznaczeniem na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąpielsku”
w wysokości 366 960,00 zł
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Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radzikach Dużych

5 stycznia 2017 r. odbyło się
uroczyste poświęcenie i przekazanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego
Jednostce OSP Radzikach Dużych.
Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki VOLVO, z napędem
4x4, z modułem ratownictwa che-

miczno - ekologicznego o wartości
759 894 zł, zastąpi wysłużony 34letni samochód Jelcz. Samochód
został zabudowany przez Przedsiebiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp.
z o.o. z miejscowości Korwinów koło
Częstochowy. Starania o zakup nowego samochodu strażackiego Wójt
Gminy podjął już pod koniec 2015
roku. Na spotkaniach w Komendzie
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu ustalone były warunki zakupu
i finansowania. Ostatecznie dofinansowanie z Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego wyniosło
300 000 zł plus środki wypracowane
w tym systemie przez OSP Radziki
Duże w kwocie 6 400 zł. Pożycza przyznana dla naszej Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej sfinansowała
pozostałą część samochodu o wartości 453 494 zł, która będzie umorzona
w 25%. Dzięki tej formie zyskaliśmy
dodatkową kwotę 113 tys. zł dofinansowania. Uwzględniając całość dofinansowania, faktyczny koszt zakupu
samochodu wyniesie około 340 000zł.
Zakupiony samochód strażacki na
swym wyposażeniu posiada m.in.
zbiornik na wodę o poj. 3000 litrów,

działko wodno–pianowe, maszt
oświetleniowy z najaśnicami, wyciągarkę elektryczną, radiostacje
przenośne, latarki kątowe, kamerę
cofania oraz inny sprzęt ratowniczy. OSP w Radzikach Dużych funkcjonuje w strukturach Krajowego
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
a co za tym idzie może podejmować
działania ratowniczo – gaśnicze nie
tylko na terenie Gminy Wąpielsk, ale
również powiatu, a w razie potrzeby na terenie całego województwa.
Prowadzącym uroczystość był Prezes
Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorz Dzierżyński.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP w Radzikach Dużych. Przy
licznie
zgromadzonych
mieszkańcach i gościach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości do
rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Zbigniew Sosnowski - Poseł na Sejm RP i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, starszy
kapitan Jacek Kaczmarek - Zastępca
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Toruniu, Wojciech Kuliński - Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Paweł Zgórzyński - Radny Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Zgórzyński – Starosta
Rypiński, mł. bryg. Robert Wiśniewski
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie wraz
z kierownictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Rypinie, Jan Pankowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP,
Dariusz Górski- Wójt Gminy Wąpielsk,
Agnieszka Matyjasik – Sekretarz

Gminy Wąpielsk,Tomasz Czajkowski – Przewodniczący Rady Gminy
w Wąpielsku i Radni Gminy, ks.
Jacek Dudkiewicz- Proboszcz Parafii
w Radzikach Dużych, ks. Kan. Wiesław
Goszczycki – Ksiądz Senior z Osieka,
Izabela Lewandowska – Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Jolanta Szczepańska - Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Leszek Stefański
- Dyrektor Gimnazjum w Radzikach
Dużych, Maria Jaworska – Dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Radzikach Dużych, Mariusz Sztuczka – emerytowany Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie,
Sylwester Tułodziecki – Leśniczy
Nadleśnictwa Golub- Dobrzyń, Sołtysi
wsi, Przedstawiciele z jednostek OSP
z terenu powiatu rypińskiego należący do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego oraz Druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Radziki Duże.

ży Pożarnej- starszy kapitan Jacek
Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP – Zbigniew Sosnowski oraz Wójt Gminy Wąpielsk – Dariusz Górski.
Następnie matka chrzestna - Maria Jaworska nadała imię - Florek pojazdowi i ochrzciła samochód szampanem.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Wąpielsk- Dariusz
Górski , Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk- Tomasz Czajkowski oraz
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego - Maria Jaworska.
Wójt Gminy Wąpielsk - Dariusz Górski
podkreślił, iż otrzymany samochód
jest efektem starań wielu osób i instytucji. Wyraził wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do pozyskania przez
jednostkę samochodu pożarniczego.
Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście.
Pogratulowali strażakom nowego
nabytku i podziękowali za całokształt

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nadszedł czas na punkt kulminacyjny uroczystości, którym było poświęcenie samochodu strażackiego
przez Ks. Jacka Dudkiewicza – Proboszcza Parafii w Radzikach Dużych
oraz przekazanie Naczelnikowi Jednostki OSP Radziki- Ryszardowi Wiwatowskiemu oraz kierowcy Rafałowi Kucharskiemu kluczyków oraz
dokumentów samochodu. Przekazania dokonali: Zastępca Komendanta
Wojewódzkiej Państwowej Stra-

pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka
i doceniając ich wysiłek. Następnie po
zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych do remizy strażackiej na poczęstunek.
Pokaz samochodu społeczności lokalnej nastąpi w trakcie Gminnego Święta Rodziny 3 czerwca br. w Półwiesku Małym oraz 18 czerwca o godz.
14:00 podczas zawodów strażackich
w Radzikach Dużych.

Analiza problemów stanu
bezpieczeństwa Gminy Wąpielsk
wskazuje na potrzebę zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostki OSP w Wąpielsku, należącej
do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
Możliwość doposażenia jednostki w nowoczesny sprzęt zapewni całej naszej społeczności poczucie
większego bezpieczeństwa i fachowego wsparcia w sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu, a nie jednokrotnie i życiu.

Dobrą kondycję finansową gminy
potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała zaciągnięcie preferencyjnej
pożyczki na zakup średniego samochodu do ratowania chemiczno- ekologicznego dla OSP Wąpielsk. Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym do
zadań własnych gminy należą sprawy
z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
a według ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Plany zakupu samochodu dla OSP Wąpielsk
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Budowa sieci wodociągowej
Zgodnie z założeniami z poprzedniego roku trwa rozbudowa
sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk. Projektant przygotowuje trzy
projekty. Pierwszy na rozbudowę sieci wodociągowej w Tomkowie, drugi
w Tomkowie i Krzu Półwieskim. Trzeci na połączenie wodociągu w Krzu
Półwieskim z Radzikami Dużymi. Budowa tej tzw. spinki jest bardzo ważna. Należy zaznaczyć, że w tej chwili
woda do Radzik Dużych płynie przez
Wąpielsk. W przypadku awarii np.

na wysokości Wąpielska mieszkańcy
większej części Gminy pozostają bez
wody. Budowa spinki pozwoli odłączyć odcinek wodociągu nie pozbawiając wody całej Gminy.
Geodeta przygotowuje również mapy
do celów projektowych w miejscowości Lamkowizna, potrzebnych
do zaprojektowania i wybudowania sieci doprowadzającej wodę
do mieszkańców miejscowości: Lamkowizna i Łapinóż-Rumunki.

10 lamp hybrydowych oświetli Gminę Wąpielsk
Rada Gminy Wąpielsk na
ostatniej sesji poparła inicjatywę
Wójta Gminy o montażu 10 lamp
hybrydowych w naszej Gminie. Będą
to lampy hybrydowe z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową
o mocy 300-400W, na słupie o wysokości ok. 8 m. Lampy nie będą podłączone do sieci energetycznej. Realizacja zadania pozwoli zaspokoić ważny
interes społeczny mieszkańców oraz
przyczyni się do obniżenia kosztów
związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego oraz przyczyni się
do ograniczenia emisji szkodliwych
substancji do środowiska. Miejsca
usytuowania lamp zostały wstępnie
ustalone przez Komisję Gospodarczą
Rady Gminy Wąpielsk.

Z przeprowadzonej w 2008 r.
inwentaryzacji wynika, iż na terenie gminy Wąpielsk występuje

Projekt polega na zbudowaniu 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach należących
do mieszkańców Gminy Wąpielsk
oraz modernizacji i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo.
Obecnie żaden z funduszy nie finansuje budowy oczyszczalni przydomowych w oparciu o technologie osadnika gnilnego, jakie montowaliśmy
w poprzednich latach. Instalacje te
nie spełniają wymagań normy, której
spełnienie jest warunkiem uzyskania
dofinansowania. Wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów całego przedsięwzięcia, gdyż wymagane jest montowanie bardziej zaawansowanych
technologicznie urządzeń, a co za tym
idzie droższych .
Najtańszym
rozwiązaniem
spełniającym podstawowe wymogi
uzyskania dofinansowania jest montaż oczyszczalni biologicznej hybrydowej. Jej działanie polega na procesach w zbiorniku wielokomorowym,
w którym ścieki w jednym z cyklów
są napowietrzane. Woda wypływająca z oczyszczalni może być używana do celów gospodarczych, np.
do podlewania lub odprowadzania do urządzeń melioracyjnych. Na
to potrzebne są jednak dodatkowe
uzgodnienia. Powszechnym rozwiązaniem zagospodarowania oczyszczonej wody, jest rozprowadzenie
jej poprzez drenaż rozsączający lub
studnie chłonną, w miejscach gdzie

zastosowanie takiego rozwiązania
jest możliwe. Z uwagi na napowietrzanie ścieków w oczyszczalni, jednym z jej elementów jest sprężarka,
która wymaga podłączenia prądu.
Koszt montażu jednej oczyszczalni
wynosi ok. 15-18 tys. , koszt utrzymania urządzenia to ok 15-20 zł na
miesiąc- jest to koszt prądu do sprężarki potrzebnej do napowietrzania. Przy uzyskaniu dofinansowania
z PROW koszt wkładu własnego, przy
zastosowaniu cen na podstawie ustalonych przez nas wartości wynosiłby
ok. 5,5–6,5 tys. zł za jedno urządzenia.
Projekt zakłada również modernizację i przebudowę sieci wodociągowej
i kanalizacji w Ruszkowie. Całkowita
wartość projektu to 1 099 336,87 zł.

Mikroinstalacja jest to instalacja umożliwiająca produkcję energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Dzięki takiej instalacji
możemy produkować prąd z ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby domu
mieszkalnego lub korzystać z ciepłej
wody podgrzewanej przez panele
solarne.

Dzięki możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego
udział mieszkańców może wynieść
pomiędzy 50 a 35% kosztów całkowitych montażu kompletnej instalacji.
Do wsparcia w ramach
konkursu przewidziano projekty
dotyczące budowy lub modernizacji
jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach mieszkaniowych (mikroinstalacji) z wyłączeniem mikroinstalacji
służących do produkcji energii z wiatru. Osoby zainteresowane mogą się
zgłaszać chęć zamontowania instalacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Dofinansowanie w ramach PROW
2014-2020 na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
podziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialną
i w oszczędzanie energii” w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych,
co daje kwotę 699 508,0 zł.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

Pozbywamy się azbestu z naszej Gminy

Płyty cementowo-włóknowe
zawierające azbest, były kiedyś bardzo cenione. Są bowiem materiałem
niepalnym, elastycznym, oraz dobrze
izolującym. Niestety, już dziś wiadomo , że azbest jest rakotwórczy. Trwa
zatem usuwanie azbestu.

Budowa indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Wąpielsk

234 447,35 m2, co w przeliczeniu daje
5 861,18 Mg. Od tego czasu gmina
przeprowadziła sześć zbiórek sfinansowanych przez Fundusz, również
mieszkańcy sami usuwali wyroby
azbestowe indywidualnie. W wyniku
tych działań z ternu gminy zostało
zebranych 460,562 Mg wyrobów- jest
to niewielki odsetek w porównaniu
do całości wyrobu.
Dzięki realizacji zadania w 2017 roku
z terenu gminy zostanie usuniętych
kolejne 58 Mg wyrobów azbestowych.
Będzie to kolejny etap zmierzający
do całkowitego usunięcia azbestu
z terenu gminy, który musi nastąpić
najpóźniej do 2032r. W tym roku projekt ten dotyczy tylko odbioru i utylizacji wyrobów, które wcześniej zostały zdjęte z dachów i są składowane
w gospodarstwach.

Podatki i woda bez podwyżek
Radni
Gminy
Wąpielsk
zatwierdzili stawki za wodę i ścieki
za rok 2017. Opłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzane ścieki pozostają bez zmian. Cena wody (z VAT) pozostaje na niezmienionym poziomie,
czyli dla gospodarstw domowych

i innych odbiorców 3,00 zł za m3.
Ceny ścieków będą w dalszym ciągu
wynosiły 4,00 zł za m3.
Na niezmienionym poziomie
pozostaną także podatki od nieruchomości i środków transportowych
oraz podatek rolny.
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Nowy blok w Wąpielsku
Wkrótce rozpocznie się budowa bloku w Wąpielsku. RTBS wystąpiło już o warunki zabudowy. Po ich
uzyskaniu do końca czerwca zostanie
wykonany projekt bloku. Podpisanie
umów z przyszłymi lokatorami planowane jest na czerwiec tego roku,
potem rozpoczną się prace budowlane. Oddanie lokali do użytku zaplanowane jest na przełom sierpnia/września 2018 r.
Forma zakupu mieszkania
to docelowa własność. Wymagany
wkład własny wynosi 30% wartości

Wójt Gminy Wąpielsk
zaprasza na szkolenie dotyczące tematyki Programu Działaj Lokalnie,
które odbędzie się 20 kwietnia br.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku.
Tematyka szkolenia:

mieszkania, czyli ok. 50 - 60 tys. zł
za mieszkanie ok. 60 m2. Czynsz
w takim mieszkaniu nie będzie przekraczał 10 zł za m2.

- omówienie idei Programu
- główne aspekty regulaminu
- prezentacja oraz omówienie generatora wniosków
– prezentacja przykładowych projektów realizowanych w 2016 roku.
Dodatkowo przedstawione zostaną prawne aspekty zakładania stowarzyszeń.
Omówienie formułowania statutu, jak wypełnić dokumenty oraz pozostałe formalności.

Kara dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

Kujawsko–Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wymierzył karę
pieniężną Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku za 2013 rok. Kara
w wysokości 8 045 zł została nałożona za odprowadzanie ścieków komunalnych z Wąpielska do ziemi (rowu
melioracyjnego) z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wąpielsku z przekroczeniem warunków decyzji Staro-

sty Rypińskiego dotyczących składu
ścieków wprowadzonych do ziemi.
Wymagany monitoring winien obejmować: 4 próbki w pierwszym roku
obowiązywania pozwolenia i po
2 próbki w następnych latach, jeżeli próbka z dwóch pierwszych lat nie
spełni tego warunku w następnym
roku pobiera się ponownie 4 próbki.
Stwierdzono zaniedbanie w poborze
próbek ścieku oraz brak ich akredytacji.

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Wąpielsk
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
konsultacjach społecznych rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Podpisane umowy z wykonawcami
na ocieplenie szkół

do c. w. u., wymianę aparatury na
wodooszczędną, uzupełnienie bruzd,
szpachlowanie i malowanie ścian,
wykonanie prac odtworzeniowych
i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji.
Zakres prowadzonych prac przyczyni się również do nadania budynkom
szkół estetycznego wyglądu.

16 marca br. Wójt Gminy
Wąpielsk podpisał umowy z wykonawcami na realizacje zadania:
Termomodernizacja
budynków,
których właścicielem jest Gmina
Wąpielsk. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej
budynków oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i spadek emisji gazów cieplarnianych w gminie
Wąpielsk, poprzez przeprowadzenie
głębokiej termomodernizacji wraz
z wymiana instalacji c.o. budynku
Szkoły Podstawowej w Długiem oraz
budynku Szkoły Podstawowej w
Radzikach Dużych. Całkowita war-

tość projektu wynosi 881 932,73 zł.
Na realizację inwestycji Gmina Wąpielsk otrzymała wsparcie w ramach
pierwszego konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80% wartości inwestycji.
Zakres prac w ramach działań będzie
obejmował: wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz
z wymianą parapetów, demontaż
i ponowny montaż rynien i rur spustowych, docieplenie stropodachu
wełną mineralną, wymianę grzejników i przewodów instalacji c. o.
oraz kotła c. o. i wymiennika ciepła

Wykonawcą prac w Szkole Podstawowej w Długiem jest „Kami-Bud”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, natomiast w Szkole Podstawowej w Radzikach Dużych
Dom-Plast.
Zakończenie prac planowane jest na
koniec lipca tego roku.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
17 lutego br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąpielsku odbył się jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego sześciu par:
•
•

•
•
•
•

Państwa Haliny i Jana
Krupińskich z Długiego
Państwa Bożenny i Jerzego
Bytner z Radzik Dużych
Państwa Danuty i Józefa
Frankowskich z Półwieska Małego
Państwa Hanny i Ryszarda
Literskich z Ruszkowa
Państwa Danieli i Władysława
Stefańskich z Półwieska Małego
Państwa Krystyny i Benedykta
Meler z Lamkowizny

na przestrzeni lat uczuciem dwojga
ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do
naśladowania dla młodych pokoleń.
Z okazji jubileuszu Wójt Gminy Wąpielsk złożył Jubilatom gratulacje za
chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia oraz życzył wszystkiego najlepszego w następnych latach.
Do gratulacji i życzeń przyłączyła się także Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik oraz ks.
Proboszcz
Jacek
Dudkiewicz.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za
godne i długie pożycie małżeńskie, za
piękny przykład dla młodego pokolenia wyraziła Kierownik USC Beata Gabryszewska. Dodała, że za zgodność
pożycia małżeńskiego, za trud pracy i
wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci
zostali odznaczeni przez Prezydenta
RP Medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Odznaczenie nadaje się
parom małżeńskim, które przeżyły
w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim, co najmniej 50 lat.

W dalszej części obchodów nastąpiła
chwila dekoracji medalami nadanymi
przez Prezydenta RP, której dokonał
Wójt Gminy. Szanownym Jubilatom
wręczono listy gratulacyjne od władz
samorządowych, kwiaty oraz prezenty. Odśpiewano także gromkie sto
lat. Po oficjalnej części uroczystości
wszyscy Jubilaci z rodzinami zostali zaproszeni na obiad oraz słodki
poczęstunek. O oprawę kulinarną
zadbały Członkinie Klubu Seniora
„Tęcza”, pod przewodnictwem Pani
Danieli Gutmańskiej.

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja
do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się

Śpiewający Dzień Kobiet
8 marca br. na hali widowiskowej w Radzikach Dużych z inicjatywy Wójta Gminy Wąpielsk-Dariusza
Górskiego po raz pierwszy odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet .
Wójt Gminy Wapielsk Dariusz Górski, Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski oraz proboszcz
parafii Radziki Duże ks. Jacek Dudkiewicz złożyli paniom życzenia z okazji
ich święta. Wyrazili swój szacunek
do kobiet oraz podkreślili ich wartość. Poinformowali także o chęci
organizacji
uroczystości
także

w kolejnych latach.
W ramach obchodów Dnia Kobiet,
dzieci oraz młodzież wzięli udział
w konkursie wokalnym pn. „Gminny
Konsurs Piosenki dla dzieci i młodzież” Umiejętności wokalne oceniło
jury, w składzie :
• Pani Jolanta Szczepańska
–kierownik GOPSU
• Pani Anna Rempuszewska
– kierownik biblioteki
• Przewodniczące KGW z Wąpielsk
i Ruszkowa oraz z Klubu Seniora
„Tęcza”.

Wszyscy okazali się zwycięzcami
i zajęli ex aequo pierwsze i drugie
miejsca w danych kategoriach, każdy
z uczestników otrzymał z rąk Wójta
Gminy dyplom oraz nagrodę.
Goście
mogli
również
obejrzeć występ grupy tanecznej
„Nawojka” ze Szkoły Podstawowej
w Wąpielsku, występ cheerleaderek
z Gimnazjum i szkoły Podstawowej
w Radzikach Dużych. Po występach
Wójt zaprosił wszystkich obecnych
gości na poczęstunek – domowe
wypieki, przygotowane przez Panie

z KGW oraz Klubu Seniora. Na koniec
uroczystości Wójt Gminy wręczył podziękowania za okazaną życzliwość
oraz pomoc w organizacji imprez
organizowanych na terenie Gminy
Wąpielsk .
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Wydarzyło się w I kwartale 2017 roku
Dofinansowanie rozwoju e-usługi
Dnia 9 stycznia 2017 roku
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
podpisał umowę partnerską na rzecz
realizacji Projektu pn.”Pomorskie
Partnerstwo dla rozwoju e-usług”
realizowanego w ramach Działania
2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w jednostkach samorządu
terytorialnego w obszarze podatków
i opłat lokalnych oraz w obszarze
zarządzania nieruchomościami. Re-

alizacja projektu rozpocznie się z początkiem roku 2017 i będzie trwała
do 31.08.2018 r. W skład konsorcjum
wchodzi 10 JST oraz firma szkoleniowa odpowiedzialna za realizację
szkoleń tematycznych. Na każdego
Partnera zgodnie z warunkami konkursu przeznaczone jest 200 tys. zł
(w tym koszt szkoleń oraz wartość
wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących
w szkoleniach w ramach projektu).
Jednostki samorządu terytorialnego
nie wnoszą żadnego wkładu pieniężnego do projektu.
Gmina Wąpielsk otrzyma 200 tys. zł
na realizację zadań dotyczących m.in.:
• wdrożenia Portalu Podatków
z funkcjonalnością płatności
przez Internet,
• utworzenia punktu potwierdzania profil zaufany, by ułatwić
klientom dostęp do e-usług,
• zakupu sprzętu komputerowego,
w tym wysokowydajnego serwera,
• szkolenia
dla
pracowników
z zakresu obsługi e-usług i zarządzania satysfakcją klienta.
Łączna wartość projektu wynosi
1 602 407,12 zł.

Warsztaty wizażu

14 lutego 2017 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku
odbyły się warsztaty wizażu, które
poprowadziła Pani Joanna Kogut –
wykładowca Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczestniczki nauczyły się, co
zrobić aby podkreślić atuty swojej
urody. Dowiedziały się które podkłady, pudry, korektory najlepiej pasują
do ich cery. Jakie akcesoria należy
użyć do nakładania makijażu. Słuchaczki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach i miło spędziły czas.

Po warsztatach dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG filia
w Wąpielsku odbył się Bal walentynkowy.

Konsultacje społeczne LPR
Dnia 15 lutego 2017 roku
w Wąpielsku oraz w Ruszkowie odbyły się spotkania w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na
lata 2016-2023. W trakcie spotkań
został przedstawiony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

nych problemów zidentyfikowanych
na obszarach zdegradowanych Gminy
Wąpielsk.
Program
Rewitalizacji
powstał
w oparciu o diagnozę stanu obecnego
Gminy oraz w oparciu o prowadzone
otwarte konsultacje społeczne w formie: uwag w postaci papierowej lub

Wąpielsk na lata 2016 – 2023.
Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument
przedstawia rozwiązania konkret-

elektronicznej składanych poprzez
formularz konsultacji, ankiet, spotkań konsultacyjnych mieszkańcami Gminy, jakie odbyły się miesiącu
czerwcu 2016 r.

Dnia 10 lutego 2017 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyło się Walne Zgromadzenie
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej
Wąpielsk.
W obradach wzięło udział 13
delegatów oraz zaproszeni goście:
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
oraz Inspektor Starostwa Powiatowego w Rypinie Tomasz Sajnóg. Delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu
z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli
dokumentów księgowych i finansowych za 2016 r., w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

układała się bardzo dobrze, między
innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu i zainteresowaniu sprawami
mieszkańców Wójta Gminy Wąpielsk
Dariusza Górskiego.
W 2016 r ściągalność składki członkowskiej wyniosła 102 %, w
tym zaległe składki odzyskane w drodze windykacji. Posiadane środki zostały wykorzystane na naprawę pilnych awarii urządzeń melioracyjnych
i konserwację rowów melioracyjnych.
Na zgłaszane awarie i uwagi rolników
Zarząd reaguje szybko i w miarę posiadanych środków awarie usuwa się
bezzwłocznie.
W 2017 roku składka członkowska pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 18 zł/ha zmeliorowanego gruntu. Dochody z tytułu
wysokości składki członkowskiej pozwalają na zaplanowanie budżetu na
kwotę 37 627,74 zł. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji podmiotowych i celowych w 2017 r. W związku
z pomyślnym procesem egzekucji
komorniczej zaległych składek członkowskich na rzecz GSW planuje
się dalsze działania windykacyjne.
Planuje się konserwację ok. 2000mb
rowów melioracyjnych we wsi Radziki Małe, Wąpielsk i Radziki Duże.
Plan pracy został przyjęty bez zmian
i uzupełnień. Delegaci przyjęli jednomyślnie uchwałę o przyjęciu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi.

Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej Wapielsk

Walne zebrania Jednostek OSP

Na
przestrzeni
stycznia
i lutego bieżącego roku w naszej
Gminie odbyły się walne zebrania
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku, Długiem
i Radzikach Dużych. Porządek
zebrań zakładał przedstawienie
sprawozdania z działalności za rok
2016. Zebrania otwierało powitanie
zaproszonych przedstawicieli władz
samorządowych i związkowych.
W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Wąpielsk i Prezes Zarządu Gminnego OSP Grzegorz Dzierżyński.
Na zebraniach przyjęto plany działalności na obecny rok pracy straży

pożarnej. Niestrudzeni druhowie
okazali gotowość do pełnienia swej
służby dla dobra i bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Wąpielsk.
Po części oficjalnej strażacy zaprosili
wszystkich na poczęstunek, w czasie
którego był czas na wspólne rozmowy oraz wymianę doświadczeń i nowych pomysłów.

W sprawozdaniu Zarządu
przedstawiono informacje o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach w 2016 r.: 4 000,00zł z Urzędu
Wojewódzkiego, 3 400,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego oraz 3 000,00 zł
z Urzędu Gminy Wąpielsk. Podziękowano organom samorządu terytorialnego i administracji rządowej za
udzieloną pomoc, ponieważ wysokość składki członkowskiej na poziomie 18 zł/ha nie pozwoliłaby na wykonanie w pełni zaplanowanych prac.
Zarząd Spółki podkreślił, że współpraca z Urzędem Gminy w 2016 roku
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Bal choinkowy w Ruszkowie
10 lutego br. w świetlicy
wiejskiej w Ruszkowie odbył się bal
choinkowy z okazji zakończenia ferii
zimowych. Swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Wąpielsk - Dariusz
Górski oraz radny Rady Gminy
Wąpielsk - Janusz Wojda. Dla dzieci został przygotowany słodki poczęstunek ufundowany przez Wójta
Gminy. Impreza zaczęła się o godz.
16.30 i trwała do wieczora. Bal cie-

Dzień Sołtysa
10 marca br. w budynku
w Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąpielsku odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Sołtysa. Wójt Gminy
Wąpielsk złożył na ręce Sołtysów
podziękowania za trud i wysiłek

włożony na rzecz rozwoju sołectw
oraz złożył życzenia pomyślności,

wytrwałości i zdrowia, a także wielu interesujących przedsięwzięć na
obszarze naszej gminy. Podkreślił
jak ważną rolę pełnia sołtysi w życiu
lokalnej społeczności, a także jak
cenna jest bieżąca współpraca. Wójt
przekazał również Sołtysom podziękowania przesłane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza.

Grupa
20
uczniów
Gimnazjum im. Tony’ego Halika
w Radzikach Dużych w okresie od 30
stycznia do 3 lutego 2017 roku realizowała projekt z zakresu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości, pod
nazwą „Na własne konto”.

wią im lepszy start w dorosłe życie.
Zajęcia poprowadziła Pani Anna Romanowska we współpracy ze studentką Panią Katarzyną Pankowską.
W ramach projektu uczniowie odwiedzili również placówkę banku oraz
lokalnych przedsiębiorców.

„Na Własne Konto” to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do
uczniów gimnazjów z gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Dzięki inicjatywie
podjętej przez Wójta Gminy Wąpielsk
projekt mógł być realizowany również w naszej Gminie.
W trakcie pierwszego tygodnia
ferii zimowych, poprzez zabawę
i gry edukacyjne, uczestnicy poznali
podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożli-

Zdobytą wiedzę wykorzystują
w praktyce podczas II semestru, przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody.
W trakcie zajęć uczniów odwiedziła
przedstawicielka Fundacji oraz Wójt
Gminy Wąpielsk.
Więcej informacji o Fundacji EFRWP
można znaleźć tutaj:
http://efrwp.pl

W marcu odbyły się z pierwsze spotkania wiejskie z udziałem
Wójta Gminy Wąpielsk. Spotkania
odbyły się w już w sołectwach: Kierz
Radzikowski, Radziki Duże, Radziki
Małe, Długie I i Długie II, Półwiesk
Duży, Półwiesk Mały, Tomkowo, Kierz
Półwieski, Ruszkowo oraz Kiełpiny.
W ramach spotkań Sołtysi przedstawili sprawozdania z wykorzystania
funduszu sołeckiego oraz przedstawili planowane rozdysponowanie
funduszu w 2017 roku. Oprócz omówienia bieżących spraw sołectwa
oraz kwestii związanych z funduszem

sołeckim, ważnym punktem była
prezentacja zrealizowanych i planowanych inwestycji na terenie Gminy
Wąpielsk.
Następne spotkanie wiejskie zostaną
zorganizowane w pozostałych sołectwach pod koniec kwietnia.

szył się dużym zainteresowanie dzieci w różnym wieku.

Przekazanie rowerów rehabilitacyjnych

Dnia 11 stycznia 2017 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku odbyło się oficjalne przekazanie rehabilitacyjnych rowerów
trójkołowych
niepełnosprawnym
mieszkankom
Gminy
Wąpielsk.
Rowery to dar Polskiego Czerwonego
Krzyża w Grudziądzu.
Rowery są przeznaczone dla osób
z problemami zdrowotnymi. Pozwalają na zatrzymanie się w miejscu
bez konieczności zsiadania z roweru,
posiadają duży bagażnik i zapewniają utrzymanie równowagi. Sprzęt
pomoże także w rehabilitacji, poprawieniu sprawności fizycznej i pozwali
na przemieszczanie się do ośrodka
zdrowia, apteki czy też do sklepu.
Rowery udało się pozyskać dzięki
zaangażowaniu
Wójta
Gminy
Wąpielsk oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Uroczystego

przekazania dwóch rowerów dokonał
Wójt Gminy Wąpielsk oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obdarowane osoby wyraziły
wdzięczność z przekazanych rowerów i deklarowały, że będą wykorzystywać je w codziennym funkcjonowaniu.

22 lutego br. do Przedszkolaków w Radzikach Dużych zawitał Wójt Gminy Wąpielsk - Dariusz
Górski. Zaproszony gość przeczytał
przedszkolakom bajkę pt. „Traktorek”.
Dzieci bardzo uważnie wsłuchały się
w treść bajki. Były także zaciekawio-

ne ilustracjami w czytanej książeczce.
W podziękowaniu za mile spędzony
czas przedszkolaki zaśpiewały piosenkę oraz zatańczyły. W prezencie
od dzieci Wójt otrzymał własnoręcznie wykonany obraz. Na pożegnanie
Wójt obdarował dzieci słodyczami.

Wójt z wizyta u Przedszkolaków

Na własne konto

Szczegóły programu
„Na Własne Konto”:
http://www.nawlasnekonto.pl

Cykl spotkań sołeckich
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Zmiana sołtysa w Lamkowiznie
Sołtys Iwona Terebus ustąpiła
z funkcji sołtysa Lamkowizny. Złożyła
pisemna rezygnacje z powodu pracy
za granicą. 24 lutego mieszkańcy zebrali się w jej domu, aby wybrać osobę, która zaopiekuję się sołectwem.
Przed rozpoczęciem głosowania wójt
Dariusz Górski opowiedział o inwestycjach na terenie obwodu wyborczego oraz podziękował dotychczasowej Pani Sołtys.

Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatki na nowego sołtysa: Monikę
Terebus i Agnieszkę Jarząbek. Obie
Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyborach uczestniczyło
29 mieszkańców, decyzją większości
wygrała Monika Terebus. Przedstawiciele urzędu pogratulowali nowej
Pani Sołtys oraz życzyli powodzenia
w sprawowaniu funkcji.

Informujemy, że w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego
Rady Gminy Wąpielsk w okręgu wyborczym Nr 5 (Lamkowizna, Łapinóż
-Rumunki) zostały zarządzone przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
wybory uzupełniające dla wyboru
1 radnego w tym okręgu wyborczym.
Datę wyborów wyznaczono
na niedzielę 23 kwietnia 2017 od godziny 7:00 do 21:00. Lista kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
zarządzonych na 23 kwietnia 2017r.:
1. Jarząbek Agnieszka, lat 38 zam.
Lamkowizna , zgłoszona przez KWW
Nadzieja Gospodarność Rozwój –
Lista nr 1
2. Cieszyński Marek, lat 29, zam.
Łapinóż- Rumunki , zgłoszony przez
KWW Gmina dla mieszkańców Lista nr 2

3. Monkowska Anna, lat 40 , zam. Łapinóżek , zgłoszona przez KWW Anny
Monkowskiej - Lista nr 3

8 kwietnia 2017 po raz
pierwszy w naszej Gminie została
zorganizowana akcja pn. Wiosenne
sprzątanie Doliny Drwęcy. W akcji
zorganizowanej przez Fundację Life
Promotion, wspieranej organizacyjnie i finansowo przez Gminę Wąpielsk, wzięło udział ok. 90 osób:
• dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych
wraz z Opiekunami,
• młodzież z Gimnazjum im.
Tony’ego Halika w Radzikach
Dużych wraz z Opiekunem,
• druhowie jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radzikach
Dużych, Długiem i Wąpielsku,
• mieszkańcy gminy,
• kajakarze,
• pracownicy
Urzędu
Gminy
Wąpielsk oraz Samorządowego
Zakładu Budżetowego.
Oficjalnej odprawy grupy z udziałem
dzieci dokonał Wójt Gminy Wąpielsk
- Dariusz Górski. Z ramienia Fundacji
akcję koordynował Marek Cieszyński,
natomiast z ramienia Urzędu Gminy
Wąpielsk - Milena Przybyła.
Sprzątana była rzeka i Dolina Drwęcy
oraz obszary zielone gminy Wąpielsk.
Kajaków użyczył Pan Michał Mu-

szyński z brodnickiej agencji kajakowej. Pole namiotowe udostępnił Pan
Marek Gutmański.
O celowości zorganizowania akcji
świadczy ilość zebranych śmieci.
Fundacja Life Promotion dziękuje Sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe akcji sprzątania
Doliny Drwęcy. Przede wszystkim
dziękujemy firmie RMHILDEBRANDT
Sp. z o. o. - brodnickim supermarketom oraz firmie Czajkowski Maszyny

Wybory uzupełniające

Wyborcy będą oddawali głosy
w Szkole Podstawowej w Radzikach
Dużych (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).
Jednocześnie przypominamy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborcy
wskazani oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą
75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa
do głosowania w ich imieniu.

Konkurs wiedzy pożarniczej, etap gminny
Dnia 1 marca 2017r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąpielsku odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju
wzięło udział 6 osób ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wąpielsk.
Komisja w składzie: Ryszard Wiwatowski, Marcin Rempuszewski, Władysław Frankowski, Beata Nadworna, Jan Kielik oceniła poprawność
odpowiedzi oraz ogłosiła werdykt.
Zwycięzcy i uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy
z rąk Wójta Gminy Wąpielsk.
I miejsce zajęła:
Oliwia Głowacka uczennica Szkoły
Podstawowej w Długiem
II miejsce ex aequo zajęły:
Martyna Rumińska uczennica Szko-

ły Podstawowej w Długiem
Oliwia Raczkowska uczennica Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych
III miejsce zajęła:
Sylwia Kuźnik uczennica Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym
IV miejsce zajęła:
Patrycja Lewandowska uczennica
Szkoły Podstawowej w Radzikach
Dużych
V miejsce zajął:
Nikodem Wilczyński uczeń Szkoły
Podstawowej w Półwiesku Małym
Dnia 25 marca br. odbył się etap powiatowy konkursu. Gminę Wąpielsk
w grupie uczniów szkół podstawowych reprezentowała Oliwia Głowacka, zaś w grupie uczniów gimnazjum
Kinga Lechowicz.

Wiosenne Sprzątanie Doliny Drwęcy

Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia - producentowi innowacyjnych maszyn
do uprawy pasowej. Dziękujemy
Wytwórni Opakowań Kartonowych
(Brodnica), firmie Kaufmann Sp.
z o.o. z Rypina, firmie Conkret z Wielkiego Rychnowa, a także Mleczarskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu Bromilk Sp. z o.o.
i firmie Nieruchomości Perfekt (Brodnica) oraz firmie DOM-PLAST Karol

Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia.
Na koniec akcji samorząd gminy
zadbał o posiłek dla wszystkich
wolontariuszy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział i zaangażowanie.
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Aktywne ferie w gminie Wąpielsk
W gminie Wąpielsk dzieci
i młodzież miały alternatywę dla
biernego siedzenia przed ekranem
telewizora czy komputera. Z inicjatywą wyszedł Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski, który zaprosił wszystkie chętne dzieci na zajęcia organizowane w czasie ferii w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku.

zapraszono dzieci na: „Karnawałowe
szaleństwo”, czyli wspólne wykonywanie masek karnawałowych, Pudełkowe stwory – oryginalne postacie
z kolorowych pudełek, bibuły i kartonu, Bal karnawałowy, zajęcia z masą
solną oraz zajęcia z chustą animacyjną. Zajęcia w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku pro-

Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyńskiej
21 marca br. w Szkole Podstawowej w Wąpielsku odbył się
finał Konkursu Regionalnego o Ziemi
Dobrzyńskiej. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej oraz Gmina

dyrektor
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Świedziebni oraz
Marek Kalinowski – członek Rady
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja SP

Wąpielsk. W konkursie wzięło udział
pięć drużyn reprezentujących szkoły
podstawowe w: Skępem, Dobrzejewicach, Wielgiem, Czernikowie oraz
Wąpielsku. Każda reprezentacja liczyła trzech uczniów. Komisja konkursowa w składzie Andrzej Szalkowski,
dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Mariola Bejger -

w Czernikowie. Drużyna ze SP
w Wąpielsku w składzie: Emilia
Mroczkowska, Aleksandra Suchocka
i Marta Suchocka zajęły zaszczytne
drugie miejsce. Opiekunem dydaktycznym uczennic był nauczyciel
historii Zbigniew Żuchowski. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody.

W pierwszym tygodniu ferii odbywały się zajęcia czytelniczo-plastyczne,
w czasie których głośno czytano baśń
Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, zaś w kolejnym
dniu książkę Czesława Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.
Powstały prace plastyczne „Moja
ulubiona zimowa baśń” oraz „Pejzaż
zimowy” inspirowane przeczytanymi lekturami. Miały również miejsce
zajęcia z cyklu „Bezpieczne ferie”,
„Ferie dla aktywnych”, w czasie których odbywały się różnego rodzaju
konkursy. W drugim tygodniu ferii

wadziły panie: Lena Kulawik, Milena
Gardecka, Anna Strzelecka, Agnieszka Wojdyło i Anna Rempuszewska.
Dzieci i rodzice nie kryli zadowolenia
z organizowanych zajęć.

Od 2 marca br. rozpoczęliśmy akcję „Wiosennego sprzątania
Gminy Wąpielsk”. Sprzątamy przede
wszystkim miejsca należące do tzw.

widzą konieczność dostawienia koszy
w innych miejscach prosimy o zgłaszanie tego faktu do Samorządowego
Zakładu Budżetowego. Przeprowa-

Wójt Gminy Wąpielsk podjął
działania profilaktyczne dotyczące
ochrony zdrowia. Gmina Wąpielsk
przystąpiła do realizacji programu pn „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie
kujawsko – pomorskim”. Program
jest realizowany przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie oraz 41 jednostek samorządu terytorialnego.

Całkowity koszt realizacji programu
ze wszystkimi partnerami oszacowano na kwotę ok. 1mln zł.
Koszty realizacji programu zostaną
pokryte w 50% z budżetu Województwa i 50% z budżetu Gminy.
W ramach programu zaszczepionych
zostanie 32 dzieci w wieku 24-36
miesiąca życia, będących mieszkańcami Gminy Wąpielsk.
Obecnie trwają prace prace związane
z wdrożeniem programu.

przestrzeni publicznej, które są ogólnodostępne i stanowią wizytówkę miejscowości. Prace wykonuje
20 pracowników prac społecznie
użytecznych. Do tej pory zebrano ok.
4 ton śmieci.
Pod koniec poprzedniego
roku zakupiono masywne, kamienne
kosze na śmieci, które postawiono
na przystankach. Jeżeli mieszkańcy

dzamy również wycinkę zakrzaczeń
przy drogach gminnych. Prosimy
mieszkańców o zgłaszanie miejsc
do wycinki w pasie drogowym.
Jednocześnie bardzo prosimy mieszkańców Gminy Wąpielsk, aby pokazali, że zależy nam na estetyce miejsc
publicznych, miejsc które są wizytówką naszej gminy i wszyscy chcemy,
aby kojarzyła się z porządkiem.

Rozpoczęliśmy wiosenne sprzątanie
Gminy Wąpielsk
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Na sportowo
Finał V Edycji Halowej Piłki Nożnej
Dnia 5 marca 2017 odbyło
się rozstrzygające rozgrywki V Ligi
Halowej w Radzikach Dużych. Trybuny były pełne kibiców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna KAMAL Radziki
wygrywając 3:2 z drużyną Mechanika

szego miejsca odebrała z rąk Wójta
Gminy Wąpielsk Dariusza Górskiego torby sportowe dla zawodników.
Zwycięzcy turnieju otrzymali również puchary. Wszyscy biorący udział
w rozgrywkach otrzymali pamiątko-

Długie Junior, drugie miejsce zajęli
Błękitni Długie po meczu oddanym
walkowerem przez OSP Radziki, trzecie miejsce zajęła drużyna Korona
Półwiesk wygrywając 4:3 z Albatrosem Kiełpiny.
Drużyna Kamalu za zdobycie pierw-

we dyplomy. Najlepszym strzelcem
został Jakub Dzierżyński (Kamal Radziki), natomiast najlepszym bramkarzem Piotr Gredecki (również Kamal
Radziki), obaj zawodnicy zostali nagrodzeni.

W dalszym ciągu odbywają się zajęcia
dla dzieci na hali sportowej w Radzikach Dużych. Maja one formę gier i
zabaw ruchowych, które służą polepszaniu stanu zdrowia, rozwijania
sprawności fizycznej i wychowaniu.
Powszechnie wiadomo, że zabawa
nieodłącznie towarzyszy dziecku. To
w niej kształci i przejawia potrzeby
oddziaływania na świat. Tak więc

zachęcamy rodziców do zapisywania swoich pociech w wieku od 5
do 10 lat na zajęcia, które odbywają
się w każdy wtorek i środę w godz.
1600-1730. Więcej informacji i zapisy
u lokalnego animatora sportu Pana
Sebastiana Niedbalskiego pod nr tel.
663 664 655. Informujemy również,
że zajęcia od połowy kwietnia będą
odbywały się na Orliku w Wąpielsku.

Gry i zabawy dla dzieci

Zumba
W dalszym ciągu na hali sportowej w Radzikach Dużych odbywają
się zajęcia zumby. W godz.1600-1700
odbywają się zajęcia I grupy Zumby
Gold (wolniejsze tempo), a w godz.
1700-1800 II grupa. Zajęcia cieszą się
dużym zainteresowaniem. Zumba
to idealny sposób na poprawienie
swojej kondycji fizycznej, pomaga
w radzeniu sobie ze stresem, poprawia samopoczucie, a tym samym
zwiększa pewność siebie.

Do szkół wróciły SKS-y
W ramach rozwijania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży. Gimnazjum
im. Tony’ego Halika w Radzikach
Dużych oraz Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Staszica w Wąpielsku
uczestniczą w programie „Szkolny
Klub Sportowy”. Program polega na
zorganizowaniu i prowadzeniu przez
36 tygodni w dwóch edycjach:
wiosennej
01.02.2017-30.06.2017
i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017,
systematycznych zajęć sportowych
2 razy w tygodniu po 60 minut.
Program SKS ma na celu
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego w danej szkole . Zajęcia te
cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów.
W Radzikach Dużych zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz
piątki, uczestniczą w nich 36 osoby
(dwie 18-osobowe grupy).
W
Wąpielsku
zajęcia
odbywają się w czwartki oraz piątki,

uczęszcza na nie ok. 20 dzieci. Zajęcia
prowadzą nauczyciele wychowania
fizycznego.
Zajęcia z programu SKS dają uczniom
możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich
zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne po całodzien-

nym pobycie w szkole, rozwijać oraz
pogłębiać zainteresowania sportowe.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

7 marca br. w hali sportowej
w Radzikach Dużych odbył się Turniej
Halowej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk.
W zawodach uczestniczyły drużyny
dziewcząt i chłopców ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy
oraz ze Szkoły Podstawowej z Borzymina oraz Starorypina.
Wyniki turnieju:
Dziewczęta:
I miejsce SP Półwiesk Mały
II miejsce SP Starorypin
III miejsce SP Radziki Duże
Chłopcy:
I miejsce SP Starorypin
II miejsce SP Radziki Duże
III miejsce SP Wąpielsk
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Lokalny Animator Sportu

Gmina Wąpielsk realizuje projekt Lokalny Animator Sport.
W ramach projektu na Orliku będą
prowadzone zajęcia z przeróżnych
dyscyplin. Projekt realizowany jest od
1 marca do 30 listopada br. Animator
będzie dział na rzecz lokalnych społeczności poprzez organizację imprez
i turniejów, zachęcał i angażował do
aktywności także osoby, które wcześniej nie uprawiały sportu. Na Orliku

będą odbywały się zajęcia dla każdego - przedszkolaków, uczniów, całych
rodzin, seniorów i tych z niepełnosprawnościami.
Dziś propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych
zadań, które należy konsekwentnie
realizować.
Zajęcia na Orliku będą odbywały się
od połowy kwietnia.
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Gminny Turniej Radości
Dnia 23 stycznia 2017 r. na
hali widowiskowo- sportowej odbył się Gminny Turniej Radości pod
patronatem Wójta Gminy Wąpielsk.

W turnieju wzięli udział uczniowie
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wąpielsk.
Każdą szkołę reprezentowało 10
uczniów. Turniej podzielony był na
dwa etapy. W pierwszej części turnieju uczniowie mogli wykazać się
sprawnością fizyczną w takich konkurencjach jak przeciąganie liny, tory
przeszkód, wyścigi w parach czy bieganie na czas. Drugi etap sprawdzał
wiedzę z zakresu sportu.
Zwycięzcami Gminnego Turnieju
Radości została drużyna uczniów

Informacje
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku

Na dzień 30 marca br. świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny)
pobiera 328 rodzin, natomiast świadczenie wychowawcze (500+) – 345
rodzin.
Od stycznia do marca br.
z Banku Żywności skorzystało
731 osób. W w/w okresie wydano
potrzebującym ponad 10 ton żywności na kwotę blisko 50 tys. zł.
Rodziny objęte wsparciem
asystenta rodziny na terenie gminy Wąpielsk biorą udział w projekcie „Rodzina w Centrum” realizowanym przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Powiatowym Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Rypinie.
W ramach projektu rodziny uczestniczące mają możliwość darmowe-
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go korzystania ze specjalistycznego
poradnictwa rodzinno- pedagogicznego, rodzinno- psychologicznego,
warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie oraz animacyjnych dla dzieci. Rodzinom należy się także zwrot kosztów dojazdu
na spotkania.
23 marca 2017 Wójt Gminy Wąpielsk podpisał porozumienie
o współpracy z Fundacją Stabilo
na rzecz realizacji projektu pod
nazwą „ Konwencja ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko – pomorskiego”
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i edukacja
Rozwój na lata 2014-2020. realizatorem programu na terenie gminy
Wąpielsk będzie GOPS.

ze Szkoły Podstawowej w Długiem.
Na drugiej pozycji uplasowali się
uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radzikach Dużych.
Trzecie miejsce zajęła reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Półwiesku Małym, zaś czwarte
miejsce uczniowie ze Szkoly Podstawowej w Wąpielsku. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.
Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk
Wójta Gminy Wąpielsk. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.

Sprawdź dowód osobisty!
Sprawdź dowód osobisty,
do kiedy jest ważny, aby nie mieć
kłopotów!
Niewielu z nas pamięta,
że plastikowe dowody, które otrzymaliśmy przed laty maja swoja datę
ważności (jest ona zamieszczona
w prawym dolnym roku na przedniej
stronie dowodu).
Co najmniej miesiąc przed
upływem terminu ważności prosimy o zgłoszenie się do Urzędu
Stanu Cywilnego tut. Urzędu lub
innego dowolnego urzędu z aktual-

nym zdjęciem, celem złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.

Tradycyjnie początek wiosny to czas
rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
Ostateczny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2016 rok to 2 maja. Oznacza to, że
PIT musi być złożony do tego dnia.
Rozliczając się z podatku dochodowego, warto pamiętać o podarowaniu 1
procenta na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Wypełnienie wniosku o
przekazanie 1 procenta na rzecz OPP
jest proste. Trzeba umieścić w formu-

larzu PIT numer Krajowego Rejestru
Sądowego wybranej organizacji pozarządowej oraz kwotę, jaką na jej rzecz
chcemy przekazać.

Rozlicz się z Urzędem Skarbowym

Nasze zdjęcia:

