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Drodzy Czytelnicy!
Mieszkańcy Sołectwa Bielawki i Wąpielsk I
moga już poruszać sie drogą asfaltową na
odcinku 3,118 km, która została oddana
do użytku przez wyłonionego w przetargu
wykonawcę. Zostały już zakończone prace
termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. W Szkole Podstawowej w Długiem już widać nową elewację
i trwa w tej szkole wymiana ogrzewania.
Wymienione też zostały piony grzewcze
i grzejniki w bloku w Wąpielsku rozpoczął
się obecnie kolejny etap prac związanych
z dociepleniem budynku. Wdrożyliśmy też
w życie plany zakupu samochodu dla OSP
Wąpielsk – obecnie jednostka czeka na
dostawę pojazdu ratowniczo – gaśniczego
marki Volvo.
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Kolejne półrocze za nami, a tym
samym analiza wykonania budżetu za
2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy oceniła nasze działania bardzo dobrze i wydała pozytywną opinię w
tym zakresie. Pozytywną opinię z wykonania budżetu przedstawiła również Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Wąpielsk, a w dniu
26 czerwca 2017 r. Rada Gminy Wąpielsk
udzieliła mi absolutorium. Bardzo dziękuję Radnym, wszystkim mieszkańcom oraz
współpracownikom za okazane mi zaufanie, które mobilizuje do dalszej wytężonej
pracy na rzecz Gminy Wąpielsk, dzięki czemu nasza Gmina się rozwija. W tym wydaniu Informatora z przyjemnością możemy
poinformować, że nasze plany inwestycyjne wdrażamy w życie.

Radziki Małe

Długie
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Z radością przyjeliśmy informację, że Urząd Marszałkowski w Toruniu ze
środków RPO dofinansuje projekt o wartości 3,5 mln zł dotyczący m.in. termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Półwiesku
Małym, co pozwoli wymienić ogrzewanie
szkoły piecami kaftowymi na ogrzewanie
ekologiczne, w tym instalację grzejników,
pieca na pellet, a także docieplenie budynku. W ramach tego wniosku udało się
pozyskać środki na termomodernizację
Szkoły Podstawowej w Wapielsku, budynku
Urzędu Gminy, budynku świetlicy wiejskiej

w Półwieku Małym oraz na rozbudowę
i termomodernizację remizy w Wąpielsku.
Obecnie czekamy na podpisanie umowy
i mam nadzieje, że jeszcze w tym roku
wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu
rozpoczną pierwsze prace.
Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie
i przebudowę wodociągu i kanalizacji
w Ruszkowie o wartości 1,1 mln zł. Podpisana została również umowa na dofinansowanie budowy drogi prowadzącej
do jeziora w Długiem.

Za nami również spotkania
z mieszkańcami sołectw oraz dwie cykliczne uroczystości –   II Święto Rodziny,
które odbył się w Półwiesku Małym oraz
XI Festyn Rycerski w Radzikach Dużych.
Jestem przekonany, że spotkania te są potrzebne, integrują i budują lokalną społeczność, w czym utwierdza mnie Państwa
obecność i możliwość bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.
Przed nami 650 – lecie Wąpielska
zaplanowane na 28 lipca oraz Dożynki
Parafialno - Gminne w Radzikach Du-
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żych, poprzedzone będą Koncertem
w Radzikach Dużych oraz I Ogólnopolskim
Wyścigiem Kolarskim o Puchar Wójta
Gminy Wąpielsk, na które to wydarzenia
serdecznie zapraszam.

Kolejne dofinansowanie na termomodernizację

Życzę wszystkim rolnikom dobrej
pogody i owocnych plonów, a dzieciom
i młodzieży udanych wakacji.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

Nowe oblicza szkół w Radzikach Dużych i Długiem
Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych,
a na ukończeniu są prace w Szkole Podstawowej w Długiem.
Całkowita wartość projektu wynosiła
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 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 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 przyczynił się
również do nadania budynkom szkół estetycznego wyglądu.
Wykonawcą prac w Szkole Podstawowej
w Długiem jest „Kami-Bud” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe,
natomiast w Szkole Podstawowej w Radzikach Dużych Dom-Plast.

Gmina Wąpielsk otrzymała dofinansowanie projektu złożonego w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Całkowita wartość projektu wynosi
3 435 820,10 zł (w tym koszty kwalifikowalne 2 214 006,84 zł). Wartość dofinansowania ze środków EFRR wynosi
1 771 205,47 zł (80%).
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację pięciu budynków tj.:
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym wraz z montażem instalacji C.O.
oraz przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownie
C.O. i skład opału, a także budowa
ciepłociągu i przyłączy wod.–kan. do
budynku kotłowni wraz z budową
zbiornika wybieralnego.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.
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3.

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury
technicznej;
4. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Wąpielsku wraz ze
zmianą konstrukcji i pokrycia dachu;
5. Termomodernizacja,
przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy
Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz
zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia
świetlicy, a także budowa zbiornika
wybieralnego.
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 wykonaniem instalacji C.O. w w/w
budynkach.

tak było (górne zdjęcie) tak jest (dolne zdjęcie)

Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych przed (górne zdjęcie) i po remoncie (dolne zdjęcie)

Termomodernizacja bloku w Wąpielsku
Dzięki staraniom Wójta Gminy Wąpielsk
oraz pracowników został przygotowany
wniosek o dofinansowania Termomodernizacji bloku 18-rodzinnego w Wąpielsku. Gmina otrzymała dofinansowanie
na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z programu „EKO GMINA”.
Wysokość dofinansowania to 30% wartości zadania a spłata pozostałej kwoty
została rozłożona na 10 lat. W ramach
termomodernizacji została wymieniona na nową sieć C.O.. Do tej pory w bloku funkcjonowały prawie 30 letnie rury
i grzejniki centralnego ogrzewania, które
ze względu na swoje zużycie (zakamienienie, rdzę) nie ogrzewały dostatecznie

mieszkań i ulegały częstym awariom.
Teraz zamontowane zostały nowe piony
z zaworami, pompy w kotłowni oraz
grzejniki typu PURMO. Pozwoli to na
efektywniejsze ogrzanie mieszkań przy
jednoczesnej oszczędności opału. Obecnie firma wyłoniona w przetargu rozpoczęła drugi etap termomodernizacji
, którym jest docieplenie budynku. Styropianem zostanie docieplona elewacja
budynku, dach zostanie docieplony granulatem oraz styropapą. Wymienione
zostaną także drzwi wejściowe, okienka
piwniczne oraz wymianie zostaną rynny
i opierzenie dachu.
Wymiana sieci C.O. oraz docieplenie elewacji ścian i dachu budynku w połącze-

Szkoła Podstawowa w Długiem przed (górne zdjęcie) i po remoncie (dolne zdjęcie)

niu z już zmodernizowaną kotłownią
pozwolą na uzyskanie bardzo dużych
oszczędności na ogrzewaniu w sezonie
zimowym. Oszczędności te pozwolą bez

mała pokryć koszty termomodernizacji.
Inna wymierną korzyścią z przeprowadzonej inwestycji jest oczywiście nowoczesny i estetyczny wygląd budynku.

Nowy chodnik
w Radzikach Dużych

Trwają prace związane z budową chodnika w miejscowości Radziki Duże przy
drodze powiatowej Radziki Duże – Osiek,
w kierunku Radzik Małych. Nowy chodnik będzie miał długość 270 metrów
i szerokość 1,5 m, budowany jest z kostki
betonowej. Inwestycja jest efektem podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Wąpielsk oraz Powiatem Rypińskim.
Wykonaniem chodnika zajmują się pracownicy publiczni oraz społeczno - użyteczni zatrudnieni w Urzędzie Gminy
Wąpielsk w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

Droga nad jezioro w Długiem

Budowa drogi powiatowej Wąpielsk-Plebanka
Trwa przebudowa i modernizacja drogi na trasie Wąpielsk – Półwiesk
Mały o długości ponad 4 km. Aktualnie wylana została pierwsza warstwa
nawierzchni, kolejna zostanie wylana po
zakończeniu budowy chodnika. Koszt
inwestycji wynosi prawie 3 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wyso-

siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku
węgla CO2) i pyłów. Realizacja projektu
będzie miała również odzwierciedlenie
w zmniejszeniu kosztów utrzymania
obiektu.

INWESTYCJE DROGOWE

Ukończona budowa drogi przez Bielawki
Zakończona została modernizacja drogi Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk.
Utwardzano 3-kilometrowy odcinek
drogi gminnej nr 120122C, dodatkowo
przebudowano skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite. Na skrzyżowaniu zamontowano ekologiczną latarnię, na krótkim odcinku drogi w pobliżu
skrzyżowania namalowano linie pasów
ruchu oraz utworzono bezpieczne przejście dla pieszych. Zamontowane zostały
również barierki i nowe znaki drogowe.
Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
ma 4 metry szerokości. Koszt inwestycji
wyniósł prawie 1,2 mln. Gmina Wąpielsk
na realizację projektu pozyskała 50%
dofinansowania z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019. Uroczyste
otwarcie drogi odbędzie się 28 lipca br.
o godz. 14:00.

Modernizacja instalacji C.O. oraz termomodernizacja budynków przyczyni się
do ograniczenia strat ciepła poprzez
zmniejszenia poboru energii cieplnej,
a tym samym do ograniczenia emisji
szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku

kości 50% z budżetu państwa pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu
Rypińskiego i budżetu gminy Wąpielsk.
Wykonawcą robót jest firma SKANSKA
S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział
w Bydgoszczy. Prace mają zakończyć się
w październiku.

6 lipca 2017 r. Wójt Gminy
Wąpielsk podpisał również umowę
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dotyczący budowy (modernizacji) drogi gminnej nr
120104C jezioro Długie – skrzyżowanie
z drogą powiatową nr 2118C. Na ten cel
uzyskano dofinansowanie w wysokości
86 500,00 złotych. Inwestycja zostanie
zrealizowana w 2017 roku przy udziale
środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.
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Nowa kanalizacja i wodociąg w Ruszkowie

Wielkie Święto OSP w Wąpielsku

Od wielu lat mieszkańcy bloków w Ruszkowie borykają się na co dzień z kłopotliwą instalacją kanalizacyjną. W ostatnim
czasie przestarzała sieć coraz częściej
daje o sobie znać, a Samorządowy Zakład
Budżetowy cyklicznie usuwa zgłaszane
awarie. Jest to uciążliwe i pracochłonne,
a przy tym generuje koszty. Dokonana
kontrola stanu instalacji wykazała że sieć
kanalizacyjna w wielu miejscach staje się
niedrożna ze względu na pękające kamienne rury, które zostały zastosowane
jeszcze za czasów PGR.
W związku z możliwością pozyskania
środków zewnętrznych w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa” Wójt
Gminy wraz ze współpracownikami podjął działania zmierzające do pozyskania
środków na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum Ruszkowa oraz na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków dla zainteresowa-

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wąpielsku otrzyma średni samochód
ratowniczy z napędem 4x4 o wartości około 757 tys. zł. Ponad 40-letniego
wysłużonego Jelcza zastąpi nowy samochód marki Volvo FLD3CFL GBA3/16
- taki sam jak w Radzikach Dużych.
Model ten sprawdził się w jednostce OSP
w Radzikach Dużych i mamy nadzieję,
że będzie dobrze służył również w Wąpielsku. Jest to drugi samochód zakupiony dla jednostki OSP z terenu Gminy
Wąpielsk.
Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu poprzez
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP,
w kwocie 300 tys. zł. Wkład własny wynosi 151 tys. zł. Reszta pokryta będzie
z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

nych mieszkańców Gminy. Dzięki wspólnym staraniom powstał kompleksowy
projekt i szansa na realizację tej inwestycji.
W dniu 6 lipca Wójt Gminy Wąpielsk podpisał umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na
dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ruszkowo oraz budowa indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków
w gminie Wąpielsk”. Całkowita wartość
projektu wynosi 1 099 336,87 zł, przy
63,63% dofinansowaniu tj. 699 508 zł,
a termin realizacji inwestycji zaplanowano do czerwca 2018 r. W najbliższym
czasie zostanie ogłoszony przetarg na
modernizację i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku 316 m oraz kanalizacyjnej o długości 1,237 km.

Przetarg na zakup samochodu został już
rozstrzygnięty. Będzie on posiadał na
swoim wyposażeniu m.in. zbiornik na
wodę o pojemności 3000 litrów, działko
wodno-pianowe, maszt oświetleniowy
z najaśnicami, wyciągarkę elektryczną,
radiostacje przenośne, latarki kątowe
oraz inny sprzęt ratowniczy. Pojazd ten
wyposażony jest w urządzenia najnowszej technologii, przy czym spełnia najsurowsze normy dotyczące emisji spalin.
OSP w Wąpielsku funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego i może podejmować działania
ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie
gminy Wąpielsk, ale również powiatu
i województwa.
Wójt Gminy Wąpielsk podjął już starania
w celu zakupu samochodu dla jednostki
OSP Długie.
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II Gminne Święto Rodziny w Półwiesku Małym

siło się 10 osób, ale łącznie wpłynęło 25
zdjęć. Komisja oceniła zdjęcia i wyłoniła zwycięzców. Zwyciężyła Jolanta Wiśniewska, kolejne miejsce zajęły Wiesława Górecka i Agata Murawska.
W sobotę 3 czerwca w Półwiesku Małym
odbył się II Festyn Rodzinny. Wydarzeniu
patronował Wójt Gminy Wąpielsk – Dariusz Górski. Festyn rozpoczęto uroczystą
mszą świętą. Program imprezy wypełniony był licznymi atrakcjami, rozstrzygnięto również konkursy z nagrodami.

przeprowadzonych przez animatorów
zabaw dla dzieci. W programie wystąpiły: zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach
i trampolinach, malowanie twarzy oraz
wiele innych konkursów i zabaw z udziałem rodziców.
Największe zainteresowanie wywołał pokaz mody „Eko Moda”. Pokaz powiązany
był z finałem konkursu na najciekawsze
stroje wykonane z odpadów. Uczestników było tak dużo, że zostali podzieleni
na grupy wiekowe. Mieszkańcy z chęcią

przygotowały panie z KGW w Ruszkowie
i  Wąpielsku oraz z Klubu Seniora „Tęcza”
z Radzik Dużych. W organizację włączyła
się także Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

oglądali pomysłowe stroje stworzone
przez dzieci i młodzież. Wśród klas I-III
szkół podstawowych wygrała Iga Krzak,
druga była Maria Peszyńska, a trzeci
Oskar Zieliński. W kategorii IV-VI zwyciężył Paweł Klonowki, przed Andżeliką Sitniewską i Oskarem Szulkowskim.
Wyróżnienia otrzymali: Kaja Lemańska
i Maria Tułodziecka. Spośród gimnazjalistów najlepsza okazała się Kinga Lechowicz, a na kolejnych miejscach znalazły
się: Julia Szarcka i Klaudia Zglińska. Jury
wyróżniło: Wiktorię Kołodziejczak i Agatę Rutkowską. Komisja nagrodziła też
wszystkie dzieci z przedszkola, które w
nagrodę otrzymały bilety do kina. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Gospodarze zadbali o smakowite przekąski - bigos i grochówka, chleb ze smalcem
i kiszonym ogórkiem, frytki, zapiekanki, kiełbaski z grilla oraz ciasta. Posiłki

Projekt herbu gminy uzyskał pozytywną opinię
Komisji Heraldycznej
Komisja Heraldyczna, działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraziła pozytywną opinię na
temat projektu herbu. flagi oraz pieczęci
Gminy Wąpielsk, jako spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy o
odznakach i mundurach. Herb ma kształt
czerwonej tarczy, na której umieszczone
są mury z otwartą bramą – symbolizujące
ruiny zamku w Radzikach Dużych, symbol rzeki Drwęcy oraz muszla św. Jakuba.
Na uroczystej sesji Rady Gminy Wąpielsk
28 lipca br. zostanie podjęta uchwała w
sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk oraz zasad ich używania.

Budowa bloku RTBS jeszcze w tym roku
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa bloku RTBS w Wąpielsku. Do końca
lipca br. gotowa będzie koncepcja budynku. Projektant przygotowuje mieszkania
w trzech wariantach: 30-35m2, 40-45m2
i 60-65m2. Biuro projektowe ma czas
do końca września na przygotowanie

projektu włącznie z pozwoleniem na budowę. Został jeszcze jeden wolny lokal –
szczegółowych informacji udziela Samorządowy Zakład Budżetowy w Wąpielsku
oraz Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Rypin.

O występy artystyczne zadbali uczniowie
szkół podstawowych z: Radzik Dużych,
Wąpielska, Długiego, Półwieska Małego
oraz gimnazjum w Radzikach. Na scenie
pojawiły się zespoły: „Nawojka” z Wąpielska i ”Gimbolo” z Radzik Dużych, a
także soliści.
Grupa Szlif FG Chapter z Rypina przygotowała prezentację motocykli. Dużym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszył
się samochód OSP w Radzikach Dużych.
Strażacy umożliwili dzieciom wejście do
kabiny wozu strażackiego. Dzieci i rodzice wspólnie bawili się biorąc udział w
konkursach i zabawach integracyjnych

Kolejnym wydarzeniem było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Przyroda i natura w Gminie Wąpielsk”. Zgło-

Sponsorami festynu byli: Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim, Firma
Inspektor BHP Sp. z o.o., Sklep spożywczo-przemysłowy i do produkcji rolnej
Elżbieta Kądziela, Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o., sklep „LEWIATAN” Sylwester Szaraszewski, Firma
„MULTI” Sp. j. B. Grzybowska – T. Siekierski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., radny
Wojciech Rutkowski, radny Andrzej Bytner oraz firma usługowo- handlowa „AGTRANS” Agnieszka Zelmańska.
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Fundacji Ziemia Dobrzyńska.
Uczestnicy zabawy mogli poczęstować się
grillowanymi przekąskami i zjeść je przy
specjalnie przygotowanych miejscach
siedzących w budynku. Stoły były oblegane przez mieszkańców, także dlatego,
że członkinie kół gospodyń wiejskich
zadbały o rozszerzenie menu. W ofercie
była grochówka, chleb ze smalcem, ogórki małosolne, a także kawa i ciasto. Dużą
atrakcją były pieczone prosięta.
Bogata oferta zajęć sprawiła dużą radość
małym mieszkańcom. Do wyboru były:
zabawa na dmuchańcach, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, możliwość
spróbowania sił w żonglerce i wiele zabawek. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się nauka strzelania z łuku. Swoje
stanowisko miało również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ ze stoiskiem
animacyjnym. Można było również odwiedzić liczne stoiska oferujące m.in.
miód, produkty z wikliny, zabawki dla
dzieci, nalewki regionalne.

Zaprezentowało się także Bractwo
Rycerskie w Rypinie pod kierownictwem
Andrzeja Szalkowskiego. Rycerze ubrani w lśniące zbroje stoczyli pojedynek
na miecze.
Całe rodziny mogły brać udział w zabawach z nagrodami. Były również pokazy
służb mundurowych oraz rozstrzygnięcia
konkursów gminnych na makietę, strój
historyczny i pocztówkę.
W konkursie na najciekawszą makietę zwyciężyły: Nina Kulawiak i Jagoda

Meler. Najlepszy strój zaprezentowali:
Wiktoria Giemza i Jarosław Betker. Wygrana za pocztówkę trafiła do Karoliny
Wróblewskiej. Jedynie konkurs na hasło
dla gminy nie przyniósł rezultatu. Komisja nie wyłoniła zwycięzcy, dlatego termin zgłaszania prac został przesunięty
na 21 lipca. W trakcie imprezy wręczono
również nagrody druhom z jednostek OSP
z terenu naszej Gminy. Najlepsza okazała
się jednostka OSP Radziki Duże. Strażacy
przygotowali dla uczestników atrakcję
w postaci gaszenia płonącego samochodu.
Zjawiła się też grupa kolarzy z Golubia
-Dobrzynia, która wykonała rekonesans
trasy I Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk impreza odbędzie się już 26 sierpnia.
Ciekawą inicjatywą był „Historyczny bieg
z ulubioną książką”. Wydarzenie zostało
przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąpielsku prowadzoną
przez Annę Rempuszewską w ramach
projektu „Z książką na skrzyżowaniu ma-
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WYDARZYŁO SIĘ W II KWARTALE 2017 r.

XI Festyn Rycerski w Radzikach Dużych
W sobotę 1 lipca mieszkańcy Radzik
Dużych i sąsiednich gmin tłumnie przybyli na XI Festyn Rycerski. Niesprzyjająca
pogoda nie przeszkodziła w dobrej zabawie, bo część atrakcji organizatorzy przenieśli do pobliskiej hali.
W Festynie wzięli udział również zaproszeni goście. Gminę odwiedził Wicewojewoda Józef Ramlau oraz Starosta
Powiatu Rypińskiego Zbigniew Zgórzyński. W uroczystości uczestniczyli również
przedstawiciele Zamku Golubskiego oraz
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Dotacja na opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji

rzeń”. Każdy uczestnik przebiegł dystans
1,2 km z książką w ręku. Start i meta
znajdowały się pod radzikowskim gimnazjum. Zgłosiło się 55 chętnych. Każda
z osób otrzymała nagrodę gwarantowaną, dodatkowo rozlosowano kilka nagród.
Podczas Festynu został rozegrany Mecz
Rycerski, w którym zmierzyła się druży-

na Mieszkańców Gminy Wąpielsk oraz
Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Rypinie. Po bardzo ciekawym widowisku mecz zakończył się zwycięstwem
drużyny Gminy Wąpielsk 13:6.
Zabawę taneczną na zakończenie festynu
poprowadził zespół muzyczny Express
z Wąpielska.

Gmina Wąpielsk uzyskała dofinansowanie na opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023
w ramach II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Wśród 50 gmin z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały wsparcie w ramach powyższego projektu – Gmina Wąpielsk zajmuje 4 miejscu
w rankingu. Dzięki temu samo-

rząd otrzyma dotację w wysokości
do 90% kosztów opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji,
tj. 37 899,00 zł, przy koszcie całkowitym zadania 42 110,00 zł.
Program rewitalizacji pozwoli Gminie Wąpielsk na długofalowe działania zmierzające do
poprawy warunków i jakości życia
jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których
stwierdzono stany kryzysowe. Program umożliwi również ubieganie się
o środki finansowe z Unii Europejskiej
w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Podczas XL sesji Rada Gminy
Wąpielsk potwierdziła prawidłowość
działań finansowych Wójta Gminy
Wąpielsk w 2016 roku udzielając mu
absolutorium.
Podczas XL sesji Rady Gminy Wójt
Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Sprawozdanie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania
budżetu. Zawiera ono szczegółowe

zyjnej Rady Gminy Wąpielsk odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąpielsk za rok 2016 oraz
pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącą tego wniosku. 11 Radnych obecnych na sesji
w trakcie głosowania podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok

Absolutorium dla Wójta Gminy Wąpielsk

,,Uzależnieniom mówimy nie”
Sekretarz Gminy we współpracy
z Lokalnym Animatorem Sportu
opracowali projekt „Sport przeciw
uzależnieniom” i wystąpili do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójta
Gminy Wąpielsk z wnioskiem o jego
realizację. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek i w dniu 22 czerwca
w hali sportowej w Radzikach Dużych
odbyło się uroczyste otwarcie siłowni. Siłownia będzie służyła naszym
mieszkańcom. Pozwoli aktywnie
i zdrowo spędzać czas, a także pozytywnie wpłynie na integrację i sportowe współzawodnictwo.
Następnie młodzież gimnazjalna oraz
starsze klasy szkół podstawowych
z terenu Gminy wysłuchały prelekcji
na temat profilaktyki uzależnień. Wykład przestawiła Hanna Mańkiewicz Specjalista psychoterapii uzależnień,
Kierownik Oddziału Terapii Szpitala
w Radziejowie. W spotkaniu wzięli

udział członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przewodniczącą panią
Zofią Miazgowską, dyrektorzy szkół
wraz z nauczycielami, a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.

Wykład skłaniał uczestników do
zastanowienia się czy w wakacje warto sięgać po alkohol i zachęcał do szukania alternatywnych form rozrywki
i wypoczynku. Młodzież aktywnie
uczestniczyła w spotkaniu zadając
prowadzącej pytania dotyczące sposobów zapobiegania uzależnieniom
oraz radzenia sobie z uzależnieniami
już występującymi.

Nowa Radna w Radzie Gminy Wąpielsk

i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach
gminy Wąpielsk. Z dokumentem
zapoznała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Po wystąpieniu Wójta, Rady Dariusz
Krajewski – członek Komisji Rewi-

2016 oraz o udzieleniu absolutorium.
Na 11 Radnych biorących udział
w głosowaniu 9 było „za”, 1 „przeciw” i 1 wstrzymał się od głosu. Wójt
Gminy większością głosów otrzymał
absolutorium z wykonania budżetu
za 2016 rok.

Sadzimy drzewa, krzewy i kwiaty w Gminie Wąpielsk

Na terenie Gminy Wąpielsk
trwają prace związane z nowymi
nasadzeniami. Nową zieleń wprowadzono przy budynku Gminnego
Ośrodka Kultury oraz przy szkole
w Radzikach Dużych. Zieleń posadzona będzie również na terenie
innych miejscowości. Realizacja nasadzeń możliwa jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Anna Monkowska, 27 kwietnia br., podczas sesji Rady Gminy
została zaprzysiężona na nową Radną Gminy Wąpielsk. Zajęła ona miejsce po Iwonie Terebus, która złożyła
rezygnację z pełnionej funkcji.
Wybory uzupełniające do
Rady Gminy Wąpielsk zaplanowane
były na 23 kwietnia i w okręgu wyborczym nr 5 (Lamkowizna, Łapinóż-Rumunki) dotyczyły obsadzenia
1 mandatu.
Gminna Komisja Wyborcza
w Wąpielsku zarejestrowała 3 kan-

dydatów. Byli to: Agnieszka Jarząbek
z Lamkowizny, Anna Monkowska
z Łapinóżka oraz Marek Cieszyński
z Łapinóża-Rumunek. Decyzją większości Radną została Anna Monkowska, która zebrała 33 głosy.
Podczas XXXVIII sesji Rady
Gminy Wąpielsk nowo wybrana radna otrzymała stosowne zaświadczenie i złożyła uroczyste ślubowanie.
Tym samym objęła mandat Radnej
i rozpoczęła pełnienie swojej funkcji.

18 czerwca odbyły się Gminne Zawody Strażackie. W zawodach
pożarniczych wzięły udział jednostki OSP z: Wąpielska, Radzik Dużych i Długiego. Oceniała ich piątka
sędziów z Komendy Powiatowej PSP
w Rypinie. Przewodniczącym komisji był mł. bryg. Dariusz Łęgosz. Strażacy sprawdzili swoje umiejętności
w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej. Najlepiej poradzili
sobie reprezentanci Radzik Dużych,
na drugim miejscu uplasowało się

Długie, a trzecią lokatę zajęli druhowie z Wąpielska.
Po zmaganiach na uczestników czekał
wspólny grill. Nagrody dla strażaków
zostały wręczone podczas XI Festynu
Rycerskiego w Radzikach Dużych.

Gminne Zawody Strażackie
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Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Dnia 23 czerwca 2017 roku oficjalnie
zakończył się kolejny rok szkolny. Dla
niektórych był on trudny, dla innych
pełen wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń.

Najlepsi uczniowie z każdej szkoły
z terenu Gminy Wąpielsk otrzymali
„Nagrodę Wójta”.
Do grona wybitnych uczniów należą:
Kacper Górski, Monika Błaszkiewicz,
Klaudia Bytner, Maja Bytner, Oliwia
Głowacka, Tomasz Stefański.
Oprócz nagród, wyróżnień i dyplomów uczniowie podziękowali swoim wychowawcom za trud włożony

w nauczanie przez cały rok szkolny.
Samorządowcy i zaproszeni goście
życzyli wszystkim porządnego wypoczynku podczas letniej przerwy.
W mury szkoły uczniowie wrócą

w poniedziałek 4 września. Uczniowie szóstych klas podstawówek
zadebiutują w roli siódmoklasistów
w związku z wprowadzonymi zmianami w oświacie.

Z wizytą w Borach Tucholskich

W dniach 19 i 20 czerwca
2017 roku przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z gminy Wąpielsk
wzięli udział w wizycie studyjnej pn.
„Lepszy przykład niż wkład – wizyta
we wioskach tematycznych w Borach
Tucholskich”. Wyjazd był organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Północ, a współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta była realizowana
w ramach planu komunikacji. Podczas
dwudniowej wizyty liderzy środowiska lokalnego uczestniczyli w warsztatach, zwiedzali wioski tematyczne:

Wioskę Górniczą i Wioskę Miodową,
spotykali się z ich liderami i poznawali przykłady dobrych praktyk i uczyli,
jak można wyróżnić swoje wsie na tle
innych podmiotów. Jednym z przykładów usługi wsi tematycznej była kolacja w formie Śląsko-Borowieckiego
Wesela Sztygara.

Gmina Wąpielsk nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie w ramach
Programu Działaj Lokalnie. Partnerami programu są także gminy: Lisewo, Chełmża i Grudziądz. Organizacje
z gminy Wąpielsk po raz pierwszy sięgnęły po dotacje z Kuźni w Lisewie.
W kwietniu odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie naboru wniosków. Z naszej gminy dotacje otrzymały trzy organizacje. W ramach

zgłoszonych projektów przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzielnicze i plastyczne dla dzieci.

Działamy Lokalnie

Zakończenie roku akademickiego
27 czerwca br. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego
2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki –
filia w Wąpielsku.

Utworzenie filii UTW w Wąpielsku
było bardzo dobrym pomysłem – mówią słuchacze. Dodają, że mieli możliwość rozwinąć swoje umiejętności w
różnych dziedzinach, a także nie stronili od podniesienia swojej aktywności. Obecnie filia liczy 43 słuchaczy, a
mamy nadzieję, że w przyszłym roku

będzie ich jeszcze więcej. W trakcie
dwóch semestrów odbyło się łącznie
16 wykładów o różnej tematyce. Z
okazji zakończenia Słuchacze otrzymali z rąk dziekana prof. WSG dr inż.
Cezarego Kościelaka dyplomy ukoń-

czenia I roku UTW z rąk Wójt Gminy
Wąpielsk wręczył również listy gratulacyjne, życząc jednocześnie wielu
sukcesów, dużo zdrowia, pomyślności
i szczęścia osobistego.
Po części oficjalnej nadszedł czas na
słodki poczęstunek i pamiątkowe
zdjęcie.

Ekologiczny Dzień Dziecka

Wójt Gminy Wąpielsk z okazji Dnia
Dziecka zorganizował akcję sadzenia
drzew. Każda klasa zasadziła „swoje” drzewko. Celem akcji było kształtowanie postaw proekologicznych u
dzieci oraz propagowanie troski o naturę. Uczniowie pod bacznym okiem
i wspierani przez swoich opiekunów
z wielkim zapałem i zaangażowaniem
przystąpili do pracy. Sadząc młode
drzewka dzieci miały okazję nie tylko
nauczyć się, jak poprawnie wykony-

Piknik LGD w Kowalkach

wać tę czynność, ale również poznać
gatunki drzew. Akcja przebiegła bardzo sprawnie.

24 czerwca br. odbył się Piknik z LGD
w Kowalkach. LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ promowało
Lokalną Strategię Rozwoju. Gminę
Wąpielsk reprezentował zespół „Nawojka” ze Szkoły Podstawowej w Wąpielsku. Dziękujemy za promowanie
dziecięcych talentów z naszej Gminy.
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Zakończył się cykl spotkań Wójta Gminy Wąpielsk
z mieszkańcami poszczególnych sołectw
Zakończył się cykl spotkań
Wójta Gminy Wąpielsk z mieszkańcami poszczególnych sołectw.
Ostatnie spotkania odbyły się
w sołectwach: Łapinóż-Rumunki, Lamkowizna, Wąpielsk I oraz Wąpielsk II.

W trakcie spotkań Wójt Gminy przedstawił informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji oraz najważniejszych wydarzeń. Przedstawił
również plany na najbliższe miesiące. Mieszkańcy na spotkaniach
mieli możliwość podzielenia się

z Wójtem aktualnymi problemami
w sołectwie i swoimi przemyśleniami. Rozmowy z mieszkańcami wszystkich sołectw pozwalają
na lepsze poznanie lokalnych społeczności oraz podjęcie dyskusji

w najważniejszych sprawach dla
danego sołectwa.
Kończąc spotkanie Wójt Gminy podziękował za przybycie i zaangażowanie w aktywnym życiu społeczności.

Sukcesy Gimnazjalistów

Gmina
Wąpielsk
wzięła
udział w tegorocznej edycji projektu
„Na Własne Konto”. W projekcie
uczestniczyła grupa 20 uczniów
Gimnazjum im. Tony’ego Halika
w Radzikach Dużych. W ramach projektu zostały zrealizowane 2 konkursy, w których nasza młodzież zdobyła
główne nagrody.
Gimnazjum im. Tony’ego
Halika otrzymało nagrodę główną
za projekt Firma usługowa „Śladowi
wędrowcy”. Młodzież stworzyła projekt, który nawiązywał do atrakcyjności turystycznej gminy Wąpielsk.
Opiekę oraz wsparcie
uczniom
zapewniła Pani Anna Romanowska
– nauczycielka oraz Pani Katarzyna
Pankowska – studentka. Młodzież
mogła liczyć także na pomoc Urzędu

Gminy Wąpielsk.
Uczniowie Gimnazjum zdobyli jeszcze jeden tytuł na „najlepszego
bloga” tegorocznej edycji programu

Na Własne Konto. Blog prowadziły
dziewczęta z Gimnazjum: Julia Szwaradzka, Natalia Rutkowska, Klaudia
Zglińska, Kinga Lechowicz.
W projektach oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji projektu.
W konkursie brało łącznie 35 szkół.
Młodzież z Gimnazjum im. Tony’ego
Halika pokonała konkurencję z całej
Polski.

Piknik Rodzinny w Ruszkowie

Na wesoło w Bobrowie

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Klub
Seniora „ Tęcza” z Gminy Wąpielsk
brał udział w XI Przeglądzie Kabaretowym w Bobrowie.
Był to debiut na deskach sceny, jednak Panie poradziły sobie bardzo dobrze, otrzymały dyplomy, statuetkę i ogromne brawa z widowni.
Publiczność włączyła się do wspólnej
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zabawy. Seniorzy udowodnili, że bawić potrafią się jak mało kto!

W sobotę 15-ego lipca
w Ruszkowie odbył się Piknik
Rodzinny.
Licznie
zgromadzeni
mieszkańcy chętnie rywalizowali
ze sobą w nietuzinkowych i oryginalnych konkursach. W wydarzeniu
zorganizowany przez Sołtysa i Radę
Sołectwa Ruszkowo wzięli udział
także Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz
Górski Radny Ruszkowa Janusz Wojda oraz Radny Powiatu Rypińskiego
Piotr Czarnecki. Komenda Powiatowa Policji w Rypinie udostępniła
w trakcie pikniku swój radiowóz, co
bez wątpienia było bardzo ciekawą
atrakcją dla dzieci, które zafascyno-

wane pojazdem chętnie pozowały
do zdjęć z ogromnym uśmiechem na

twarzy. Zarówno najmłodsi jak i dorośli bawili się świetnie w trakcie konkursów, a także wieczorem podczas
wspólnego grillowania.

Dialog obywatelski
29 maja 2017 roku mieszkańcy
Gminy
Wąpielsk
uczestniczyli
w spotkaniu pod hasłem „Inwestujmy w zdrowie – Plan inwestycyjny
dla Europy”. Gospodarzem spotkania,
które odbyło się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w To-

można było zadać komisarzowi pytanie, podzielić się swoimi refleksjami
i wysłuchać propozycji Komisji Europejskiej na poprawę stanu inwestycji
w zdrowie w Europie. Uczestnicy spotkania chętnie zadawali komisarzowi
pytania, na które odpowiadał za po-

runiu był Vytenis Andriukaitis – komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia
i bezpieczeństwa żywności oraz Piotr
Całbecki - marszałek województwa.
W ramach Dialogu Obywatelskiego

średnictwem tłumacza. Wydarzenie
było transmitowane na żywo poprzez
serwis YouTube w języku polskim
i angielskim.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt
„Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego
przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
Grupa Nieformalna z Wąpielska
w składzie Zdzisław Murawski-lider,
Krystyna Listkowska i Grzesław List-

do sierpnia realizuje 15-osobowa
grupa uczniów z Gimnazjum im.
Tony’ego Halika w Radzikach
Dużych. W ramach projektu odbywają się warsztaty informatyczne
i wycieczki po terenie gminy, w czasie których młodzież poznaje zasady
geocachingu. Przydrożne kapliczki,
figurki i krzyże są fotografowane,
a w ich pobliżu z pomocą odbiornika GPS młodzież zakłada tzw.

kowski znalazła się w gronie szczęśliwców, którym w konkursie „Inicjuj
z FIO bis” przyznano dotację w wysokości 3 235 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone na realizację trwającego
4 miesiące projektu „Gmina Wąpielsk
keszami stoi”. Ten projekt od maja

skrytki (ang. geocache). W czasie
ogniska wieńczącego projekt gimnazjaliści zaprezentują efekty swojej pracy
w postaci folderu. Projekt „Inicjuj
z FIO bis” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

26 kwietnia br. o godzinie 19:00
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
odbyło się spotkanie edukacyjne poświęcone pewnym nocnym drapieżnikom.
Wieczorne godziny spotkania pomogły stworzyć atmosferę odpowiednią
do podjęcia tematu tych tajemniczych
ptaków. „Noc Sów” zgromadziła kilka-

zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć piór
i szponów różnych ptaków i porównać je z sowimi piórami. Zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania na które
p. Cieszyński bezbłędnie odpowiadał. Po ciekawym wykładzie uczestnicy „Nocy Sów” przeszli na plac przy

dziesiąt osób, które z zaciekawieniem
słuchały wykładu przyrodnika i ornitologa - Pana Marka Cieszyńskiego. Była
to doskonała okazja, aby dowiedzieć się
dlaczego sowy latają bezszelestnie, jak
są zbudowane, albo jak dobry jest ich
wzrok. Podczas spotkania można było

remizie OSP Wąpielsk, gdzie rozpalono ognisko, przy którym można było się
posilić i porozmawiać. Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Wąpielsk
i Turystyczne Stowarzyszenie Pojezierza
Brodnickiego.

Gimnazjaliści zakładają kesze

Noc sów w Wąpielsku
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Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku
Na dzień 30 czerwca 2017
świadczenia
rodzinne
(zasiłek
rodzinny) pobierają 322 rodziny.
Natomiast świadczenie wychowawcze 500 + pobiera 340 rodzin.
Od stycznia 2017 Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku realizuje zadania z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Wąpielsk, tj. stypendium szkolne. Z w/w pomocy skorzystały 93 rodziny.
Z banku żywności od stycznia do czerwca 2017 skorzystało 747
osób. W w/w okresie wydano potrzebującym 29,729 ton żywności na
kwotę blisko 146.500,00 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,
który trwa do 2018 roku. W ramach
projektu rodziny uczestniczące mają
możliwość darmowego korzystania
ze specjalistycznego poradnictwa
rodzinno-pedagogicznego,
rodzinno-psychologicznego,
warsztatów
wzmacniających kompetencje rodzicielskie oraz zajęć animacyjnych dla
dzieci. Rodzinom należy się zwrot
kosztów dojazdów na spotkania.

Świadczenie z programu Rodzina 500
plus nie przysługuje raz na zawsze. Co
roku trzeba składać wniosek na nowo.
Nowy okres rozliczeniowy zaczyna się 1
października. Do tego czasu trzeba złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wąpielsku wniosek o 500+.
Wniosek o 500 plus musi być
składany co roku. Twórcy świadczenia
uznali, że w ciągu roku sytuacja rodzinna i materialna rodzin może zmienić się
na tyle, że trzeba na nowo weryfikować
prawo do świadczenia. Tak jak do tej
pory wniosek należy złożyć w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, który odpowiada za prowadzenie
postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego 500 +. Co ważne, wniosek
jest składany w gminie zamieszkania,
a nie zameldowania.
Wzór wniosku nieco zmienił się
od zeszłego roku. Aktualny formularz będzie można znaleźć na stronie Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Gotowymi drukami będzie także dysponować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Wnioski na nowy
rok będzie można składać od 1 sierpnia
2017 r. Jeżeli złożymy wniosek do 30
sierpnia 2017, to przyznanie i wypłata
świadczenia wychowawczego nastąpi do
31 października 2017, czyli nie będzie
przerwy w jego wypłacaniu. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu 2017 to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada
z wyrównaniem za październik i listopad.
Wniosek o 500 plus na 2017 r.
będzie można złożyć również drogą elektroniczną. Można to zrobić na cztery sposoby: przez bankowość elektroniczną, na
portalu Emp@tia, za pomocą ePUAP lub
przez Platformę Usług Elektronicznych
ZUS.
Od 1 sierpnia można składać
również wnioski o zasiłki rodzinne i zasiłki z funduszu alimentacyjnego.

Urząd Gminy w Wąpielsku
przypomina wszystkim producentom rolnym z terenu Gminy Wąpielsk,
że w miesiącu sierpniu przypada termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Równocześnie
informuje, że o zwrot podatku akcyzowego może ubiegać się również
dzierżawca gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wąpielsk,
który przedłoży pisemną umowę
dzierżawy potwierdzoną przez organ
gminy lub notariusza.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej w 2017 r. nie uległa zmianie
w stosunku do roku poprzedniego,
a zatem w 2017 r. wynosić będzie
1,00 zł na 1 litr oleju napędowego
– niniejsza stawka została ogłoszona
poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1934).
W przeliczeniu na 1 ha użytków
rolnych roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi więc
86,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 500 +

Zwrot podatku akcyzowego
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NA SPORTOWO
Mecz Rycerski

Podczas XI Turnieju Rycerskiego w
Radzikach Dużych został rozegrany
Mecz Rycerski, w którym zmierzyła się drużyna Mieszkańców Gminy
Wąpielsk oraz Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Rypinie. Graliśmy
2x25min. Do przerwy naszemu zespołowi udało się strzelić 4 bramki i
stracić tylko 1. Po bardzo ciekawym

widowisku mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Gminy Wąpielsk
13:6. Każdy z zespołów otrzymał
pamiątkowe puchar oraz koszulki
i dypolmy dla każdego zawodnika.
Serdecznie dziekujemy PSP Rypin za
przybycie oraz Zarządowi LZS za pomoc w organizacji meczu.

Historyczny Bieg z Ulubioną Książką
Bieg został zorganizowany w ramach
XI Festynu Rycerskiego przy współpracy z Panią Anną Rempuszewską
oraz Lokalnym Animatorem Sportu.
Do kontroli nad ruchem drogowym
włączył się odział OSP Radziki Duże.
Bieg był poprzedzony rozgrzewką
sportową. Każdy z uczestników biegu
otrzymał numer startowy. Uczestnicy mogli przebiec trasę w dowolnym

czasie. Trasa liczyla 1,2 km. Startowało 56 uczestników. Nie chodziło
o rywalizację, ale o pokazanie się z
książką i pokonanie trasy. Wszyscy
biegacze otrzymali pamiątkowy gadżet. Po biegu odbyło się losowanie
nagród na podstawie numerków startowych. Cieszymy się bardzo ze nasi
mieszkańcy tak licznie uczestniczą w
różnych konkurencjach.

Mecz towarzyski AMP Futbol

Start Ligi Orlika

W niedzielę 28 maja br. odbyła się I
kolejka Ligi Orlika pod Patronatem
Wójta Gminy Wąpielsk. Na Orlik w
Wąpielsku wybiegło 10 zespołów.
Pierwszy mecz po zaledwie 4 minutach gry zakończył się walkowerem.
Drużyna OSP Radziki stwierdziła, że
jest ich za mało, żeby kontynułować
grę. Tym samym zespół Mechanika Długie zainkasował 3 pkt. W kolejnym spotkaniu
Błękitni Rypin
zmierzyli się z Koroną Półwiesk. Po
dość wyrównanym widowisku drużynie z Rypina udało sie wyszukac
kilku błedów rywala i wygrali oni 3:1.
Nastepnie drużyna Spartak Wąpielsk

mierzyła się z zespołem KA-MA Ruszkowo. Bramki w tym meczu padły
tylko w jedną stronę i tym samym
wynik końcowy wynosił 3:0 dla Wąpielska. Czwartym tego dnia widowiskiem było spotkanie powracającej
drużyny FC po Nalewce oraz Czarni.
Niestety po przerwie w grze zespół
Nalewki uległ 4:1. W ostatnim meczu zespół Orły Radziki pokonał 2:1
drużynę Albatros Kiełpiny. Zespoły
będą mierzyć się w rozgrywkach do
22.10.2017r. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców do dopingowania swoich faworytów.

7 maja br. na Orliku w Wąpielsku
odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, gdyż
padało i jak na tę porę roku było dość
chłodono. Nie odstraszyło to jednak
miłośników piłki nożnej i turniej cieszył się dużym powodzeniem. Drużyny wykazały się dużą deterfminacją i
odwagą rozgrywając mecze w takich
warunkach atmosferycznych.
Zwyciężcami turnieju została drużyna Błękitnych Rypin, na
drugiej lokacie uplasowała sie ekipa
Czarnych Długie, natomiast 3 miejsce
wywalczył zespół Korony Półwiesk.
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk – Tomasz Czajkowski wręczył
drużynom puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie
turnieju został rozegrany mecz towarzyski drużyn Albatros Kiełpiny oraz
Vip Kiełpiny, po podstawowym czasie

gry drużyny zakończyły grę wyniekem remisowym 2-2, rzuty karne również zakończyły się remisem.

16 maja br. na Orliku w Wąpielsku
został zorganizowany mecz towarzyski pomiędzy AMP Futbol, a drużyną
Domu Dziecka w Wielgiem. O organizacje zadbał Pan Artur Stolikowski
zawodnik drużyny AMP Futbol. Po
jakże trudnym meczu, w którym zwyciężyła drużyna AMP zawodnicy mogli posilić się kiełbaską z grilla. Bardzo cieszy nas fakt z takie spotkania

organizowane są na naszym obiekcie
sportowym.

Turniej LZS

15 czerwca br. zarząd LZS zorganizował Turniej Piłki Nożnej. Na Orliku w
Wąpielsku zagrały takie zespoły jak:
KA-MA Ruszkowo, Korona Półwiesk,
Albatros Kiełpiny, Mechanik Długie,
Brzuze, Błękitni Rypin, Czarni Długie,
FC po Nalewce. Rozgrywki przebiegały w miłej atmosferze. Na pierwszym
miejscu uplasował sie zespół Czarnych Długie, drugie KA-MA Ruszkowo, natomiast na trzecim miejscu
znalazała sie drużyna FC po Nalewce.
Tuż za podiumem zanlazła się druży-

na Mechanika Długie. W rywalizacji
o Mały Puchar Turnieju staneły drużyny Albatros Kiełpiny oraz Korona
Półwiesk. Ekipie z Kiełpin udało się
wygrać po cenlnie trafionym rzucie
karnym. Puchar dla Najskuteczniejszej Drużyny Turnieju ufundowanego przez sponora turnieju ,, Rygelski
Logitic Poland” otrzymała drużyna
Czarni Długie. Dziekujemy Zarządowi
LZS za organizację takich turniejów
na naszych obiektach.

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Harmonogram pracy ORLIK-a

