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W TYM NUMERZE:

Drodzy Czytelnicy!
Mam przyjemność przekazać do
Waszych rąk trzeci w tym roku Informator
Gminy Wąpielsk. Zostały w nim zawarte
informacje o realizowanych przez nas zadaniach i wydarzeniach, które miały miejsce w naszej Gminie. Liczne telefony mieszkańców Gminy z pytaniami, kiedy ukaże się
nowy numer naszej gminnej gazetki przekonują mnie, że warto redagować Informator i wydawać taką publikację. Wszelkie materiały i artykuły w niej zawarte
to efekt pracy pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
którzy przygotowują je w ramach pełnionych obowiązków służbowych.
Minęło lato, które było dla dzieci
czasem wakacji i odpoczynku. Dla rolników to czas żniw i wytężonej pracy na roli,
a dla pracowników Gminy wzmożony okres
realizacji zaplanowanego procesu inwestycyjnego, który trwa do późnej jesieni.
Zależało mi, żeby w okresie wakacyjnym
zakończyć prace termomodernizacyjne
szkół podstawowych w Radzikach Dużych
i w Długiem. Jesteśmy dumni, że mimo
kapryśnej pogody udało się te inwestycje
zrealizować i w październiku wspólnie
z uczniami, nauczycielami i mieszkańcami Gminy dokonać uroczystego otwarcia
wyremontowanych szkół. Procesowi termomodernizacji został również poddany
blok w Wąpielsku, dzięki czemu zmniejszą się straty ciepła w budynku w sezonie
zimowym i w mieszkaniach wreszcie będzie ciepło.
Gmina Wąpielsk we współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Toruniu, który udzielił preferencyjnej pożyczki i dotacji w kwocie
300 000 zł, nabyła nowy samochód strażacki marki Volvo z przeznaczeniem dla
OSP Wąpielsk oraz ciągnik Zetor z beczką
asenizacyjną. Nowe pojazdy zastąpiły stary już sprzęt i będą służyć mieszkańcom
Gminy przez kolejne lata. Zrealizowaliśmy
także inwestycję polegającą na zainstalowaniu 10 lamp hybrydowych na terenie
Gminy.
W tym miejscu jestem zmuszony zdementować docierające plotki i nieprzychylne opinie dotyczące zadłużania
Gminy, które są nieprawdą i wprowadzają Państwa w błąd. Moje działania jako
Wójta skierowane są głównie na rozwój
Gminy i poprawę życia mieszkańców. Jest
to cel nadrzędny, który powinien przyświecać każdej władzy. Rozwój Gminy
w obecnym systemie finansowania jest
możliwy dzięki pozyskiwaniu jak największej liczby środków zewnętrznych. To
instytucje wspierające ustalają w jakiej
formie będą przekazywane środki finansowe do zainteresowanych podmiotów – czy
w formie bezzwrotnej dotacji, procentowego współfinansowania w projektach
unijnych, czy też w formie preferencyjnej
pożyczki. Gmina natomiast musi dokonać
wyboru, czy chce z tego wsparcia skorzy-
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W wyjątkowym okresie
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Gminy Wąpielsk
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości.
Życzymy, by czas oczekiwania na wigilijną wieczerzę
był pełen spokoju,
a Święta bogate w radość, miłość i szczęście.
Niech narodzony Chrystus obdarzy Was wszelkimi łaskami
i błogosławieństwem na każdy dzień, a Nowy Rok 2018
przyniesie pomyślność i spełnienie.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Wąpielsku
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stać na ustalonych odgórnie zasadach.
Są to zawsze trudne decyzje, ale jestem
przekonany, że warto pozyskiwać dostępne środki zewnętrze, bo dzięki nim się
rozwijamy, a dokonane zakupy, modernizacje budynków, zbudowane drogi, wodociągi czy inne przeprowadzone inwestycje wzbogacają naszą Gminę i służą nam
wszystkim.
Jednocześnie bardzo dziękuję
mieszkańcom Gminy za zrozumienie i miłe
słowa przekazywane podczas  uroczystości
gminnych i przy innych okazjach. Bardzo
się cieszę, że nasza Gmina jest pozytywnie
postrzegana również poza jej granicami.
Jubileusz 650-lecia miejscowości Wąpielsk
połączony z nadaniem Gminie Wąpielsk
herbu, flagi i pieczęci oraz otwarciem
drogi gminnej Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk wpisał się do historii jako
wydarzenie prestiżowe w skali nie tylko
Gminy, Powiatu ale i całego Województwa.
Uczestniczyli w nim zarówno mieszkańcy
naszej Gminy jak i posłowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządo-

wej wszystkich szczebli z wicewojewodą
kujawsko–pomorskim na czele. W trakcie
uroczystości została m. in. odsłonięta pamiątkowa tablica przed Urzędem Gminy
i herb Gminy oraz zakopana kapsuła czasu. Herb, flaga i pieczęcie są naszym wyróżnikiem w Regionie, służącym budowaniu lokalnej tożsamości i promocji Gminy.
Po raz pierwszy udało się w naszej Gminie zorganizować koncert z cyklu Chopin
en Vacances oraz I Ogólnopolski Wyścig
Kolarski, które spotkały się z dużym uznaniem i skupiły wiele znamienitych osób.
Odbyły się także Dożynki Gminno–Parafialne w Radzikach Dużych, które mimo zawirowań pogodowych przyciągnęły około
tysiąca mieszkańców i gości.
Widząc zadowolenie mieszkańców z działań, które podejmuję, jestem
pozytywnie zmotywowany do kolejnych
wyzwań, które przygotowuję wraz z pracownikami Urzędu Gminy na następny
rok. Mamy podpisane umowy na termomodernizację kolejnych pięciu budynków
użyteczności publicznej, pozyskaliśmy

osiem tablic interaktywnych, po dwie do
każdej szkoły podstawowej. Czeka nas budowa oczyszczalni przydomowych i przebudowa wodociągu i kanalizacji w Ruszkowie. Rozpoczęły się intensywne prace
nad doprowadzeniem wody do Lamkowizny. Ruszyły prace nad przygotowaniem
dokumentacji do kolejnych inwestycji drogowych. Budowa dróg asfaltowych jest dla
mnie bardzo ważna, jednak coraz trudniej
zdobywać dofinansowanie zewnętrzne na
takie inwestycje. Unia odchodzi, niestety,
od finansowania dróg, a lata, w których
takie inwestycje mogły być realizowane
w Gminie Wąpielsk bezpowrotnie minęły. Oczywiście wiele jeszcze można zrobić
i dlatego podejmuję kolejne wyzwania
w tym zakresie. Dziwią mnie jednak głosy
sceptyków, którzy celowo wprowadzają
w błąd mieszkańców, rozpowszechniając
nieprawdziwe informacje o zadłużaniu
Gminy. Muszę Państwa uspokoić, że pomimo tylu inwestycji, zadłużenie Gminy nie
osiągnie takiego poziomu jak budowa hali
sportowej w poprzedniej kadencji, którą

nadal spłacamy, ponieważ średni poziom
dofinansowania wszystkich realizowanych
przeze mnie inwestycji wynosi około 50%,
a czasami dochodzi do 80%.
Zbliża się koniec roku trudnego
dla rolników ze względu na duże opady
deszczu i problemy ze zbiorem płodów rolnych. Bieżący rok obfitował w intensywne
prace inwestycyjne, jednakże już teraz
podejmowane są decyzje i przygotowania
do kolejnych zadań na przyszły rok. Wraz
z pracownikami Urzędu podejmuję prace
pod inwestycje nie tylko na 2018 rok, ale
już na rok 2019.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby tegoroczne Święta przyniosły wiele pięknych
chwil w gronie rodziny i przyjaciół, w atmosferze pełnej ciepła, życzliwości i miłości.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie
nam radość i spełnienie. Życzę mieszkańcom Gminy i sobie, aby wszystkie zamierzenia udało się skutecznie zrealizować.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

Otwarcie wyremontowanej drogi na Bielawki Nowa inwestycja, czyli zmodernizowana droga
W tym roku została zmodernizowana Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infraw Długiem
droga gminna Radziki Duże – Bielawki – struktury Drogowej na lata 2016 – 2019
Wąpielsk. Cały odcinek przeznaczony do
remontu miał długość 3,118 km. Zadanie
obejmowało także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite. W ramach inwestycji droga ma zyskać
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4 m. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 188 070 zł. Gmina Wąpielsk
pozyskała dofinansowanie z Programu

w wysokości 50% tej wartości. Pozostałe
50% jest finansowane ze środków Gminy
Wąpielsk oraz Powiatu Rypińskiego.
28 lipca, podczas obchodów 650-lecia istnienia Wąpielska, droga została oficjalnie
poświęcona i otwarta. Przecięcia wstęgi
dokonali: Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Józef Ramlau, Radny Bielawek
Dariusz Krajewski oraz Radny Wąpielska
Mirosław Ługowski.

Została przebudowana droga gminna
nr 120104C Długie – Jezioro Długie.
Wcześniej istniejąca, żwirowa nawierzchnia trakcji była w złym stanie, posiadała
liczne wyboje i nierówności. Przebudowany odcinek drogi ma długość 848 km.
Nawierzchnia została utwardzona betonem asfaltowym. Jej szerokość wynosi teraz 4 m. Z uwagi na ograniczenia
terenowe jej ok. 100-metrowy odcinek od strony jeziora został zwężony
do 3,5 m. Zostały także wykonane pobocza o szerokości 0,75 m każdy. Pobocza
są utwardzone kruszywem łamanym.
Zjazdy do posesji zyskały utwardzenie

z betonu asfaltowego, a zjazdy na pola
są utwardzone kruszywem łamanym.
W celu uniknięcia spływu dróg opadowych na 100-metrowym odcinku zostały wybudowane korytka ściekowe oraz
wpust uliczny ze studnią rewizyjną oraz
dwiema studniami chłonnymi.
Koszt zadania wynosi 540 872 tys. zł.
Inwestycja została wspófinansowana
przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej w kwocie 86 500 zł.

Droga przed inwestycją

Droga po inwestycji
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Chrzest bojowy „Karola”

Strażacy z jednostki OSP Wąpielsk doczekali się nowego wozu. Uroczyste
przekazanie samochodu nastąpiło 14 października. Wcześniej jednak
auto zostało już wykorzystane do usuwania skutków nawałnicy w powiecie nakielskim.
Po 30 latach OSP Wąpielsk otrzymała nowy
samochód. Wąpielscy strażacy dostali średni
samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego marki Volvo FLD3CFL GBA 3/16.
Taki sam model działa w jednostce OSP
Radziki Duże. Nowy nabytek kosztował
757 tys. zł. Na zakup zostało przyznane
dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poprzez Oddział Wojewódzki Związku
OSP RP. 150 tys. zł pokrywa wkład własny
gminy. Reszta będzie sfinansowana z pożyczki preferencyjnej z WFOŚ.
14 października był szczególnym dniem
w naszej Gminie. Wtedy samochód został
uroczyście przekazany strażakom. Chrzestną auta została Alicja Ługowska z Wąpielska. Nadała mu imię „Karol”. Zaszczycił
nas swoją obecnością Wicewojewoda Kujawsko–Pomorski Józef Ramlau, KujawskoPomorski Komendant Wojewódzki PSP
nadbryg. Janusz Halak oraz posłowie na
Sejm RP Krzysztof Ardanowski i Paweł
Szramka. Obecny był również przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Toruniu i Radny Sejmiku
Województwa Kujawsko–Pomorskiego Paweł Zgórzyński, Komendant Powiatowy
PSP Robert Wiśniewski, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Pankowski oraz Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, przedstawiciele Powiatu
Rypińskiego w osobach Pani Moniki Kalinowskiej i Danuty Tyraj, Proboszcz Parafii
w Radzikach Dużych ks. Jacek Dudkiewicz.
W uroczystości uczestniczyli również Wójt
Gminy Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, Skarbnik Gminy
Barbara Suchocka, Prezes OSP w Wąpielsku Grzegorz Dzierżyński, przedstawiciele
samorządu gminnego, sołtysi, przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu
rypińskiego należący do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego oraz druhowie
z jednostki OSP z Wąpielska. Wśród naszych druhów zostały wręczone odznaki
„Strażak Wzorowy”. Otrzymali je druhowie:

Marek Biernacki, Michał Przystalski, Tomasz
Wawrowski i Michał Kuzimkowski.
Samochód jest wyposażony m.in. w 3000-litrowy zbiornik na wodę, działko wodno
-pianowe, maszt oświetleniowy z najaśnicami, wyciągarkę elektryczną, radiostacje
przenośne, latarki kątowe oraz inny sprzęt
ratowniczy. OSP w Wąpielsku należy
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc może podejmować działania
nie tylko w gminie, ale również w powiecie
i województwie. „Karol” jeszcze przed poświęceniem brał udział w akcji po nawałnicach. W sierpniu nasi strażacy wykorzystali go podczas wyjazdu do powiatu
nakielskiego, gdzie usuwali dotkliwe skutki
nawałnicy. OSP Wąpielsk działała tam przez
22 godziny. Na strażaków czekało wiele pracy: pozrywane dachy, powyrywane drzewa,
polamane słupy, brak pradu, zniszczone
cmentarze. Ponad 1200 zgłoszeń. Nasza
jednostka działała z kolegami z Rogowa,
Kowalk i Skrwilna. Samochód brał także
udział w likwidowaniu skutków intensywnych opadów na terenie naszej Gminy.
W podziękowaniu za pomoc do naszej
jednostki została przekazana pilarka spalinowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi
i zapasowymi łańcuchami oraz dwa komplety mundurów bojowych. Zostały one przekazane przez myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu jako sprzęt niezbędny do usuwania skutków nawałnic. To kolejna, obok
przekazywanego nam 1%, okazja do doposażenia jednostki z dodatkowych źródeł”.
Do podziękowań za włączenie się w akcję
pomocy przyłączył się również Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Komendant PSP
w Rypinie oraz Wójt Gminy Wąpielsk.
To już drugi nowy samochód dla jednostek
OSP. Wójt Gminy Wąpielsk podjął już starania w celu zakupu auta dla jednostki OSP
w Długiem.
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Po termomodernizacji budynków
– uroczystości w nowo wyremontowanych szkołach w Długiem i w Radzikach Dużych

W poniedziałek 16 października w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Długiem odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów oraz dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego w procesie termomodernizacji budynku szkoły.
Na uroczyste ślubowanie program artystyczny przygotowali uczniowie klasy pierwszej,
którzy pokazali zebranym, że w nowo wyremontowanym budynku szkoły dużo się
już nauczyli. Recytowali wiersze, śpiewali
piosenki, odgadywali zagadki, co upewniło wszystkich, że zasłużyli na pasowanie na
ucznia specjalnym ołówkiem. Otrzymali
brawa od nauczycieli i przybyłych gości.
Dodatkowo cieszy fakt, że udało się wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy
zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego wszystkie prace termomodernizacyjne
oraz remont placówki. Z zewnątrz szkoła zyskała nową elewację, pod którą znajduje się
docieplenie ścian zewnętrznych budynku
oraz docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej
wraz z wykonaniem włazów technologicznych i modernizacji instalacji odgromowej.
Wykonawca przeprowadził roboty ziemne
– wykopy pod wykonanie docieplenia ścian
piwnicznych i fundamentowych, dokonał
docieplenia stropu nad piwnicą od spodu
oraz wymiana części stolarki okiennej
i drzwiowej. Wymieniono parapety, rynny i rury spustowe. Wewnątrz szkoły wy-

mieniono instalację c.o., czyli wymieniono
grzejniki, przewody c. o., wymiennik przygotowania c. w. u. oraz piec na ekologiczny
kocioł na pellet. Koszt inwestycji wyniósł
439 997,65 zł brutto. Gmina uzyskała 80%
dofinansowania tej inwestycji w ramach
PRO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Z remontu cieszą się mieszkańcy, rodzice, uczniowie.
W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Jan
Kielik przypomniał rys historyczny powstania szkoły oraz etapów jej rozwoju i rozbudowy. Wyraził podziękowanie władzom
gminy za wkład w termomodernizację
oraz zdobycie niezbędnych funduszy z Unii
Europejskiej. Ks. Jacek Dudkiewicz w zastępstwie proboszcza Parafii Strzygi pobłogosławił i poświęcił wyremontowany
budynek oraz głównych bohaterów spotkania, czyli wszystkich uczniów, podkreślając,
że jest to cenna inwestycja dla mieszkańców Długiego i okolic. Wójt Gminy Dariusz
Górski podziękował Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie
tej inwestycji, dzięki czemu „szkoła zyskała
nowy blask” i uczniowie uczą się w bardzo
dobrych warunkach.

W dniu 26 października odbyła się kolejna ciekawa uroczystość szkolna połączona z otwarciem wyremontowanego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radzikach Dużych. W tym dniu uczniowie wraz z
nauczycielami raz przybyłymi gośćmi dokonali podsumowania realizowanego w okresie wakacji projektu ze wsparciem zewnętrznym Działaj
Lokalnie pn. „Możesz…”.
Poddany termomodernizacji budynek
szkolny, w którym mieści się Zespół Szkolno – Przedszkolny, nie był remontowany
od lat. Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmowały wymianę części
stolarki drzwiowej, wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz
z wymianą parapetów, docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej wełny mineralnej wraz z wykonaniem
włazów technologicznych, ocieplenie kominów wystających ponad połać dachową
warstwą styropianu, demontaż i ponowny
montaż instalacji odgromowej. Wykonano
również wymianę grzejników i przewodów
instalacji c. o., demontaż i ponowny montaż
rynien i rur spustowych, a także uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian
oraz wykonanie prac odtworzeniowych
i remontowych wynikających z prowadzenia
inwestycji. Ponadto prowadzone były roboty
ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i fundamentowych,
przewidziane w projekcie. Koszt remontu
wyniósł 441 935,08 zł brutto. Na realizację
zadania Gmina uzyskała dotację w ramach

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna
budynków publicznych RPO na lata 20142020 w wysokości 80%.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy wsparli inicjatywę przystąpienia do termomodernizacji
budynków gminnych i podkreślił, że dzięki
tego typu inwestycjom poprawił się nie tylko wizerunek zewnętrzny szkoły, ale także
zmniejszą się koszty jej utrzymania, choćby
poprzez oszczędności na opale czy energii
elektrycznej.
Pani Dyrektor Maria Jaworska wraz
ze społecznością szkolną również wyraziła
wdzięczność, że w tej placówce oświatowej zostały wykonane prace remontowe,
co wpłynie na poprawę warunków do nauki
i rozwoju.
Uczniowie dokonali podsumowania projektu pn. „Możesz…”, zaprezentowali swoje
prace wykonane w trakcie trwania projektu
oraz przedstawili program artystyczny.
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Szkoła w Wąpielsku i inne budynki do termomodernizacji w 2018 roku

Wiosną 2018 roku zostanie rozpoczęta
kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Wąpielsku. W szkole zostanie wymieniona instalacja c.o. wraz z kotłem, pojawi się
też nowoczesna kotłownia. Budynek będzie
ocieplony, zyska nową konstrukcję drewnianą i pokryw dachu. Zmianie ulegnie też stolarka okienna i drzwiowa oraz część opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED.
Budynek będzie miał odświeżony wygląd,
co jest dodatkowym atutem.
Gmina Wąpielsk podpisała umowy na 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.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Wąpielsku.
3. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wąpielsku.
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.
Na termomodernizację budynku Urzędu
Gminy w Wąpielsku został rozpisany kolejny przetarg, ponieważ pierwszy został unieważniony ze względu na zaproponowaną
zbyt wysoką cenę. Termomodernizacje pozostałych budynków rozpoczną się wiosną.

Koniec z piecami kaflowymi

Do połowy maja 2018 roku zostanie przeprowadzona kolejna termomodernizacja szkoły, tym razem w Półwiesku Małym. Koszt remontu to ponad 730 tys. zł. We wtorek 7 listopada została podpisana umowa.

Najkorzystniejszą
ofertę
przedstawiło
P.P.H.U. KAMI-BUD z Rętwin. Remont jest
szczególnie ważny dla półwieskiej szkoły
podstawowej, ponieważ posiada ona przestarzały system ogrzewania. Do tej pory
znajduje się w niej kilkanaście pieców
kaflowych. Warunki w placówce, zwłaszcza w sezonie zimowym, były ciężkie dla
uczniów. Pomieszczenia były niedogrzane,
a jednocześnie zadymione. Istniało wysokie zagrożeniezatrucia czadem. Piece już
niebawem czeka demontaż. Po raz pierwszy
w półwieskiej szkole pojawi się instalacja
centralnego ogrzewania z piecem na biomasę. W budynku nie ma miejsca na kotłownię, dlatego została ona zaprojektowana
w istniejącym budynku gospodarczym. Ciepło z kotłowni do budynku popłynie zaprojektowanym ciepłociągiem.
Oprócz tego inwestycja obejmie m.in.
docieplenie elewacji, dachu i stropu,

wymianę parapetów, części stolarki okiennej i drzwiowej. Wymianie ulegnie też instalacja odgromowa i okładziny podłogowe.
W związku z remontem budynek zyska
nowy wygląd. Koszt tej inwestycji wynosi
ponad 730 tys. zł. Gmina Wąpielsk uzyskała
na ten cel dofinansowanie w wysokości 80%
kosztów kwalifkowalnych z urzędu marszałkowskiego. KAMI-BUD ma czas na wykonanie zadania do 15 maja 2018 roku.
Termomodernizacja szkoły w Półwiesku Małym odbywa się w ramach zadania
„Termomodernizacja budynków, których
właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap”. Zadanie obejmuje jeszcze 4 budynki: Szkołę Podstawową
w Wąpielsku, Urząd Gminy w Wąpielsku,
remizę OSP w Wąpielsku, świetlica wiejską
w Półwiesku Małym.
W tym roku zostanie ogłoszony przetarg
na modernizację wąpielskiego urzędu

gminy. Poprzedni przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny.

Przetargi na pozostałe remonty zostaną
ogłoszone na początku przyszłego roku.
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Nadanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk
Z okazji jubileuszu 650-lecia istnienia miejscowości Wąpielsk Gmina zyskała nowe
symbole. W budynku Gminnego Ośrodka
Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady
Gminy prowadzona przez Przewodniczącego Rady Gminy Wąpielsk Tomasza Czajkowskiego. W trakcie sesji radni podjęli uchwałę
o nadaniu herbu, flagi oraz pieczęci Gminy
Wąpielsk oraz zasad ich stosowania, a także uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Gminy Wąpielsk dotyczącego uczczenia 650-lecia Wąpielska. Uczestnicy sesji
otrzymali pamiątki przedstawiające herb
oraz tomik poezji pt. „Moja mała Ojczyzna”
autorstwa Zbigniewa Żuchowskiego.
Wyjątkową chwilą dla zebranych było przejście korowodu uczestników uroczystości
przed Urząd Gminy. Tam nastąpiło uroczyste poświęcenie pamiątkowej tablicy, herbu
i flagi, odczytanie Aktu Erekcyjnego 650lecia Wąpielska. Została także zakopana Kapsuła Czasu z pamiątkami w postaci

m. in. książki o Wąpielsku, lokalnej prasy oraz gadżetów promocyjnych Gminy
Wąpielsk.
Nowy herb gminy Wąpielsk przedstawia
zamkowy mur z otwartym przejazdem na
czerwonym tle. Nad nim znajduje się złota muszla św. Jakuba, a na dole falisty pas
w tym samym kolorze. Mur symbolizuje
zamek w Radzikach Dużych. Falisty, złoty
pas to rzeka Drwęca, dawny szlak handlowy
i komunikacyjny, z racji dawnego i obecnego bogactwa w rybę - żywicielka mieszkańców. Muszla nawiązuje do św. Jakuba
i pielgrzymiego szlaku, który znajduje się
na terenie gminy.
Flaga Gminy jest prostokątem w kolorach:
złotym, czerwonym i srebrnym. Barwy
biorą się z herbu Gminy.
Pieczęcie mają kształt okrągły. W środku
znajduje się godło z herbu Gminy. W otoku
jest napis GMINA WĄPIELSK.
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650-lecie Wąpielska

28 lipca świętowaliśmy Jubileusz miejscowości Wąpielsk. Ta niecodzienna okazja rozpoczęła się poświęceniem ukończonej drogi
na odcinku Radziki Duże - Bielawki - Wąpielsk. Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Radny Bielawek Dariusz
Krajewski oraz Radny Wąpielska Mirosław
Ługowski. Następnie zostały oficjalnie nadane symbole gminy, o których mowa na
stronie 6.
Uroczystość jubileuszowa miała miejsce
na placu za remizą OSP w Wąpielsku. Mszę
Świętą odprawili proboszczowie parafii
w Radzikach Dużych oraz w Strzygach. Byli
to ks. Jacek Dudkiewicz oraz ks. Jarosław
Jastrzębski. Po mszy świętej głos zabrał
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, który
w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę
pamięci, tożsamości i historii w naszym
życiu. Gratulacje i podziękowania złożyli
m. in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł RP Paweł Szramka,
Poseł RP Zbigniew Sosnowski, Dyrektor
Biura Senatorskiego Józefa Łyczaka Mirosław Szczawiński, Przewodniczący Rady
Miasta Rypin Jarosław Sochacki, Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski, Wójt Gminy
Bobrowo Paweł Klonowski, Wójt Gminy
Radomin Piotr Wolski, Zastępca Burmistrza Miasta Jabłonowo Pomorskie Jędrzej
Kucharski, Sekretarz Gminy Golub–

Dobrzyń Krzysztof Pieczka, Kierownik
USC Miasta Golub-Dobrzyń Katarzyna
Kukielska. W uroczystości uczestniczyli
także sołtysi, radni oraz mieszkańcy Gminy
Wąpielsk.
W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs
na hasło promocyjne Gminy Wąpielsk.
Po wydłużonym terminie zgłoszeń udało
się wybrać zwycięzcę. Wygrała Pani Elżbieta Siuda z Wąpielska, która zaproponowała
hasło: „Gmina Wąpielsk – pięknie położona, zabytkami otoczona”. Wręczono również nagrody w konkursie „Wąpielsk - moja
Mała Ojczyzna” ogłoszonym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wąpielsku. Wszyscy
uczestnicy otrzymali namioty.
Jak na tego typu imprezę przystało, nie
zabrakło również kiełbasy, pajdy chleba
ze smalcem, grochówki oraz ciasta, które
czekały na uczestników. Smakołyki przygotowały członkinie KGW z Ruszkowa,
Wąpielska oraz Klubu Seniora Tęcza. Dzieci
miały też uciechę z placu zabaw, dmuchanej
zjeżdżalni, wodnych kul i innych rozrywek.
Była również możliwość zakupu koszy wiklinowych, popcornu oraz zabawek. Ponadto,
mimo niesprzyjającej pogody, zorganizowano kilka konkursów dla dzieci z ciekawymi
nagrodami. Mieszkańcy Gminy Wąpielsk
świętowali do późnych godzin nocnych
z zespołem „Express” z Wąpielska.
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Dożynki Gminno-Parafialne w Radzikach Dużych

Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne
odbyły się 27 sierpnia w Radzikach Dużych.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu
korowodu na plac dożynkowy. Mieszkańcy z dumą zanieśli piękne bochny chleba,
dożynkowy wieniec oraz płody rolne pod
ołtarz polowy ustawiony przy Hali Sportowej, gdzie dziękczynną mszę św. koncelebrowali proboszcz parafii w Radzikach Dużych
p. w. Św. Katarzyny ks. Jacek Dudkiewicz
oraz proboszcz parafii p. w. Św. Stanisława
BM w Strzygach ks. Jarosław Jastrzębski.
Starostami tegorocznych Dożynek byli
Barbara Wiśniewska i Mirosław Pulut. Pani
Barbara Wiśniewska wspólnie z mężem
Wiesławem prowadzi gospodarstwo rolne
położone w Radzikach Małych. Państwo
Wiśniewscy przejęli gospodarstwo rolne
po rodzicach w 1989 roku. Początkowo zajmowali się produkcją roślino–zwierzęcą.
Po dwóch latach gospodarowania postanowili zmienić profil produkcji i zaczęli zajmować się sadownictwem. Obecnie na całej
powierzchni gospodarstwa wynoszącej 4 ha
rosną drzewa owocowe (wiśnie, śliwa, jabłoń). Pan Mirosław Pulut wspólnie z żoną
Małgorzatą posiadają gospodarstwo rolne
w Radzikach Dużych. Pan Mirosław posiada
wykształcenie rolnicze. Gospodarstwo prze-

Uroczystość w Radzikach Dużych zaszczycili swoją obecnością m.in.: Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Paweł Zgórzyński, Starosta Rypiński Zbigniew Zgorzyński, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Paweł Czarnecki, Wójt Gminy
Wąpielsk w latach 1991-1995 Janina Tuszyńska, Przedstawiciel Posła Pawła Szramki,
przedstawiciele sąsiednich gmin.
Po Mszy Św. rozpoczęła się część oficjalna
podczas, której głos zabrał Włodarz Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski oraz zaproszeni goście. Starostowie
Dożynek przekazali chleb upieczony z mąki
tegorocznych zbóż na ręce Wójta Gminy
oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie częstowali wszystkich zgromadzonych wcześniej poświęconym chlebem.
Wójt Gminy Wąpielsk podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką i mozolną pracę
na roli.
Po części oficjalnej na mieszkańców gminy
Wąpielsk oraz przybyłych gości czekało wiele atrakcji m.in. stoisko Koła Łowieckiego
ŁOŚ, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, dmuchańce, stoiska KGW Wąpielsk,
Ruszkowo, Klub Seniora Tęcza (produkty
tradycyjne, ciasta), kiełbasa z grilla, pieczone prosię, bigos i ciasta przygotowane przez

jęli po rodzicach w 1986 roku, o powierzchni 8 ha. Ciężka pracą Państwo Pulut na
dzień dzisiejszy dorobili się gospodarstwa
o powierzchni 35 ha. Głównie uprawiają tytoń, kukurydzę, buraki cukrowe oraz zboża.
Dzięki sukcesywnemu wykorzystaniu funduszy unijnych gospodarstwo dysponują
zmodernizowanym parkiem maszynowym.
Pan Mirosław wraz z pomocą syna zamierza
dalej rozwijać gospodarstwo wzbogacając je
o nowsze technologie.
Podczas Dożynek Gminno-Parafialnych
w Radzikach Dużych mieszkańcy sołectw
organizujących uroczystość złożyli dary:
• świecę - mieszkańcy Radzik Dużych;
• chleb i wino - mieszkańcy Lamkowizny;
• Pismo Święte - mieszkańcy sołectwa
Kierz Radzikowski;
• bochen chleba - Starostowie Dożynek;
• kwiaty i miód - mieszkańcy Radzik Małych oraz Bielawek;
• owoce i warzywa - mieszkańcy Bielawek i Radzik Dużych;
• kłosy zbóż - mieszkańcy Łapinóżka.

mieszańców sołectw oraz Klub Seniora Tęcza, stoisko firmy AVON.
W trakcie Dożynek wystąpili także uczniowie
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Radzikach Dużych, którzy pod opieką
nauczycieli przygotowali dożynkowy występ artystyczny. Wystąpili także wokaliści
z terenu Gminy Wąpielsk. O posiłek dla
zaproszonych gości zadbała Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Radzikach Dużych.
Podczas uroczystości zostały wręczone
nagrody w konkursach na piękny ogród,
piękną zagrodę i w konkursie fotograficznym. Laury otrzymali też uczestnicy konkursów na najciekawsze dekoracje dożynkowe i „Czas na zdrowie”.
Wieczorem mieszkańcy bawili się podczas
zabawy tanecznej.
Mimo kapryśnej pogody impreza cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem. Brak pogody nie przeszkodził we wspólnym, radosnym świętowaniu i dziękowaniu za pomyślnie zakończone żniwa.

INFORMATOR GMINY WĄPIELSK - NR 5 - GRUDZIEŃ 2017

9

I Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk

W sobotę 26 sierpnia mieszkańcy Wąpielska i okolic mogli podziwiać
zmagania kolarzy z całej Polski, którzy
wzięli udział w I Ogólnopolskim Wyścigu
Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk. Na starcie stawiło się aż 104
zawodników, w tym sześciu mieszkańców Gminy Wąpielsk.
– Liczymy że ta impreza na stałe
zagości w naszej gminie i będzie odbywała się cyklicznie – przyznaje wójt Dariusz
Górski. – Bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu Tomka Borowskiego powstała inicjatywa, która jest świetną promocją dla gminy Wąpielsk. Frekwencja nie
zawiodła, atmosfera była niesamowita,
co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu,
że warto pójść za ciosem.

Zwyciężca kat. MASTERS - Ryszard Zawieruszyński
OPONEO.PL podczas wywiadu

Zawodnicy mieli do przejechania
odpowiednio: 23, 46 i 92 km. Zwycięzca
najdłuższego dystansu – Ryszard Zawieruszyński z OPONEO.PL, trasę pokonał
w czasie 02:16:53.21. Razem z mężczyznami jako jedyna kobieta na dystansie
92 km startowała Natalia Rutkowska –
olimpijka z Rio, wielokrotna mistrzyni
Polski na torze oraz młodzieżowa mistrzyni Europy z 2013 roku, która ukończyła sobotnie zawody na 15 pozycji.
Do Wąpielska zjechali się kolarze różnych miast Polski, a nawet jeden kolarz
z Berlina, więc wyścig można powiedzieć
wyścig był Międzynarodowy.
W wyścigu na dystansie 46 km
grupa była bardzo silna i mocno zwarta.
Zawodnicy jechali całą ławą, pod górkę,
w lesie w Warpalicach główna grupa
pędziła z prędkością ponad 44 km/h.
Pierwsze miejsce zdobył Przemysław
Zieliński (Grupa Kolarska Gryf Tczew),
drugie Karol Olszewski (LUKS Olimp Jeżewo K2 Świecie), trzecie Mateusz Czapla
z Geografii Wojskowej z Torunia – były
kolarz Pacyfiku Toruń.
– Chciałbym podziękować organizatorowi
za zaproszenie na wyścig oraz wszystkim
kolarzom za udział w tych zawodach –
mówi Zieliński. – Trasa była szybka i malownicza o dobrej nawierzchni, średnia
prędkość to ok. 40 km/h. Były skoki, ranty,

Zwyciężca kat. AMATOR - Przemysław Zieliński
GK GRYF TCZEW w towarzystwie Podium Girls

kasacje i mocny finisz. Najbardziej cieszy
duża frekwencja, która pozwoliła na fajną
sportową rywalizację. Myślę, że Wąpielsk
na stałe wpisze się do kalendarza grupy
Gryf Tczew, którą reprezentuję.
W kategoriach kobiet (K-20,
K30, K-40) startowało 11 zawodniczek.
Najstarsi kolarze mieli 77 lat - za udział
otrzymali nagrody specjalne od firmy
MKK Sp. z o. o. W peletonie amatorów
startował aktualny mistrz Polski Masters
Zbigniew Ziemlewski (M 60 B – GOK
LZS Mały Rudnik), na pięknym Pinarello
DOGMA F10, który, jak powiedział, kupiła
mu żona za zdobycie mistrzostwa kraju.
W Wąpielsku pojechał także
Andrzej Kiejnowski, jeden z pierwszych
trenerów Michała Kwiatkowskiego, Mistrza Świata 2014 oraz Tomasz Kalich,
trener Cyklistów Rypin, którzy w miasteczku kolarskim prezentowali zdobyte
trofea.

stawca. Muszę przyznać, że organizatorzy
bardzo się postarali i wyścig w Wąpielsku
to naprawdę górna półka.
Podczas I Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Wąpielsk mieszkańcy Gminy mieli okazje
ścigać się ze sobą. Startowali oni na tej
samej trasie co mastersi i amatorzy, z tym
że mieli do pokonania jedną rundę, tj.
23 km. Na starcie stanęło 6 mieszkańców
Gminy Wąpielsk: Anna Rempuszewska,
Grzegorz Chojnacki, Artur Kulawiak, Marcin Rempuszewski, Marcel Sobieszyński
i Wiśniewski Maciej.
Mam nadzieję, że podczas
II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o
Puchar Wójta Gminy Wąpielsk wystartuje
więcej uczestników - mówi współorganizator wydarzenia.
Najszybciej
trasę
pokonał
Artur Kulawiak, drugie miejsce zajął
Maciej Wiśniewski, trzeci dojechał Mar-

CYKLIŚCI RYPIN trenują na wirtualnej trasie

Marcin Rempuszewski na trasie wyścigu

– Tym razem dzieciaki nie startują w wyścigu, ale ta impreza to dla nas
szansa, żeby zaprezentować klub, pokazać
w jaki sposób działamy – mówi Kalich.

cel Sobieszyński. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Pan Grzegorz
Chojnacki otrzymał nagrodę specjalną
od ROWERY Kwiatkowski Toruń – kask

Zwycięzca rywalizacji
Rowerowe Wakacje w Gminie Wąpielsk Zdzisław Murawski

Gminy. Paweł Kwiatkowski – przedstawiciel ROWERY Kwiatkowski – zadbał o to
aby każdy jadący na wirtualnym trenażerze otrzymał jakąś nagrodę.
Podczas wyścigu kolarskiego
nastąpiła także dekoracja zwycięzców
w rywalizacji Endomondo „Rowerowe
Wakacje w Gminie Wąpielsk”. Rywalizacja ta polegała na uzyskaniu jak największej liczby kilometrów, rejestrowanych za
pomocą aplikacji Endomondo. Czas trwania rywalizacji od 1 lipca do 26 sierpnia
2017 roku. W rywalizacji brało udział
15 osób. Wszyscy uczestnicy przejechali
8295,49 km. Najwięcej bo 1705.40 km
przejechał Zdzisław Murawski i to on stanął na najwyższym miejscu podium. Druga była z wynikiem 1547.04 km Dorota
Murawska, trzecia - 1298.46 km – Anna
Rempuszewska. Zwycięzcy otrzymali
torebki podsiodłowe oraz pamiątkowe
dyplomy. Wszyscy uczestnicy rywalizacji
otrzymali dyplomy za udział i pamiątkowe kubki.
I Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk przeszedł do historii, impreza ma szansę
na dalszy rozwój. W przyszłym roku
impreza wchodzi do cyklu wyścigów:
wyscigi.dadelo.pl

Peleton na trasie I Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk

Po wręczeniu nagród odbyła
się tombola, podczas której zawodnicy
otrzymali m.in. bidony Team Sky z podpisem Michała Kwiatkowskiego oraz
torby bufetowe i podsiodłowe Team Sky,
przekazane przez Copernicus Akademię
Michała Kwiatkowskiego.
– W imieniu zawodników dziękuje mieszkańcom za miłe przyjęcie, ciepłą
i przyjazną atmosferę oraz piękny doping
na trasie wyścigu – mówi współorganizator imprezy Tomasz Borowski. – Pragnę
podziękować osobom i instytucjom, które pomogły przy organizacji wyścigu, są
to: gmina Wąpielsk, pracownicy urzędu
gminy, druhowie i druhny OSP Wąpielsk,
OSP Radziki Duże, OSP Długie, Komenda
Powiatowa Policji w Rypinie, Offroad
Rescue Team, MKK Sp. z o. o., Tygodnik
Regionu Rypińskiego CRY, Rowery Kwiatkowski Toruń, Cykliści Rypin, Akademia
Michała Kwiatkowskiego Copernicus,
Krzysztof Skrzyniecki (zrobił bezpłatnie
ponad 500 zdjęć), Proffesor.pl oraz sklep
spożywczy Pana Góreckiego.
– Byłem na wielu imprezach kolarskich w Polsce i Europie – dodaje Paweł
Kwiatkowski. – Jako uczestnik i jako wy-

kolarski. Nagroda ta została przekazana podczas sesji rady gminy Wąpielsk.
Współorganizator wyścigu kolarskiego
podczas sesji przekazał również do gminnej biblioteki dwie książki o tematyce kolarskiej.
W mini miasteczku kolarskim
prezentowała się szkółka kolarska
CYKLIŚCI RYPIN. Można było zobaczyć
trening kolarski na rolkach i trenażerach
oraz trofea zdobyte przez zawodników.
Na stoisku ROWERY Kwiatkowski można
było spróbować swoich sił jadąc wirtualną trasą na rowerze szosowym. Ścigali
się tam druhowie OSP oraz mieszkańcy

Podium - Wyścig Mieszkańców Gminy Wąpielsk

WYNIKI WYŚCIGU MIESZKAŃCÓW GMINY WĄPIELSK

Msc
1
2
3
4
5
6

Nazwisko i imię
Kulawiak Artur
Wiśniewski Maciej
Sobieszyński Marcel
Rempuszewski Marcin
Rempuszewska Anna
Chojnacki Grzegorz

Miejscowość
Wąpielsk
Wapielsk
Wąpielsk
Wąpielsk
Wąpielsk
Radziki Duże

Czas
00:44:13.71
00:47:00.63
00:50:08.60
00:50:54.33
00:57:36.95
01:02:26.82
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Nowy chodnik w Radzikach Dużych
Zakończyła się budowa 270-metrowego
chodnika w miejscowości Radziki Duże
do skrzyżowania w kierunku Kiełpin. Inwestycja bardzo cieszy mieszkańców, którzy
zamiast schodzić na pobocze podczas mijania się samochodów, będą mogli poruszać
się bezpiecznym chodnikiem. Poprawiło się
także bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół w Radzikach Dużych.
Budową chodnika zajmowali się pracownicy
prac publicznych przy wsparciu Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie
Gminy w Wąpielsku.
Inwestycja powstała dzięki współpracy
z Powiatem Rypińskim.

Budowa spinki wodociągów
z Półwieska Małego do Radzik Dużych

W celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców
Gminy Wąpielsk w wodę dokonano spinki
wodociągów pomiędzy miejscowościami
Kierz Półwieski a Radziki Duże. Inwestycja gminna realizowana był przez Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie
Gminy w Wąpielsku. Dzięki połączeniu sieci
wodociągowych mieszkańcy wspomnianych
miejscowości zyskali dodatkowe zasilenie
w wodę. Roboty rozpoczęto po wykonaniu
przez Gminę dokumentacji oraz uzyskaniu

stosownych zezwoleń. W ramach zadania
został położy odcinek rur PVC 110, PN 10
o długości 832 metrów. Nowo wybudowany fragment został wyposażony w hydranty
PPOŻ. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok.
35 tys. zł.
Powyższa inwestycja jest kolejnym zadaniem podejmowanym w trosce
o zapewnienie mieszkańcom naszej Gminy
zadawalającego poziomu świadczenia usług
zaopatrzenia w wodę.

Nowa kanalizacja i wodociąg w Ruszkowie
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 zainteresowanych 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.

Sprzątamy Gminę Wąpielsk

Rozpoczęliśmy akcję sprzątania Gminy
Wąpielsk. Sprzątamy przede wszystkim
miejsca należące do tzw. przestrzeni publicznej, które są ogólnodostępne i stanowią
wizytówkę miejscowości. Przeprowadzamy
również wycinkę zakrzaczeń przy drogach

gminnych. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie miejsc do wycinki w pasie drogowym.
Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace na kilka dni zostały wstrzymane.
Przy lepszych warunkach wrócimy do prac
porządkowych.

Rozwój Gminy Wąpielsk na tle innych gmin
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu
monitorowanie zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego gmin i regionów
jako jednostek samorządu terytorialnego
oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Ranking, uwzględniający
wszystkie miasta i gminy w Polsce, jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników,
których źródłem są dane GUS. Pod uwagę
brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
saldo migracji, liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców

oraz odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków.
Wśród gmin Gmina Wąpielsk jest na
1106 miejscu. Wyżej znajduje się Gmina
Rypin (661 miejsce) oraz Rogowo (683 miejsce). Dalej w rankingu znajdują się: Gmina
Skrwilno (1145 miejsce) i Gmina Brzuze
(1316 miejsce).
Inaczej wygląda ranking gmin pod względem średnich wydatków inwestycyjnych.
Zestawienie zostało opracowane przez
pismo „Wspólnota”. Uwzględnione były
wszystkie inwestycje samorządowe. Ranking gmin z powiatu rypińskiego jest przedstawiony za pomocą diagramu.

Opracowanie własne na podstawie danych portalu wspolnota.org

Sadzimy drzewa, krzewy i kwiaty
w Gminie Wąpielsk

W zawiązku z realizacją projektu „Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Gminie
Wąpielsk” wciąż przybywa nowej zieleni.
Kolejny teren zielony powstał przy świetlicy wiejskiej w Kiełpinach. Zieleń posadzo-

na będzie również na terenie innych miejscowości. Realizacja nasadzeń możliwa jest
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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Chopin en Vacances w Radzikach Dużych
W ruinach zamku w Radzikach Dużych został zorganizowany koncert
z cyklu Chopin en Vacances. Dla licznej publiczności 13 sierpnia wystąpili młodzi, uzdolnieni artyści
To było trzecie spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina. Cieszyło się ono sporym
zainteresowaniem. Wielu mieszkańców oraz
gości z zewnątrz odwiedziło ruiny zamku
w Radzikach Dużych. Specjalnie dla nich
zagrali utalentowani pianiści, Julia Łozowska oraz Antek Kawecki. W drugiej części
koncertu wystąpiła śpiewaczka Anna Thun
przy akompaniamencie Pauliny Polewaczyk.
Koncert prowadził Michał Korsak, Prezes
Fundacji Ziemia Dobrzyńska. Radzikowski
koncert jest elementem projektu „Chopin

en vacances”. Program realizuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania
Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju
Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”. Cykl koncertów nawiązuje do faktu, że Chopin przebywał w naszych okolicach. Koncerty były
grywane w różnych miejscowościach naszego powiatu.
Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy, a także okolicznych miejscowości.

O wybitnym polskim archeologu

Uczniów Gimnazjum im. Tony’ego Halika w
Radzikach Dużych odwiedził Michał Korsak, prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa,
Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury
i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”.
Pan Michał Korsak przeprowadził interesujący wykład o prof. Kazimierzu Michałowskim. Gimnazjaliści poznawali osobę wybitnego archeologa, egiptologa i historyka
sztuki. Michał Korsak opowiadał o ścieżce
naukowej profesora i jego dokonaniach, a
także dzielił się licznymi anegdotami.
Lekcja o prof. Kazimierzu Michałowskim

zrealizowana została na podstawie teczki
edukacyjnej, której stworzenie zleciła Fundacja Wolność i Demokracja, organizator
„Pol + Mashreq Conference” będącego zadaniem publicznym współfinansowanym
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej”.
Cieszymy się, że młodzież z Gminy Wąpielsk miała kolejną okazję na poszerzanie
swojej wiedzy.

Zetory w Wąpielsku
Mieszkańcy związani z rolnictwem i nie tylko mogli obejrzeć pokaz
ciągników marki Zetor. Wydarzenie zorganizowała firma Agromep
14 października w Wąpielsku
Pokaz był dostępny w sobotę od godziny 12
na dawnym placu buraczanym w centrum
Wąpielska. Firma Agromep S.A wystawiła dla mieszkańców 5 ciągników o różnych
mocach z maszynami uprawnymi. Zaintere-

sowani motoryzacją i rolnictwem mieli okazję zobaczyć, co zetory mają pod maską, jak
wygląda ich praca i jak działają maszyny tej
marki. Oprócz tego organizatorzy przeprowadzili konkursy z nagrodami.
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Sprzątanie Świata „Nie ma śmieci - są surowce” Sprzątanie Świata „Nie ma śmieci - są surowce”
15 września 2017 roku odbyła się 24. edycja
akcji Sprzątanie Świata, która przebiegała
pod hasłem: „Nie ma śmieci- są surowce”.
Uczniowie z terenu naszej Gminy również włączyli się w akcję Sprzątanie Świata.
Jej celem jest zmiana postrzegania odpadów jako „ śmieci” i dostrzeżenie
ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska.
Uczniowie szkół zadbali o tereny wokół
szkół, pogoda dopisała więc wszyscy zbierali
śmieci z dużym zaangażowaniem.

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,
które zrealizowały następujące projekty „
Z książką na skrzyżowaniu marzeń”, „Możesz … - zajęcia rozwijające talenty i pasje”
oraz „Międzynarodowy Most Tradycji”. W
ramach zgłoszonych projektów przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze i plastyczne dla dzieci.

Informacje GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąpielsku przypomina o konieczności
odbioru decyzji w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego (500+),
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
świadczeń funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz stypendium szkolnego.
Jednocześnie GOPS w Wąpielsku informuje,
że w okresie od sierpnia do listopada sporządzono 305 decyzji dotyczącyh wniosków
o świadczenia wychowawcze oraz 319 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. Rozpatrzono 19 wniosków o ustalenia prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Obecnie GOPS realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie naszej Gminy,
czyli stypendium szkolne. Od 1 września
do 15 września złożono 151 wniosków o pomoc materialną dla uczniów. Stypendium
przynano 146 uczniom. Beneficjenci stypendium szkolnego są zobowiązani do dostarczenia należnych rachunków przyznanej
pomocy do 14 grudnia 2017 roku. Będą
uwzględniane rachunki na zakup: odzieży
sportowej, stroju galowego na uroczystości
szkolne, ubrania wymagane przez szkołę
do udziału w zajęciach praktycznej nauki
zawodu, bilety miesięczne, opłata za inter-

nat, sprzęt komputerowy, książki, przybory
szkolne, plecaki i sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych. W przypadku nie
dopilnowania terminu skłądania rachunków do 14 grudnia, niewykorzystane środki
przyznane decyzją ulegną wygaśnięciu.
Łączna liczba osób, którym decyzją zostały
przyznane świadczenia z pomocy społecznej, wynosi 376 osób. Pochodzą one z 225
rodzin. Zasiłek stały przyznano 18 osobom
i wypłacono 191 świadczeń. Zasiłek okresowy natomiast przyznano 126 osobom i wypłacono 981 świadczeń.
Przypominamy, że rodziny wielodzietne
mają możliwość skłądania wniosków na
Kartę Dużej Rodziny.
Od sierpnia 2017 roku do września 2018
trwa Podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Jest
to program współfinansowany ze środków
Uni Europejskiej, który ma na celu wsparcie
rodzin i osób najbardziej potrzebujących.
Pomoc taką mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, których
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej. Z tego podprogramu
z terenu anszej Gminy korzysta 241 rodzin,
czyli 720 osób.

Nowy ciągnik i wóz asenizacyjny
Gmina Wąpielsk zakupiła nowy ciągnik
marki Zetor oraz wóz asenizacyjny marki
Meprozet o pojemności 6 m3 do wywozu
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Większość miesz-

prowadzenie prac porządkowych w naszej
Gminie. Inwestycja została zrealizowana
we współpracy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w formie pożyczki, która bę-

kańców naszej gminy posiada przydomowe
szamba, więc nowy ciągnik z beczkowozem
jest w gminie niezwykle potrzebny. Zakup
zestawu asenizacyjnego pozwoli na poprawę systemu odprowadzania ścieków oraz

dzie umorzona w 25%. Ciągnik zakupiono
za 150 tys. zł, natomiast beczkowóz za 37 tys.
zł. Zestaw asenizacyjny będzie na wyposażeniu Samorządowego Zakładu Budżetowego
przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Informacja z USC
W związku z obowiazkiem używania nazw
urzędowych miejscowości przez podmioty
wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypominamy mieszkańcom Gminy Wąpielsk,
że od 1 stycznia 2017 roku przywrócono, zgodnie z administracyjnym wykazem
nazw miejscowości, prawidłowe nazewnictwo miejscowości Wąpielsk, Długie oraz
Łapinóż-Rumunki.
W nazewnictwie Wąpielsk zastąpił
Wąpielsk I i Wąpielsk II. Długie zastąpiło Długie I i Długie II. Łapinóż-Rumunki
występuje zamiast Rumunki Łapinóż. Zmiana spowodowała korekty numerów porządkowych posesji w miejscowości Długie.

W byłym Długiem I dodano nr 100.
Na przykład: z nr 1 utworzono nr 100, a z nr
8 powstał nr 108 itd.
Prosimy mieszkańców Gminy Wąpielsk,
zamieszkujących w w/w Miejscowościach
naszej Gminy do stosowania prawidłowego
nazewnictwa tychże miejscowości.
Jednocześnie przypominamy, że nazwy:
Wąpielsk I, Wąpielsk II, Długie I i Długie
II funkcjonują na terenie Gminy tylko jako
nazwy sołectw.
Informujemy, że zmiana nazw miejscowości i nr posesji nie powoduje konieczności
wymiany dowodów osobistych.
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99 rocznica odzyskania niepodległości
W sobotę 11 listopada mieszkańcy oraz
przedstawiciele instytucji wzięli udział w
uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Z tej okazji została odprawiona Msza
Święta w kościele p.w. Św. Katarzyny w Radzikach Dużych. Przed nabożeństwem zebrani obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Tony’ego
Halika w Radzikach Dużych. Po Mszy został
zorganizowany przemarsz na cmentarz.
Tam, pod pomnikiem powstańców styczniowych zostały złożone kwiaty. Przed pomnikiem kwiaty połozyli przedstawiciele z
Urzędu Gminy, Rady Gminy, jednostek OSP
oraz wszystkich szkół. W delegacji Urzędu
wystąpili Wójt Gminy, Sekretarz Gminy
oraz Skarbnik Gminy.
Z okazji narodowego święta została przygotowana wystawa militarno-historyczna.
Odwiedzający oglądali eksponaty z okresu

odzyskiwania niepodległości przez Polskę
oraz z walk podczas I i II wojny światowej.
Organizatorami wystawy byli: GS LZS Wąpielsk, Muzeum Broni i Militariów Lubawa, Muzeum Broni i Militariów Przasnysz,
Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne
Ziemi Michałowskiej „Cultura” oraz jednostka OSP Radziki Duże.
Minęło 99 lat od momentu odzyskania
niepodległości przez Polskę. Dziękujemy
wszystkim za przybycie i zaangażowanie na
rzecz obchodów naszego wspólnego święta.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy dalej będą pamiętać o wspólnej historii i
tożsamości. W naszej małej ojczyznie, czyli
gminie Wąpielsk ostatnio zostały wprowadzone nowe symbole oraz herb. To podkreślenie miejscowego dziedzictwa wypracowanego przez poprzednie pokolenia.

Gospodynie na gęsinie
Panie z z Koła Gospodyń Wiejskich
w Wąpielsku. Reprezentowały naszą Gminę
podczas pikniku rodzinnego „Na świętego
Marcina najlepsza gęsina z Rypina”. Wydarzenie zostało zorganizowane po raz piąty
przez Miasto Rypin 11 listopada. Stoisko
naszych zdolnych gospodyń można było
odwiedzić w Rypińskim Centrum Sportu.
Panie czestowały daniami mięsnymi, przetworami oraz słodkościami.
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Wyjazd na Centralne Targi Rolnicze
1 grudnia mieszkańcy Gminy wspólnie
wyjechali do Nadarzyna pod Warszawą,
gdzie zostały zorganizowane Centralne
Targi Rolnicze. Nasi mieszkańcy odwiedzili kilka hal Międzynarodowego Centrum

ras rodzimych, hodowli bydła mięsnego
oraz bezpieczeństwa i jakości żywności.
Do obejrzenia zostały przygotowane wystawy z maszynami rolniczym, drobiem
i bydłem. Pojawiły się także alpaki i różne

Targowo-Kongresowego Ptak Warsaw Expo.
Wyjazdowicze mogli wziąć udział w wielu
konferencjach. Dotyczyły one m.in. Zrównoważonej produkcji w branży drobiarskiej,

gatunki gołębi. Gwiazdą wydarzenia był
Zenon Martyniuk, który wystąpił dla licznej
publiczności.

Konkurs „Jesień w obiektywie” rozstrzygnięty
Na poczxątku listopada został rozstrzygnięty jesiennykonkurs fotograficzny. Wzięło
w nim udział 17 osób. Komisja powołana
przez Wójta Gminy obejrzała 29 ciekawych
zdjęć.
Wyniki:
Kategoria powyżej 18 lat:
• I miejsce - Andżelika Bendykowska,
• II miejsce - Marta Puławska,
• III miejsce - Jolanta Wiśniewska.
Kategoria do 18 lat:
• I miejsce - Oliwia Głowacka,
• II miejsce - Zuzanna Pankowska,
III miejsce - Paweł Czarnecki.

Fotografia Andżeliki Bendykowskiej

Wyróżnienia:
Maria Tułodziecka, Mateusz Wiwatowski,
Maria Żółtowska, Patrycja Sitniewska,
Natalia Łukaszewska, Kuba Katarzyński,
Julia Albrecht, Marcin Czarnecki, Oliwia
Malinowska, Wiktoria Giemza, Natalia
Głowacka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w konkursie.
W sezonie zimowym zostanie ogłoszony
konkurs „Zima w obiektywie”, na który już
teraz zapraszamy.

Fotografia Oliwii Głowackiej
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W centrum Wąpielska powstanie blok.
Mieszkania są do wzięcia
W centrum Wąpielska powstanie 3-kondygnacyjny blok mieszkalny Rypińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Dokumentacja inwestycji jest gotowa, a 8 listopada w Urzędzie Gminy w Wąpielsku zostały podpisane pierwsze umowy dotyczące
mieszkań.
Głównym założeniem jest system docelowej własności, ale jest możliwe utworzenie
mieszkań czynszowych. Trwa jeszcze nabór
chętnych do zakupu mieszkania w systemie
docelowej własności. Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją planowanej inwestycji oraz rozkładem mieszkań.
Nabycie mieszkania w systemie docelowej
własności polega na wpłacie 50% wartości
mieszkania. Następnie należy płacić czynsz.
Po 5 latach mieszkanie przechodzi na własność mieszkańca. Koszt mieszkań, wynoszący na tę chwilę 3 tys. zł za m2 , wynika
ze wcześniejszych inwestycji realizowanych
przez RTBS. Jeżeli cena zmieni się po przetargu, osoby, które podpisały umowę, zo-

pokój, łazienka i przedpokój
• 42 m2 : pokój z aneksem kuchennym,
pokój, łazienka i przedpokój
• 38 m2 : pokój z aneksem kuchennym,
pokój i łazienka
• 27 m2 : pokój z aneksem kuchennym,
łazienka i przedpokój
Do każdego mieszkania będzie należało
oddzielne pomieszczenie w piwnicy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z 6 podziemnych garaży, a także z położonych przed budynkiem parkingów.
Miejsce budowy bloku mieszkalnego znajduje się w centrum Wąpielska. W pobliżu
są: szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, urząd gminy, urząd pocztowy,
ośrodek zdrowia, apteka, dobrze zaopatrzone sklepy, a także przystanki autobusowe.
Wąpielsk jest położony w malowniczym
otoczeniu. Niedaleko są lasy, rzeka Drwęca
oraz jeziora. Miejscowość jest korzystnie
zlokalizowana. Trasa z Wąpielska do Rypina
ma 12 km, do Golubia-Dobrzynia 16 km, a

Termomodernizacja bloku w Wąpielsku na ukończeniu
Dzięki staraniom Wójta Gminy Wąpielsk
udało się dofinansować termomodernizację
bloku 18-rodzinnego w Wąpielsku. Gmina
na to zadanie otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
z programu „EKO GMINA”. Łączna wartość inwestycji wynosi 381 348,64 zł, w tym
roboty budowlane 295 200,00 zł oraz roboty
instalacyjne c.o. 86 148,64 zł. Dofinansowanie wynosi 30% wartości zadania, a spłata
pozostałej kwoty została rozłożona na 10
lat. W ramach termomodernizacji została
wymieniona 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.
Docieplona została już elewacja bloku.
Wymienione zostały także drzwi wejściowe,
okienka piwniczne oraz rynny i opierzenie
dachu. Wkrótce zostanie docieplony dach.
Wykonane prace pozwolą na ograniczenie
kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.
Oszczędności te pozwolą pokryć koszty
termomodernizacji. Inną wymierną korzyścią z przeprowadzonej inwestycji jest
oczywiście nowoczesny i estetyczny wygląd
budynku.

Nowe pozycje książkowe w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna dąży do rozwoju. Dzięki dotacji na zakup nowości
wydawniczych w 2017 roku, ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych
Gminy Wąpielsk, Biblioteka powiększyła
swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Serdecznie zapraszamy do odwiedza-

nia i korzystania ze zbiorów biblioteki.
Zachęcamy także czytelników, by zgłaszali
propozycje zakupu nowości książkowych.
W miarę naszych możliwości postaramy
się sprostać czytelniczym oczekiwaniom.
„Kto czyta książki,
Umberto Eco

żyje

podwójnie.”

Gminny Dzień Seniora

staną o tym niezwłocznie poinformowane.
Po otrzymaniu informacji o ostatecznej
cenie zainteresowani podejmują definitywną decyzję, czy wezmą mieszkanie.
Nowy blok będzie posiadał 20 mieszkań.
Dostępne są następujące warianty:
• 60 m2 : pokój z aneksem kuchennym,
2 pokoje, łazienka i przedpokój;
• 53 m2 : pokój z aneksem kuchennym,
2 pokoje, łazienka i przedpokój;
• 47 m2 : pokój z aneksem kuchennym,

do Brodnicy również 16 km. Przez centrum
Wąpielska przebiegają drogi powiatowe.
Zakup mieszkania w RTBS to rozwiązanie
rozsądne i dostępne dla osób, które chcą się
usamodzielnić.
W razie pytań oraz zgłoszeń prosimy o kontakt z RTBS pod nr telefonu (54) 280 26 41.
Sprawę dotyczącą budowy bloku zajmuje się
Piotr Poczatenko. Można też kontaktować
się z Urzędem Gminy w Wąpielsku.

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada pracownice GOPS-u miały
swoje święto, czyli Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wójt Gminy Dariusz Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik
oraz Skarbnik Gminy Barbara Suchocka

złożyli im życzenia. GOPS pełni ważną
fukncję. Doceniamy jego pracę. Jeszcze raz
życzymy paniom wszystkiego najlepszego,
uśmiechu na co dzień i samych sukcesów.

Goście z bliższej i trochę dalszej okolicy
uczestniczyli 5 listopada w obchodach Gminnego Dnia Seniora. Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Klub Seniora „Tęcza” z Radzik Dużych.
Spotkanie było przygotowane w Gminnym
Osrodku Kultury w Wąpielsku.
Wójt Gminy wyraził wobec seniorów
wdzięczność za codzienny trud i pomoc

w wychowywaniu dzieci mieszkańców Gminy.
Nie obyło się bez serdecznych życzeń. Klub
„Tęcza” przygotował humorystyczny występ
artystyczny. Oprócz miejscowych wystąpił
również zespół „Wesoła Harmonia” z Golubia-Dobrzynia, „Srebrny Włos” z Rypina oraz
„Złoty Krąg” z Bobrowa. Na gości czekało
wiele przysmaków. Zebrani bawili się później
przy muzyce zespołu „Sami Swoi” z Rypina.
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Profil zaufany ePUAP
Od października profil zaufany można także
potwierdzić w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
ePUAP to strona internetowa, za pośrednictwem której urzędy mogą udostępniać swoje
usługi do bezpłatnego wykorzystania przez
użytkowników – obywateli.
Chcesz zrealizować pismo drogą elektroniczną? Wyślij pismo, podpisane bezpłatnym profilem zaufanym, na elektroniczną
skrzynkę podawczą Twojego urzędu.
Zgodnie z prawem sprawy kierowane
na elektroniczną skrzynkę podawczą mają
taką samą moc prawną, jak podania złożone
do urzędu w postaci papierowej.

Profil zaufany to zestaw danych elektronicznych, które identyfikują cię w systemach
podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając
nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny),
możesz załatwić wiele spraw urzędowych
bez wychodzenia z domu, 24 godziny
na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności
systemu ePUAP.
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Zajęcia ze szkołą tańca dla dzieci
Od niedawna trwają zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotykają się
hali sportowej w Radzikach Dużych. Zajęcia obejmują naukę tańca nowoczesnego.
Prowadzi je instruktorka Sinem Demir ze
szkoły Seven Dance, szkolona w Akademii
Mistrzostwa Sportowego. Sinem Demir posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, od 4 lat jest trenerem.Współpracowała
m.in.z Agustinem Egurrolą i prestiżowymi
grupami telewizyjnymi, np. Grupą Volt. Na
koncie posiada występy w telewizji, reklamach i klipach muzycznych.
Spotkania są organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat. Najstarsza grupa
ma zajęcia w czwartki, natomiast młodsze

grupy w piątki. Lekcje tańca są raz w tygodniu i trwają przez godzinę zegarową na
każdą grupę. Koszt lekcji wynosi 50 zł miesięcznie. Nabór trwa, dostępne są trzy grupy
wiekowe. Aktualnie grupy są na etapie poznawania swoich ruchów i nauki prostych
kroków. Na każdych zajęciach uczestnicy
przechodzą obowiązkową rozgrzewkę. Zawiera ona ćwiczenia rozciągające, które
szczególnie przydają się po całym dniu siedzenia w szkolnej ławce.
Ważna informacja: Pierwsze zajęcia są za
darmo. Można przyjść i przekonać się na
własnej skórze, jak wyglądają zajęcia. Wtedy
łatwiej podjąć decyzję. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych zajęciach!

Zajęcia wakacyjne dla dzieci
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z myślą
o dzieciach spędzających wakacje w domu,
zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które
odbywały się w lipcu i w sierpniu. Tegoroczne zajęcia letnie przebiegały pod hasłem: Poniedziałki z książką, Moja Mała
Ojczyzna, Wakacyjne łamanie głowy, Dzień
z bohaterami bajkowymi, Indianie i kowboje, W zdrowym ciele zdrowy duch. Były to
spotkania czytelnicze, teatralne, plastyczne
i kulinarne.
Dzieci mogły miło spędzić czas na świeżym
powietrzu, biorąc udział w zajęciach ruchowych, grach i konkursach, za które otrzy-

mywały symboliczne nagrody. Na każdym
spotkaniu na uczestników czekał słodki poczęstunek. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zajęcia prowadziły Anna Rempuszewska
oraz Lena Kulawiak.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Po raz drugi nastąpiła inauguracja
roku akademickiego UTW w Wąpielsku, która była obchodzona przez słuchaczy 17 października. Zainteresowanie zajęciami nie maleje. Uniwersytet
Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filia w Wąpielsku uroczyście rozpoczął rok akademicki 2017/2018.
Inauguracja została zorganizowana w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku, gdzie w ubiegłym roku były przeprowadzane wykłady. Studenci, w myśl słów:
„Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,
z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość”
pełni sił, wigoru i zapału do zdobywania wiedzy, wrócili, by rozpocząć kolejny rok nauki.
Słuchacze już drugi rok mogą tu pogłę-

biać wiedzę. Dla wielu osób jest to też
okazja do integracji ze środowiskiem
równolatków, jak również odskocznia od codziennych zajęć i problemów.
Podczas uroczystej inauguracji tańce ludowe przedstawił zespół Nawojka ze
Szkoły Podstawowej w Wąpielsku. Wójt
Gminy złożył życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego.
Wykład Inauguracyjny o roślinach leczniczych wygłosił Dziekan Uniwersytetu
Trzeciego Wieku prof. WSG dr inż. Cezary
Kościelak. Do tej pory studenci poszerzali
swoją wiedzę także o pszczołach i pszczelarstwie, mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz poznawali Czarnogórę.

W radzikowskiej hali sportowej regularnie
organizowane są też zajęcia zumby. Prowadzi
je profesjonalna trenerka Monika Lipka-Szalkowska. Zumba jest dostępna w dwóch kategoriach. Zumba Gold, przeznaczona dla seniorów i osób lubiących wolniejsze tempo, trwa
w godzinach 16:15 – 17:15. Wersja dla aktywniejszych, czyli Zumba Activ, trwa w godzinach 17:15 – 18:15. Zumba jest organizowana
we wtorki. Zajęcia są bezpłatne.
Fitness połączony z rytmiczną muzyką i dowolnym tempem jest doskonałą receptą na
spalenie zbędnych kalorii i nabycie poztywnej
energii na kolejne dni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne zajęcia!
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II Turniej o Rakietę Wójta Gminy Wąpielsk
Dnia 13 sierpnia 2017 na Orliku w Wąpielsku rozegrano II Edycję Turnieju o Rakietę
Wójta Gminy Wąpielsk. Do zmagań przystąpilo 4 uczestników. Rozegraliśmy systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjny
podczas rozgrywek był Andrzej Grzemski,
który z kompletem punktów zajął pierwsze
miejsce i tym samym główna nagroda trafiła
właśnie do niego. Drugą lokatę objął Maciej Wiśniewski. Zaś walka o trzecie miejsce

trwała do samego końca. W dogrywce zmierzyli się Damian Kądziela oraz Marcin Ceglecki. Po zaciętym boju, który przypominał
najwyższej klasy rozgrywki tenisa ziemnego
zwyciężył Damian i uplasował się tym samym na trzeciej lokacie. Nagrody, puchary
oraz dyplomy zostały wręczone zawodnikom podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Radzikach Dużych dnia 27 sierpnia
2017 roku.

Liga Orlika Gminy Wąpielsk
Dnia 22.10.2017 na Orliku w Wąpielsku została rozegrana finałowa kolejka ligi Orlika
Gminy Wąpielsk. Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych dobrneliśmy
do końca rozgrywek. Trzy drużyny toczyły
bój o pierwsze miejsce w tabeli, niestety po
remisie vice-lidera (Czarni) z Spartakiem
Wąpielsk (2-2) wiadome było już jak będzie
wygladała czołówka tabeli. Tym samym
pierwsze miejsce zajęła drużyna Błekitni

Rypin, drugie zespół Czarni zaś na trzecim
miejcu znajlazła sie ekipa Spartaka Wąpielsk.
Królem strzeców został Bartek Detmer (Błękitni Rypin) który strzelił 35 bramek, natomiast statuetka najlepszego bramkarza trafiła w ręce Radosława Olszewskiego (FC po
Nalewce). Puchary oraz dyplomy wręczył
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski. Dziekujemy drużynom za dostarczanie emocji
do samego końca.

Mecz z PSP Rypin
Dnia 18 października 2017 roku na Hali
Sportowej w Radzikach Dużych został rozegrany mecz sparingowy Mieszkańców Gminy Wąpielsk oraz Państwowej Straży Pożarnej Rypin. Zagraliśmy
w wymiarze czasowym 2x30 min. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Nieste-

ty naszym mieszkańcom nie udało sie tym
razem pokonać drużyny strażaków co za
tym idzie przegraliśmy 14:8 Dziękujemy
PSP Rypin i naszym mieszkańcom za wspólną grę, było przyjemnie gościć taka drużynę w naszej gminie zapraszamy ich również
do ponowynych spotkań.

W grudniu Wójt Gminy Wąpielsk zaprasza na:
8 grudnia 2017 r. od godz. 10.00
Turniej Świąteczny z udziałem AMP Futbol – Hala Sportowa w Radzikach Dużych
8 grudnia 2017 r. od godz. 17.00
Wieczór autorski Pana Zbigniewa Żuchowskiego promujący tomik poezji pt.
„Mała Ojczyzna” – w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku
12 grudnia 2017 r. od godz. 13.00
Otwarcie nowo budowanej drogi w Długiem

Jak Gmina Wąpielsk Uczciła Narodowy Dzień Sportu
6 października br. turniejem na orliku
podsumowaliśmy letnie zmagania sezonu 2017 oraz uczciliśmy Narodowy Dzień
Sportu. Turniej rozpoczynaliśmy o godz.
17:20 dlatego był on o charakterze nocnym.
Rozgrywki przebiegały w miłej atmosferze.
Zawodnicy podczas rozgrywek mogli poczęstwać się kiełbaską z grilla. Przygotowane zostały również pamiątkowe puchary dla
każdej z drużyn. Zwycięzcą turnieju została
drużyna FC PO NALEWCE .

Kolejne miejsca to :
Czarni Długie
Błękitni Rypin
Brzuze
Albatros Kiełpiny
Mechanik Długie .
Dziękujemy zawodnikom, kibicom, Panu
Wiesławowi Garkowskiemu za organizację Turnieju. Patronat nad Turniejem objął
Wójt Gminy Wąpielsk.

13 grudnia 2017 r. od godz. 15.00
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa pt.
„Nie ma jak w domu” z wizytą Świętego Mikołaja – w remizie OSP w Długiem
19 grudnia 2017 r. od godz. 13.00
Wigilia Gminna – w remizie OSP w Długiem

Zapraszamy na Halę Sportową
w Radzikach Dużych:
- wtorki godz. 16.15 do 17.15 - Zumba Gold
- wtorki godz. 17.15 do 18.15 - ZumbaActiv
- środy godz. 16.00 do 17.00 gry i zabawy ruchowe dla dzieci (dziewczynki)
- czwartki godz. 15.30 do 16.30 gry i zabawy ruchowe dla dzieci (chłopcy)
- piątki od godz. 16 – zajęcia taneczne ze szkołą tańca
- codzienniena piętrze Hali jest czynna siłownia wewnętrzna
w godzinach popołudniowych.
Rezerwacje siłowni wewnętrznej i Hali u Pana Sebastiana Niedbalskiego
pod nr tel. 663-664-655

