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W TYM NUMERZE:

Szanowni Czytelnicy!
Nowy numer naszego „Informatora Gminy Wąpielsk” ukazuje się na przedwiośniu, w okresie kiedy po mokrym roku
i zimie borykamy się z rozmarzającym
gruntem i dużą ilością wody na polach,
co jest szczególnie uciążliwe na drogach
gruntowych. Dokładamy wszelkich starań,
żeby Mieszkańcy mieli ułatwiony dojazd.
Pracownicy Samorządowego Zakładu
Budżetowego
na
bieżąco
reagują
na wszystkie zgłoszenia i w miarę możliwości podejmują niezbędne działania. Jest
ich sporo, stąd proszę Państwa o wyrozumiałość i dziękuję za okazywaną cierpliwość.
Mija pierwszy kwartał nowego
roku. W Gminie to czas podejmowania
trudnych i ważnych dla Mieszkańców decyzji. Rozpoczęty w Gminie proces inwestycyjny nakłada obowiązki przygotowania
dokumentacji przetargowej, wyłonienia
wykonawców, podpisania stosownych
umów i ciągłej kontroli realizacji inwestycji. Skumulowanie się w ostatnim czasie
ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski
konkursów, wiążących się z podziałem
środków unijnych, wymaga wiele pracy
pod presją czasu, ale jesteśmy przekonani,
że warto te środki dla Gminy pozyskiwać.
Zrealizowane w tej kadencji inwestycje
zostaną w Gminie i na co dzień służą
lokalnej społeczności, a dzięki pozyskanym
środkom finansowym możliwe było wybudowanie dróg z odpowiednią podbudową
czy ocieplenie szkół z wymianą ogrzewania.
Budżet Gminy na 2018 rok to budżet bardzo ambitny, zakładający realizację wielu zadań w tym roku i w latach
kolejnych. Żeby wybudować np. drogę konieczne jest przygotowanie dokumentacji

obejmującej kwestie formalno – prawne
inwestycji, w tym podziały gruntów i prawa własności. Dlatego też na bieżąco pracujemy nad inwestycjami w perspektywie
ich realizacji w kolejnych latach. Jednocześnie staramy się nie podnosić Mieszkańcom podatków i opłat lokalnych. Na tym
samym poziomie, co w latach ubiegłych,
pozostał w roku bieżącym podatek rolny,
podatek od nieruchomości czy opłaty za
wodę i ścieki.
Nasza Gmina rozwija się
i jest dostrzegana na zewnątrz, niestety
nie zawsze przez naszych sprzymierzeńców i przychylnych inwestorów. Bardzo
dziękuję Mieszkańcom Gminy za aktywne
włączenie się w proces wydawania decyzji
środowiskowej dotyczącej budowy polepszacza glebowego, gdyż zaangażowanie
Mieszkańców było istotne dla wydania
decyzji negatywnej w sprawie. Dziękuję
również Państwu za udzielenie pomocy finansowej i wsparcia poszkodowanej
rodzinie z naszej Gminy, która w wyniku
wybuchu pieca znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. W akcji ratowniczej uczestniczyli dzielnie druhowie OSP w Wąpielsku i OSP w Radzikach Dużych oraz PSP
w Rypinie.
Drodzy Mieszkańcy – przed nami
Święta Wielkiej Nocy, czas budzącej się
do życia wiosny i wzmożonej pracy rolników. Życzę Państwu niech to będzie okres
pomyślny i radosny, a Zmartwychwstały
Chrystus niech wspomaga nas każdego
dnia oraz otoczy miłością i wzajemną
życzliwością. Wesołego Alleluja!

Prace termomodernizacyjne

GMINNY Dzień Kobiet

Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Wąpielsk i ich rodzinom
zdrowia, radości oraz natchnienia wiarą i miłością
Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Niech te Święta będą prawdziwym przeżyciem,
umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji.
Życzymy Państwu wiele obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka, mokrego dyngusu,
a także miłych spotkań w rodzinnym gronie,
odpoczynku oraz wiosennego optymizmu.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy
w Wąpielsku

DZIEŃ SOŁTYSA

Długie
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Trwa remont w szkole
w Półwiesku Małym

Szkoła w Półwiesku Małym zyskuje nowy wygląd, a likwidacja pieców
kaflowych i zastosowane rozwiązania techniczno – organizacyjne wraz
z montażem nowego pieca C. O. i grzejników wpłyną na lepsze warunki
do nauki uczniów.

Przetarg na termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Półwiesku Małym został
rozstrzygnięty jesienią ubiegłego roku.
Władzom Gminy bardzo zależało na tym,
by prace były prowadzone w sposób
bezpieczny dla uczniów i nie utrudniały
procesu kształcenia. Wykonawca, będąc
w stałym kontakcie z pracownikami szkoły, na bieżąco ustalał godziny rozpoczęcia
i zakończenia prac przez ekipę budowlano – instalacyjną. Jednocześnie zostały
zastosowane urządzenia i materiały, które są bezpieczne dla dzieci.
Nowa instalacja centralnego ogrzewania
cieszy uczniów i ich rodziców. Wreszcie w szkole panuje odpowiednia, stała

temperatura. Stare piece nie straszą, nie
dymią, a zamontowany w sąsiadującym
budynku gospodarczym ekologiczny piec
na biomasę spełnia swoje zadanie. Ciepło
płynie z kotłowni do budynku szkolnego
specjalnym ciepłociągiem.
Obecnie trwają prace dociepleniowe na
zewnątrz budynku, które sprawnie idą
do przodu. Mieszkańcy mogą już zaobserwować obłożenie ścian styropianem,
który został pokryty warstwą kleju i niebawem elewacja zyska nowa kolorystykę.
Oprócz tego docieplony zostanie dach
i strop, wymieniona zostanie instalacja
odgromowa i parapety.
Remont ma zostać zakończony do połowy
maja. Koszt tej inwestycji wynosi ponad
730 tys. zł. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania
„Termomodernizacja budynków, których
właścicielem jest Gmina Wąpielsk w Gminie Wąpielsk – II etap”.

Prace modernizacyjne w szkole
w Wąpielsku rozpoczęte

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wąpielsku na bieżąco zgłaszali
uwagi co do stanu technicznego szkoły. Pomimo pomalowania szkoły na
zewnątrz w latach wcześniejszych nie
została wykonana naprawa oświetlenia, ani wymiana dachu. Na uwagę
zasługuje fakt, że na wymianę dachu
poprzednie władze wykonały projekt
za około 20 tys. zł, ale do realizacji
tego zadania nie przystąpiono.

Wójt Gminy Wąpielsk, przyznając rację
Mieszkańcom i dostrzegając potrzebę
remontu budynku szkoły, podjął starania
o pozyskanie dofinasowania do inwestycji ze środków unijnych, mimo, że część
radnych gminy stała na stanowisku żeby
wymienić sam dach bez dofinansowania.

Dzięki dofinansowaniu, które wynosi
80% kosztów kwalifikowalnych zakres
prac, które zostaną wykonane w szkole
jest znacznie szerszy. Oprócz wymiany
dachu, szkoła zostanie dopielona. Zostanie także wymienione drogie w eksploatacji ogrzewanie olejowe i zastąpione
ogrzewaniem ekologicznym na pellet.
Zostaną też wymienione stare lampy na
oświetlenie ledowe.
Zastosowane nowe rozwiązania wpłyną
na mniejsze koszty ogrzewania i oświetlenia, a tym samym zmniejszą koszty
stałe utrzymania placówki oświatowej.
Remont już się rozpoczął. Wykonawca
zapewnia, że dostosuje zakres prac do
trwającego roku szkolnego tak, by było to
jak najmniej uciążliwe dla uczniów.

Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej Wąpielsk

W dniu 23 lutego 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Wąpielsk.
W obradach wzięło udział 14 delegatów
oraz
zaproszeni
goście:
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski oraz Inspektor Starostwa Powiatowego w Rypinie Tomasz Sajnóg.
Delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu
z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania
Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów
księgowych i finansowych za 2017 r., w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono informacje o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach w 2017 r.: 15000,00zł.
z Urzędu Wojewódzkiego, 3600,00 zł z
Urzędu Marszałkowskiego oraz 3000,00
zł. z Urzędu Gminy Wąpielsk. Podziękowano organom samorządu terytorialnego i administracji rządowej za udzieloną pomoc, . Zarząd Spółki podkreślił,
że współpraca z Urzędem Gminy w

2017 roku układała się bardzo dobrze.
W 2017 r ściągalność składki członkowskiej wyniosła 85 %, Posiadane środki
zostały wykorzystane na naprawę pilnych awarii urządzeń melioracyjnych i
konserwację rowów melioracyjnych. Na
zgłaszane awarie i uwagi rolników Zarząd
reaguje szybko i w miarę posiadanych
środków awarie usuwa się bezzwłocznie.
W 2018 roku składka członkowska wynosi 20 zł/ha zmeliorowanego gruntu. Będą
czynione starania o uzyskanie dotacji podmiotowych i celowych w 2018 r. Planuje
się konserwację ok. 3000mb rowów melioracyjnych we wsi Radziki Małe i Długie .
Plan pracy został przyjęty bez zmian i
uzupełnień. Delegaci przyjęli jednomyślnie uchwałę o przyjęciu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniu
absolutorium obecnemu Zarządowi.
W związku z upływem 5-letniej kadencji
organów spółki wodnej przeprowadzono
wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nowa droga droga powiatowa
Wąpielsk-Plebanka
W 2017 roku zakończyła się przebudowa
i modernizacja drogi na trasie Wąpielsk
– Półwiesk Mały o długości ponad 4 km.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 3 mln
zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie
w wysokości 50% z budżetu państwa,
pozostałe środki pochodziły z budżetu

Powiatu Rypińskiego i budżetu Gminy
Wąpielsk.
Gmina Wąpielsk udzieliła na ten cel pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu
w wysokości 757 588,81 zł. Wykonawcą
robót była firma SKANSKA S.A. z siedzibą
w Warszawie, oddział w Bydgoszczy.
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Ambitny budżet z inwestycjami uchwalony

W dniu 28 grudnia 2017
w trakcie sesji budżetowej radni Rady
Gminy Wąpielsk uchwalili budżet Gminy Wąpielsk na rok 2018. Na zadania
inwestycyjne w bieżącym roku została
przeznaczona kwota 8,9 mln zł, z czego
dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi około 4,5 mln zł.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy
uchwalanie budżetu gminy, którym jest
rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów gminy.
Budżet gminy jest uchwalany w formie
uchwały organu wieloosobowego, czyli
rady gminy i stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu
terytorialnego w danym roku budżetowym. Uchwalenie budżetu to bardzo
ważne zadanie, z którego muszą się wywiązać radni będący przedstawicielami
społeczeństwa wybranymi w wyborach
bezpośrednich.
Projekt budżetu Gminy Wąpielsk na 2018
rok wraz z załącznikiem inwestycyjnym
został przedstawiony radnym przez

Wójta Gminy Wąpielsk i pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy
Wąpielsk w dniu 10 listopada 2017 r.
i 14 grudnia 2017 r. Prowizorium budżetowe zostało także przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
uzyskania opinii w tym zakresie. Radni
zapoznali się z założeniami do budżetu
na 2018 r. oraz mieli możliwość wnoszenia uwag i własnych propozycji.
Na zwołanej przez Przewodniczącego
Rady Gminy sesji Rady Gminy w Wąpielsku w dniu 28 grudnia 2018 r., której głównym tematem było uchwalenie
budżetu na 2018 r. i podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na
lata 2018 – 2027, na 15 radnych wzięło
udział tylko 9 radnych. W trakcie sesji
Przewodniczący przedstawił uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu
i rozpoczął dyskusję o planowanych inwestycjach.
Wśród najważniejszych zadań inwesty-

cyjnych zaplanowanych do realizacji
w 2018 r. znalazły się projekty takie, jak
m. in.:
• inwestycje drogowe, w tym: przebudowa dróg gminnych, tj.: drogi w
Radzikach Dużych (k. agronomówki), drogi Długie – Kozłówiec, drogi
Wąpielsk – Kiełpiny, drogi Wąpielsk
– Kierz Radzikowski – Radziki Duże,
a także założono dotację dla Powiatu
Rypińskiego na modernizację wskazanej przez Powiat drogi powiatowej
na terenie Gminy Wąpielsk,
• budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski
oraz rozbudowa sieci wodociągowej
Kierz Półwieski – Tomkowo, budowa przyłączy wodociągowych, a
także budowa przegród w zbiorniku
oczyszczalni ścieków w Wąpielsku,
• modernizacja i przebudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz
budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie
Wapielsk,

Głosowanie - wstrzymali się

Z prac Rady Gminy Wąpielsk

W dniu 11 stycznia 2018 roku
odbyła się XLIX nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Wąpielsk w kadencji 2014 – 2018
i pierwsza w 2018 roku. W sesji uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy Wąpielsk podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Gminy Wąpielsk w sprawie
wyrażenia sprzeciwu na budowę w
Gminie Wąpielsk zakładu produkcji
polepszacza glebowego.
2. zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu na 2018 rok.
3. Zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2018 – 2027
28 lutego 2018 roku odbyła się L sesja
rady Gminy Wąpielsk. W sesji uczestniczyło 10 Radnych.
Rada Gminy Wąpielsk podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie przystąpienia Gminy Wąpielsk do Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia
Samorządowego
„Salutaris”.
2. w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020”.
3. w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

4.

5.

6.
7.
8.

zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk
na 2018 rok.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wąpielsk za rok 2017.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących
na terenie gminy Wąpielsk.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2018 – 2027.
w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji Rady Gminy
Wąpielsk na 2018 rok.

W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń
stałych Komisji Rady Gminy Wąpielsk.
Dwa wspólne posiedzenia wszystkich
Komisji stałych, dwa wspólne posiedzenia Komisji Gospodarczej i Budżetowej
oraz po jednym posiedzeniu Komisji
Gospodarczej i Oświatowej.
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•

budowa i uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wapielsku,
• dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i zestawu solarnego,
• zagospodarowanie terenu w miejscowości Radziki Duże i Kiełpiny
(przy wsparciu LGD),
• termomodernizacja 5 budynków,
których właścicielem jest Gmina Wąpielsk takich jak: Szkoła Podstawowa
w Półwiesku Małym, Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, budynek Urzędu Gminy w Wąpielsku, remiza OSP
w Wąpielsku, świetlica w Półwiesku
Małym,
• zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Długie,
• zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Długiem,
• budowa placów zabaw.
W głosowaniu nad uchwałą budżetową
na rok 2018 wzięło udział 9 radnych, przy
czym za przyjęciem budżetu głosowało
7 radnych, 2 radnych wstrzymało się od
głosu, a głosów przeciwnych nie było.

Głosowanie - za przyjęciem budżetu

Gmina Wąpielsk członkiem Stowarzyszenia
„SALUTARIS”

Podczas L sesji Rady Gminy Wąpielsk
28 lutego 2018 roku podjęto decyzję
o przystąpieniu naszej Gminy do Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia
Samorządowego „SALUTARIS”. Gościnnie w sesji uczestniczył dr Andrzej
Potoczek – Zastępca Dyrektora departamentu Rozwoju
Stowarzyszenie Samorządowe SALUTARIS” funkcjonuje od sierpnia 2012 roku.
Powstało z inicjatywy samorządów lokalnych i samorządu województwa składająca się na wzajemne wsparcie w obliczu
wzrastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz
potencjalnych zagrożeń. Ma na celu finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego
regionu w zakresie likwidacji skutków
klęsk żywiołowych, katastrof i awarii
technicznych.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof wymagają środków,
które często przewyższają możliwości
jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej
solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej składki jest samorząd województwa.

Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie
dobrowolności jak również darowizny,

zapisy i dochody z własnej działalności.
Wysokość składek ustalana jest przez
władze stowarzyszenia.
Dołączenie naszej gminy do Stowarzyszenia jest w pewnym stopniu formą
ubezpieczenia na wypadek zdarzeń kryzysowych, w szczególności zagrażających
życiu i zdrowiu mieszkańców.
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PSZOK w Wąpielsku

Decyzją Wójta Gminy Wąpielsk na
terenie Gminy powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z art. 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz 250 z późn. zm.) Gmina tworzy punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy
do niego dostęp dla wszystkich mieszkańców. Na realizację projektu Gmina
Wąpielsk uzyskała dotację w ramach
projektu grantowego „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego
w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania
wyniesie 750 377,13 zł, co stanowi 85%
kwoty wydatków.
PSZOK powstanie na działce przy
oczyszczalni ścieków w Wąpielsku. Inwestycja zakłada zakup kontenerów
na odpady różnego typu, które zostaną
ustawione na utwardzonej kostką brukową powierzchni wynoszącej 1100 m2.
Na terenie PSZOK-a będzie znajdować się
wiata stalowa, waga samochodowa, kontener socjalno-biurowy oraz kontenery
magazynowe. Całość będzie ogrodzona
i oświetlona. Inwestycja będzie wzbogacona o elementy edukacji ekologicznej
oraz miejsce na tzw. „drugie życie przedmiotów”. Co to takiego? Niezniszczone
rzeczy, które są oddawane przed mieszkańców do punktu, będą mogły w ciągu 24 godzin zabrane przez inne osoby.
Teren będzie oświetlony, otoczony ziele-

nią i monitorowany.
PSZOK będzie czynny 3 dni w tygodniu.
Inwestycja rozwiąże problemy mieszkańców z odpadami, których nie da się lub
nie powinno się wyrzucać do zwykłych
pojemników na śmieci Mowa tu o odpadach takich, jak: elektośmieci, meble, zużyte żarówki i baterie, stare opony oraz
wiele innych. Każdy mieszkaniec będzie
mógł we własnym zakresie dostarczyć
odpady w ramach opłaty śmieciowej.
Do tej pory Gmina Wąpielsk korzystała z usługi prowadzenia PSZOK-u
przez prywatnego przedsiębiorcę, w ramach której odbywała się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV
i AGD. Było to jednak rozwiązanie kosztowne. Dla mieszkańców, którzy będą
mieli problem z dostarczeniem odpadów
wielkogabarytowych, została przewidziana możliwość wypożyczenia lekkiej
przyczepki samochodowej. PSZOK będzie
wyposażony w ciągnik ze specjalistyczną
przyczepą (tzw. Mobilny PSZOK), który
umożliwi zbiórkę większej ilości odpadów problemowych z teneru Gminy.
Projekt Pszok służy edukacji ekologicznej. Zakłada działania edukacyjne dla
mieszkańców, w szczególności dzieci.
W tym celu będą organizowane konkursy oraz wycieczki dla uczniów pobliskich
szkół, aby zapoznać ich z funkcjonowaniem PSZOK-u i uzupełnić ich wiedzę
dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów. Będą przygotowywane gry i zabawy
edukacyjne dla dzieci, które pomogą uporządkować wiadomości.
Przewidywany termin otwarcia PSZOK-u
to sierpień 2018 r. Już w maju będzie dostępna strona internetowa nowej inwestycji.

APEL O POMOC
W sobotę 3 lutego br. w miejscowości Bielawki w gminie Wąpielsk doszło
do tragedii, która dotknęła 5 – osobową rodzinę. W domu jednorodzinnym nastąpił wybuch pieca centralnego ogrzewania, czego nie przeżył właściciel domu – mąż
i ojciec trójki dzieci. Pragnąc przyjść z pomocą rodzinie, którą dotknęła ta katastrofa, zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, w tym do podmiotów
gospodarczych i instytucji, o finansowe wsparcie odbudowy ich domu.
Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Wspólnie musimy podjąć działania, by odbudować
i naprawić to, co w wyniku wybuchu pieca zostało zniszczone, tak aby rodzina jak
najszybciej mogła zamieszkać w swoim domu.
Jako samorząd gminny czujemy się odpowiedzialni za pomoc tej rodzinie,
która teraz tak pilnie jej potrzebuje i robimy co możemy, aby w jak najszerszym
zakresie jej udzielać. Jednak, możliwości finansowe Gminy Wąpielsk nie wystarczą,
aby zaradzić wszystkim potrzebom, dlatego zwracam się z gorącym apelem i prośbą
o pomoc finansową dla poszkodowanej rodziny.
Państwa pomoc jest bezcenna. Mile widziana jest każda forma pomocy,
nie tylko finansowa, ale też materialna. Do odbudowy domu potrzebne będą zarówno środki finansowe, materiały budowlane, a także zakup i montaż kotła C. O.
oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej.
Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy, który znajduje
się w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim o/Radziki Duże:

Demontaż azbestu w 2018 r.

Od 2011 r. Gmina Wąpielsk uczestniczy w programach odbioru i utylizacji azbestu z budynków mieszkalnych
i gospodarczych będących własnością
osób fizycznych. W bieżącym roku
program „Gmina Wąpielsk Wolna
od Azbestu” zakłada dofinansowanie
70% kosztów usunięcia tego materiału.
Termin składania wniosków
upłynął 15 marca. W tym czasie złożono
16 wniosków. Odbiór eternitu od właścicieli nieruchomości jest płatny, jednak
dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Toruniu, właściciel jest
zobowiązany uiścić opłatę w wysokości
30% wartości. Zdjęcie eternitu z dachu
można zlecić firmie posiadającej uprawnienia w tym kierunku. Możliwy jest
również samodzielny demontaż. Odbiór
eternitu do utylizaji ze wskazanych nieruchomości zostanie przeprowadzony do
końca września bieżącego roku.
Gmina Wąpielsk jest zainteresowana
kontynuacją programu w następnych
latach, aby do 2032 r. stać się Gminą wolną od azbestu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH
Z TERENU GMINY WĄPIELSK II KWARTAŁ 2018 rok
Miejscowość

Frakcja
odpadów

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Długie I / Kiełpiny

Zmieszane

6

8

7

Wąpielsk I / Wąpielsk II

Zmieszane

16

14

13

Ruszkowo (Jednorodzinne )

Zmieszane

4

2

2 (sobota)

Ruszkowo, Wąpielsk (Wielorodzinne)

Zmieszane

4, 18

2, 17

2, 15

Radziki Duże

Zmieszane

19

18

19

Długie II

Zmieszane

18

17

15

Kupno, Lamkowizna, Łapinóżek, Łapinóż
-Rumunki, Radziki Małe

Zmieszane

26

29

28

Bielawki, Kierz Półwieski, Kierz Radzikowski, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Tomkowo

Zmieszane

30

30

29

Harmonogram zbiórki odpadów
opakowaniowych z terenu Gminy Wąpielsk
II kwartał 2018
Miejscowość

L.p.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

1

Długie, Ruszkowo

16

14

11

2

Wąpielsk, Kiełpiny

17

15

12

3

Kierz Półwieski, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały,
Tomkowo

18

16

13

4

Bielawki, Kierz Radzikowski, Lamkowizna, Łapinóż
Rumunki, Łapinóżek, Kupno

19

17

14

5

Radziki Duże, Radziki Małe

20

18

15

Budynki wielolokalowe –
opróżnianie pojemników z odpadów opakowaniowych (dzwony)
– 2 razy w miesiącu (od 1 stycznia- do 30 kwietnia; 3 razy w m-cu (maj-czerwiec)
Bardzo prosimy o wystawienie w dniu odbioru
pełnego worka przed posesję w widocznym miejscu.
RZUOK Rypin Tel. 54 260 40 02

90 9496 0008 0008 5414 3000 0001

z dopiskiem:
„Darowizna na rzecz Anny, Karoliny, Natalii i Mateusza Łukaszewskich”
Za wszelką pomoc i okazane wsparcie z góry serdecznie dziękuję.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

rozlicz się z Urzędem Skarbowym
do dnia 30 kwietnia 2018 r.
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Otwarcie drogi Długie – Jezioro Długie
12 grudnia droga gminna Długie – Jezioro
Długie została oficjalnie otwarta. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski, Sołtys Długiego I Genowefa Makuch, Sołtys Długiego II Jacek
Gurzkowski i mieszkaniec Pan Wiesław
Bożejewicz. Drogę poświęcił Proboszcz
Parafii pw. Stanisława BM
w Strzygach Jarosław Maciej Jastrzębski.
Przebudowany odcinek liczy ponad 800
metrów. Droga oraz zjazdy na posesje są
utwardzone betonem asfaltowym. Pobocza i zjazdy na pola są wzmocnione kru-

szywem łamanym. Po modernizacji trakt
ma szerokość 4 m, a pobocza po 0,75 m
każde. Na 100-metrowym odcinku zostały wybudowane korytka ściekowe
oraz wpust uliczny ze studnią rewizyjną
i dwiema studniami chłonnymi. Zabieg
ten ma zapobiec spływowi wód opadowych na skrzyżowanie z drogą powiatową. Koszt inwestycji wynosi ponad
540 tys. zł. Gmina Wąpielsk otrzymała
dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w kwocie ok. 86 tys. zł.

Nowe wyposażenie dla szkół

Wszystkie szkoły podstawowe
w gminie Wąpielsk rozpoczęły 2018
rok z nowym sprzętem.
Dzięki dofinansowaniu w kwocie 56 tys.
zł oraz środkom własnym w wysokości
14 tys. zł wszystkie szkoły otrzymały
nowy sprzęt. Na zakup sprzętu Gmina
Wąpielsk otrzymała 80 % dofinansowania w ramach rządowego programu
„Aktywna Tablica”. Wyposażenie, które

w niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą rozwijanie kompetencji informacyjno – komunikacyjnych
uczniów. Dzięki tablicom zajęcia będą o
wiele bardziej urozmaicone. Zależy nam
na dobrym przygotowaniu uczniów do
życia w społeczeństwie informacyjnym.
To inwestycja w młode pokolenie.

trafiło do placówek składa się m.in. z tablic interaktywnych, monitorów dotykowych, projektorów i głośników.

Budynek Urzędu Gminy w trakcie remontu
Nie remontowane przez lata pomieszczenia Urzędu Gminy w Wąpielsku
widać było na pierwszy rzut oka,
a brak wentylacji w części budynku i nie
modernizowana przez lata sieć elektryczna czy komputerowa nie spełniały
żadnych standardów bezpieczeństwa.
Obecnie trwają prace remontowe, dzięki
czemu Urząd nie tylko będzie wyglądał
zupełnie inaczej, ale będzie też znacznie
oszczędniejszy w eksploatacji. Dodatkowo udało się pozyskać środki zewnętrzne na jego termomodernizację.
Prace remontowe wewnątrz budynku
trwają już od ubiegłego roku. Wymienione zostały drzwi wewnętrzne do biur,
które dzięki zamontowanym oszkleniom
doświetlają korytarze Urzędu. Cyklicznie, by nie przerywać pracy Urzędu, trwa
wymiana sieci elektrycznej, która spełni
wymogi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wymagane przez służby i inspekcje. Została zmodernizowana
i
dostosowana
do
obowiązujących
przepisów prawnych sieć komputerowa. Udało się rozprowadzić wentylację
w dobudowanej kiedyś części budynku, co
wpływa na możliwość prawidłowej eksploatacji. Dzięki pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy część

pomieszczeń została już pokryta gładzią i
pomalowana.
Wsparcie środków zewnętrznych umożliwiło prace termomodernizacyjne. Polegają one przede wszystkim na wymianie
grzejników i przewodów c. o. Na zewnątrz
zaplanowano docieplenie elewacji wraz
z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku, docieplenie ścian cokołu, fundamentowych i piwnicznych poniżej
poziomu terenu wraz z ułożeniem folii kubełkowej, a także demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych z
blachy stalowej ocynowanej powlekanej.
Dodatkowo zostanie wykonane pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej,
na ułożonej warstwie styropapy i ponowny
montaż instalacji odgromowej. Nowe będą
także obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i zewnętrzne parapety.
Remont Urzędu Gminy to kolejny element prac związanych z modernizacją
budynków gminnych. Jego przeprowadzenie jest niezbędne dla wygody Mieszkańców Gminy załatwiających sprawy
urzędowe. Jednocześnie przepraszamy
za wszelkie utrudnienia związane z trwającymi pracami remontowymi, z którymi
się Państwo zetkniecie w trakcie pobytu
i załatwiania spraw w Urzędzie.

Naszym celem było wyposażenie szkół
podstawowych z terenu gminy Wąpielsk

Ponad 18 tys. zł na zakup książek

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Gmina Wąpielsk otrzymała
wsparcie finansowe od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości
14 480 zł. Wkład własny Gminy Wąpielsk
w projekcie wyniesie 3 620 zł.
W ramach zadania cztery placówki z terenu Gminy Wąpielsk otrzymają wsparcie
finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – Szkoła

Podstawowa w Wąpielsku, Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych oraz Gimnazjum w Radzikach Dużych po 5 000 złotych, w tym 4 000 zł z dotacji celowej oraz
1 000 zł z budżetu Gminy Wąpielsk oraz
Szkoła Podstawowa w Długiem w wysokości 3 100 zł, w tym 2 480 zł z dotacji celowej oraz 620 zł z budżetu Gminy
Wąpielsk.

Nowy samochód do rozwozu obiadów

Gmina Wąpielsk kupiła nowy samochód, który od lutego służy do przewozu obiadów dla uczniów wszystkich szkół
z terenu Gminy. Samochod marki Peugeot Partner kosztował 11 700 zł. Nabytek zastąpił wynajem usług transportu obiadów, który był drogi. Usługa
przewodu posiłków kosztowała 3 zł za kilometr,
co rocznie dawało kwotę w wysokości
ok. 15 tys. zł. Samochodem jeździ woźny ze Szkoły Podstawowej w Długiem,
który transportuje obiady w ramach swoich
obowiązków. Dzięki temu zakup zwróci się w
ciągu roku szkolnego.
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W dniu 8 marca w hali sportowej w Radzikach Dużych odbył się Gminny Dzień Kobiet. Ten ważny dzień świętowany był w
Gminie Wąpielsk po raz drugi. Mieszkanki Gminy Wąpielsk licznie odpowiedziały
na zaproszenie Wójta Gminy Wąpielsk na
tę uroczystość. Tak duża liczba uczestniczek tradycyjnego marcowego spotkania
świadczy o coraz większej aktywności Pań
w życiu gminy i niezmiernie ważnej pracy
na rzecz jej rozwoju. Z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom złożył Wójt Gminy Dariusz Górski
i podziękował za przyjęcie zaproszenia.
Życzył im zdrowia, pomyślności oraz spełnienia marzeń.
Z okazji tego wyjątkowego święta zadbano o słodki poczęstunek – pyszne wypieki przygotowały Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Wąpielsku, Koła Gospodyń
Wiejskich w Ruszkowie, Klubu Seniora
„Tęcza”, Gospodynie z Długiego oraz Półwieska Małego.
Dla uświetnienia tego dnia po raz drugi
zorganizowano Gminny Konkurs Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży, w którym Artyści
z terenu Gminy Wąpielsk zaprezentowali
swoje talenty wokalne. W konkursie wzięło udział 21 uczestników, podzielonych na
dwie kategorie wiekowe. Jury w trakcie
burzliwych obrad zdecydowało, że w zwycięzcą w młodszej grupie wiekowej została Nikola Rucińska z Radzik Małych, która
wykonała piosenkę „Być kobietą”. W starszej grupie wiekowej zwyciężyły ex aequo:
Karina Wróblewska z Długiego („Melu-
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Gminny Dzień Kobiet
zyna”), Zuzanna Januszewska z Długiego
(„Co mi Panie dasz”), Julia Jasińska z Kiełpin („Pół kroku stąd”), Kaja Lemańska z
Wąpielska („Kaktus”). Wszystkim uczestnikom konkursu Wójt Gminy wręczył nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Następnie zaprezentowały się cheerleaderki, które przedstawiły kilka układów
tanecznych, opracowanych pod opieką Lokalnego Animatora Sportu.
W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody w rozstrzygniętym konkursie fotograficznym pt. „Zabytki, infrastruktura i
przyroda Gminy Wąpielsk w zimowej aurze”. Laureatami konkursu zostali: Natalia
Rutkowska, Dawid Fudała oraz Dawid Wiśniewski. Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Nikola Frankowska oraz Wiktoria
Giemza. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody oraz dyplomy.
W trakcie spotkania Wójt Gminy wręczył
podziękowania Paniom z Kół Gospodyń
Wiejskich, Klubu Seniora oraz Gospodyniom zaangażowanym w przygotowanie
wypieków. Wójt Gminy podziękował im
za aktywne włączanie się w działania na
rzecz lokalnej społeczności oraz poświęcony czas.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas
przy kawie w miłej atmosferze pozwolił na chwilę oderwać się od codziennych
zajęć, a humor i optymizm wyniesiony ze
spotkania będzie towarzyszył mieszkankom naszej Gminy przez cały rok.
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Konkurs wiedzy pożarniczej
Dnia 9 marca w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbył się
Etap Gminny Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpili
uczniowie szkół podstawowych z terenu
gminy, którzy zajęli dwa najlepsze miejsca w zmaganiach na poziomie szkolnym.
Konkurs otworzyli Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski wraz z Prezesem Zarządu
Gminnego OSP w Wąpielsku Grzegorzem
Dzierżyńskim. W skład komisji oceniającej
prace uczniów weszli również: Agniesz-

ka Ciecierska – z-ca kierownika USC
w Wąpielsku, Beata Nadworna – nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radzikach Dużych, Krzysztof Zelmański – Prezes OSP w Radzikach Dużych,
Ryszard Wiwatowski – Komendant Gminny OSP, Piotr Fudała – Naczelnik OSP
w Długiem i Władysław Frankowski – były
naczelnik OSP w Półwiesku Małym. Zwyciężczynią etapu gminnego została Kalina
Nadworna, która będzie reprezentowała
Gminę Wąpielsk na szczeblu powiatowym.
Nagrodę główną oraz nagrody pocieszenia

dla pozostałych uczestników wręczył Wójt
Gminy Wąpielsk.
W kategorii uczniowie gimnazjum na szczeblu powiatowym Gminę
reprezentował będzie Krystian Fudała,
który zwycieżył w etapie gminnym 8 lutego 2018 roku.
Etap powiatowy konkursu odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz. 10:00
w budynku Państwowej Straży Pożarnej
w Rypinie. Tego dnia o godz. 11:30 zostaną również wręczone nagrody w konkursie plastycznym. Z terenu naszej gminy

do etapu powiatowego konkursu plastycznego zakwalifikowali się:
klasy I-III: Julia Giemza i Natalia Gorczycka – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Długiem.
klasy IV-VI: Gabriela Gontarska – Szkoła
Podstawowa w Półwiesku Małym oraz
Paulina Goźlińska – Szkoła Postawowa im.
Bohaterów Westerplatte w Długiem.
klasy VII – VIII: Patrycja Lewandowska
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych oraz Monika Błaszkiewicz –
Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym.

Zajęcia feryjne w Gminie Wąpielsk
Po raz kolejny, w celu urozmaicenia ferii
zimowych, Wójt Gminy Wąpielsk zorganizował zajęcia dla dzieci. Mali mieszkańcy
spotykali się codziennie od poniedziałku
do piątku. Dzieci spędzały czas podczas
zajęć plastycznych, czytelniczych, sportowo-językowych i innych.
Dzieci wykonywały m.in. balonowe

twarze, budowle z piankowych klocków oraz grały w kręgle. Jak się okazuje
do świetnej zabawy nie potrzeba wiele, wystarczy trochę wyobraźni i dobre
chęci. W ramach zajęć zorganizowanych
w trakcie ferii odbył się również Turniej Warcabowy. W rozgrywkach wzięło
udział 10 dzieci, podzielonych na dwie

kategorie wiekowe. W młodszej grupie
zwycięzcą została Oliwia Ciechomska,
natomiast w starszej Grzegorz Bitkowski. Turniej poprowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Jan Kielik
oraz nauczyciel tejże szkoły Łukasz
Kulikowski. Wójt Gminy Wąpielsk wręczył
wszystkim uczestnikom nagrody oraz

pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie
ferii zimowych zostało zorganizowane
przedstawienie dla dzieci, w wykonaniu
Studia Teatralnego KRAK-ART. Dzieci
z rodzinami obejrzały spektakl w hali
sportowej w Radzikach Dużych. Tego
dnia milusińscy mogli wziąć udział
w grach i zabawach z nagrodami.

8
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Wieczorek autorski

8 grudnia został zaprezentowany tomik
poezji regionalnej „Mała Ojczyzna”, którego autorem jest mieszkaniec gminy
Wąpielsk – Zbigniew Żuchowski.

darzeniami historycznymi, jakie miały
miejsce na Ziemi Dobrzyńskiej. Słychać
również tony emocjonalne, osobiste,
a nawet intymne. W innych utworach

Zbigniew
Żuchowski,
pochodzący
z Wąpielska, jest wieloletnim nauczycielem Szkoły Podstawowej im. S. Staszica
w Wąpielsku. Jako historyk-regionalista
zajmuje się historią Ziemi Dobrzyńskiej.
W swoim dorobku posiada wiele publikacji z tej dziedziny. Jako poeta Zbigniew
Żuchowski należy do Lipnowskiej Grupy
Literackiej i publikował swoje utwory
w zbiorach poezji i pismach literackich.
Wąpielsk często nazywany jest przez wielu mieszkańców Gminy „małą ojczyzną”,
czyli naturalnym miejscem życia, od dzieciństwa aż do ostatnich chwil, w którym
żyjemy, uczymy się podstawowych zasad
i wartości, kształtujemy swój charakter
i tworzymy wspólnot lokalną. Echa tytułu
tomiku „Mała Ojczyzna” pobrzmiewają
nazwami miejscowości, postaciami i wy-

poeta porusza problemy dotyczące życia,
śmierci i przemijania.
Na prezentacji pojawiło się kilkadziesiąt
osób. Byli to m.in. Przedstawiciele Lipnowskiej Grupy Artystycznej, Bractwa
Literackiego działającego przy Civitas
Christiana w Rypinie, szkół i bibliotek,
a także liczni mieszkańcy oraz osoby
z bliższego otoczenia autora. Uczestnicy
chętnie zabierali głos i składali gratulacje.
Recytacji wierszy Zbigniewa Żuchowskiego podjęli się uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Wąpielsku. Sam autor także recytował
oraz omawiał swoje utwory. Spotkanie
zakończyły dyskusje. O oprawę kulinarną wydarzenia zadbały panie z KGW
w Wąpielsku.

8 stycznia Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Radzikach Dużych przygotowało sesję popularnonaukową. Spotkanie
dotyczyło rodu Rudowskich. Poruszone
zostały również inne zagadnienia historyczne.
Podczas konferencji była obecna liczna
młodzież z opiekunami. Naszą Gminę
reprezentowali Wójt Gminy Wąpielsk
i Sekretarz Gminy Wąpielsk. Wśród zebranych byli też przedstawiciele innych samorządów, nauczyciele ze szkół
w regionie, proboszcz Prafii w Radzikach Dużych oraz inni zaproszeni goście.
Zebrani wysłuchali kilku prelekcji. Na-

uczyciel gimnazjum z Radzik Stanisław
Gietka przybliżył edukację regionalną
w tej szkole. O osobie Jana Rudowskiego
opowiadał nauczyciel SP w Półwiesku
Małym Andrzej Graczkowski. Mariusz
Piotrowski z ZSP w Rypinie wygłosił wykład o lotnictwie sportowym i wojskowym w Polsce w okresie międzywojennym. Dyrektor gimnazjum w Radzikach
Dużych Leszek Stefański mówił o historii
rodziny Rudowskich. Ostatni wykład wygłosił dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski. Opowiadał o symbolice kamieni używanych
do upamiętniania wydarzeń oraz osób.

Teatrzyk dla dzieci
13 grudnia po południu kilkaset osób
odwiedziło remizę w Długiem. Tam, specjalnie dla dzieci, został odegrany spektakl „Królowa Śniegu”. Dla wszystkich
gości wystąpili aktorzy z krakowskiego
Studia Teatralnego Krak Art. Na rodziny
czekał słodki poczęstunek i napoje oraz
wata cukrowa.Ogromną radość dzieci
wywołała wizyta Św. Mikołaja. Pociechy
stały w długich kolejkach, ale oczekiwanie zostało nagrodzone bliższym spotkaniem ze Św. Mikołajem. Każde dziecko

otrzymało paczkę ze słodyczami z rąk
Wójta Gminy.
Jest nam miło, że mogliśmy liczyć na
wsparcie w organizacji wydarzenia.
Podziękowania należą się Sołtysowi Długie II Jackowi Gurzkowskiemu za przekazane słodycze i OSP w Długiem za udostępnienie sali. Dziękujemy również za
udostępnienie sprzętu do waty cukrowej
ks. Jarosławowi Maciejowi Jastrzębskiemu, Proboszczowi Parafii pw. Św. Stanisława BM w Strzygach.

O historii regionu w Gimnazjum w Radzikach Dużych
Wykłady były przeplatane występami
uczniów, którzy odczytywali cytaty z różnych źródeł. W międzyczasie była dostępna specjalnie przygotowana kawiarenka
dla odwiedzających.
Podczas sesji goście dowiedzieli się m. in.
o istnieniu lotniska w Półwiesku Małym
w okresie międzywojennym oraz poznali
życiorysy poszczególnych członków rodu
Rudowskich i osób z nimi związanych.
Każdy z mówców podzielił się ogromną
ilością informacji, dlatego sesja potrwała
dłużej, niż planowali organizatorzy. Nie
brakowało słów wdzięczności od gości.
Nasza Gmina otrzymała zaproszenie do
odwiedzin Gminy Bobrowo.
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
podkreślał wagę podtrzymywania tradycji i tożsamości gminy. Wyraził nadzieję
na następne konferencje, zwłaszcza te
dotyczące Półwieska Małego. Dyrektor
gimnazjum w Radzikach zwracał uwagę
na to, jak ważne jest szerzenie wiedzy
i pamięci o korzeniach. Wspomniał o temacie dotyczącym zagadki nagrobka powstańca Juliana Mazowieckiego, którego
syn jest pochowany w Częstochowie. Ten

fakt połączył szkoły w Radzikach i Częstochowie, ponieważ obie do tej pory
opiekują się nagrobkami Mazowieckich.
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Walne zebrania OSP
Strażacy z jednostki OSP Radziki Duże oraz
OSP Wąpielsk i OSP Długie mają za sobą
sprawozdawcze walne zebrania. Druhowie
z Radzik Dużych spotkali się 27 stycznia,
druhowie z Wąpielska- 3 lutego, natomiast
strażacy z Długiego mieli spotkanie 20
stycznia.
Na spotkaniach strażacy gościli władze
Gminy Wąpielsk, przedstawicieli szkół,
sołtysów oraz proboszczów parafii w Radzikach Dużych i Strzygach. Pojawili się
również przedstawiciele PSP w Rypinie. Głównym elementem walnych zebrań były sprawozdania za ubiegły rok
oraz udzielenie absolutorium zarządom.
Zostały także ustalone budżety na 2018
rok.
OSP Radziki Duże planuje dokończyć budowę altany przy remizie oraz zorganizować miejsce do wypoczynku na świeżym
powietrzu. W ramach tego chce zbudować
grill i postawić ławeczki. Planuje również
zbudować ogrodzenie działki oraz posadzić
drzewka i krzewy. Oprócz tego będą bieżące
remonty i prace porządkowe. OSP Radziki
Duże w chwili obecnej liczy 29 członków,
w tym 3 honorowych. Do Jednostki Operacyjno-Technicznej należy 18 druhów. Są
oni uprawnieni do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka w Radzikach Dużych, jako jedyna

w Gminie Wąpielsk, należy do Kompanii
Odwodowej OSP Wojewódzkiego Odwodu
Operacyjnego. Wchodzi w skład 5 Kompanii Gaśniczej „Lipno”. Jednostka dysponuje
dwoma samochodami. Są to: średni samochód średni Volvo FL GBA 3000/1600 oraz
Ford Transit SLRt.
OSP Wąpielsk ma zaplanowany remont
z modernizacją remizy OSP. Przeznaczy
teź środki na prace porządkowe. Jednostka OSP Wąpielsk ma w swoich szeregach 34 strażaków, w tym 3 honorowych. Dysponuje 2 samochodami: lekkim
Ford Transit SLRt oraz średnim Volvo
FL GBA 3000/1600. Ten ostatni przeszedł chrzest bojowy podczas interwencji
w Nakle, gdzie druhowie OSP Wąpielsk likwidowali skutki nawałnicy. W ramach
podziękowań za udział w akcji strażacy
otrzymali 2 mundury bojowe oraz piłę
z osprzętem.
Jednostka OSP w Długiem planuje głównie prace remontowe oraz porządkowe
przy remizie OSP. Drużyna liczy ogółem
39 strażaków. Czynnych jest 23 druhów,
którzy są w pełni wyszkoleni i gotowi
do wszelkich akcji. Jednostka posiada
2 samochody: ciężkiego gaśniczego Jelcza
GCBA 5/32 oraz Volkswagena Transportera
przystosowanego do ratownictwa drogowego.

Dzień Sołtysa
11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa.
Z tej okazji 12 marca br. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyła się uroczystość, w której udział wzięli Sołtysi z terenu Gminy Wąpielsk, przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Wąpielsku, którzy na co dzień zajmują się
sprawami sołectw.
Wójt Gminy Wąpielsk złożył zebranym Sołtysom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości, wytrwałości w pełnieniu tej funkcji
oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Sołtysi otrzymali
podziękowania za dotychczasową pełną po-

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

20 marca 2018 r. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się po raz drugi w semestrze letnim.
Wykład pod nazwą „Na czym polega
fenomen Tatr i Zakopanego” poprowadził
mgr Tomasz Kądziorski. Pan Tomasz miał
już wcześniej okazję poznać studentów
z Wąpielska – 21 listopada 2017 r. poprowadził wykład pn. „Bałkańskie krajobrazy
– Czarnogóra”.
Podczas wtorkowego spotkania słuchacze dowiedzieli się między innymi tego,
czy w Polsce mamy stostunkowo dużo
czy mało gór, jak można sklasyfikować

polskie Tatry oraz tego, co motywuje
ludzi do wypoczynku w Zakopanym.
Chociaż te pytania mogą wydawać się proste, to po obejrzeniu kilku map i statystyk
można łatwo zmienić zdanie.
Na wykładzie był obecny Wójt Gminy, który
złożył słuchaczom życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych oraz przekazał obecnym słodkie prezenty.
Regularnie odbywające się wykłady
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwalają
seniorom z terenu gminy nie tylko spotkać
się, ale i zdobyć praktyczną i ciekawą wiedzę z różnych dziedzin. W ubiegłym semestrze były poruszane między innymi takie

zagadanienia, jak turystyka uzdrowiskowa,
skuteczna komunikacja międzyludzka, ziołolecznictwo czy kwestia rynku usług bankowych.

9

święcenia pracę na rzecz swoich sołectw.
Wspólne spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Staszica w Wąpielsku, przygotowany przez nauczycielki Lenę Kulawiak
oraz Katarzynę Angowską. Dzieci zachwyciły
zebranych pięknymi tańcami, humorystycznymi wierszyki oraz radosnym śpiewem.
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski podziękował dzieciom za przybycie na uroczystość i piękny występ oraz podarował
im słodkie upominki.
W tak wspaniałej atmosferze Sołtysi Gminy
Wąpielsk uczcili swoje święto.
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Pokazy ratownictwa na lodzie Wigilijne spotkanie opłatkowe
29 stycznia br. w Długiem odbyły się pokazy ratownictwa na lodzie. Praktyczne pokazy zachowania się na lodzie zostały zorganizowane w ramach kampanii Bezpieczne
Ferie 2018. Kampania realizowana była
przez Komendę Powiatową Państwowej

którymi załamał się lód z wykorzystaniem
dostępnych przedmiotów. Celem ćwiczeń
było pokazanie dzieciom, jak można pomóc
takim osobom jeszcze przed przybyciem
służb ratunkowych, ponieważ w takich przypadkach czas jest bardzo cenny. Strażacy

19 grudnia Wójt Gminy Wąpielsk wraz
z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali Wigilię Gminną. Tradycyjnie Mieszkańcy zebrali się, aby
wspólnie przy świątecznym stole podzielić
się opłatkiem, wysłuchać świątecznego programu artystycznego, a przede wszystkim
spotkać się i miło spędzić czas. Spotkanie

dli do stołu wigilijnego. Smaczną kolację
wigilijną przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie, Wąpielsku
oraz Klubu Seniora „Tęcza”. W przygotowania włączyła się również Pani Zofia Gietka
oraz sołtys Długiego Genowefa Makuch.
Wójt Gminy wręczył dyplomy i upominki osobom, które przygotowywały posiłek

Straży Pożarnej w Rypinie oraz Komendę
Powiatową Policji w Rypinie. W pokazie
uczestniczyli również druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radzikach Dużych oraz
Długiem oraz uczniowie klas VI-VII wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej
Gminy wraz z opiekunami.
Policjanci i strażacy przypomnieli, że dzieci
pozostające w czasie ferii w domu powinny
pamiętać o konieczności zamykania drzwi na
klucz i o zakazie wpuszczania do domu osób
nieznajomych. Uczulili również, aby nie bawiły się ogniem, prądem i wodą, a korzystając z internetu nie podawały swoich danych,
nie wysyłały zdjęć i nie opowiadały nowym
znajomym z sieci o zasobności rodziców.
Dodali również, że każda udana zabawa musi
odbywać się w warunkach zapewniających
bezpieczeństwo wszystkim osobom, biorącym w niej udział. Przebywając nad pokrytymi lodem zbiornikami wodnymi, należy
zachować ostrożność. Służby zaprezentowały zasady udzielania pomocy osobom, pod

podkreślali, że każda sekunda w lodowatej wodzie ma znaczenie, więc zanim przybędą służby można spróbować takiej osobie
pomóc z wykorzystaniem gałęzi, sanek czy
szalika, oczywiście dbając równocześnie
o swoje bezpieczeństwo. Dzieci będące na
miejscu miały niepowtarzalną okazję do
obejrzenia ratownictwa podczas groźnych
wypadków, do których może dojść na zamarzniętych akwenach wodnych.   Taka forma
profilaktyki z pewnością na długo zapadnie
w pamięci uczestników.
Na zakończenie Wójt Gminy Wąpielsk podziękował służbom ratunkowym za przeprowadzony pokaz, który był doskonałą okazją,
aby przypomnieć, że zabawa na lodzie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Przypomniał również uczniom, aby w czasie
zimowych zabaw zachowali rozsądek i unikali wchodzenia na zamarznięte zbiorniki
wodne.
Wszyscy uczestnicy pokazów mogli liczyć na
krzepiący poczęstunek.

odbyło się w remizie OSP w Długiem i było
przygotowane z myślą o osobach samotnych.
Goście obejrzeli dwa występy artystyczne
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Półwiesku Małym oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem.
O oprawę muzyczną zadbał proboszcz Parafii
Strzygi ksiądz Maciej Jastrzębski.
Uczestnicy połamali się opłatkiem i zasie-

w ramach warsztatów kulinarnych „Cuda
Smaki”. Inicjatywę tę wspierał Bank Żywności, który sfinansował warsztaty kulinarne.
Przygotowane potrawy trafiły na wigilijny stół do degustacji. Osoby biorące udział
w warsztatach dowiedziały się, jak efektywnie wykorzystywać żywność. Włodarz Gminy
również otrzymał podziękowanie od Prezes
Banku Żywności Jadwigi Wojciechowskiej.

Urząd Gminy w Wąpielsku przedstawia
procedurę rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
”Budowa zakładu produkcji polepszacza
glebowego na terenie działek nr 111/4
i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna,
w miejscowości Lamkowizna, w gminie
Wąpielsk, powiat rypiński, województwo
kujawsko – pomorskie.”

rażenie opinii w przedmiocie planowanego
przedsięwzięcia. Pismo wpłynęło do inspektoratu 29 sierpnia. Wójt wystąpił również
z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pismo zawierało prośbę o uzgodnienie uwarunkowań
dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami.
RDOŚ otrzymała wniosek 30 sierpnia. W październiku 2017 r. RDOŚ w Bydgoszczy wezwała inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie oddziaływania
na środowisko. Wyjaśnienia z załącznikami
zostały złożone w listopadzie. 17 listopada
RDOŚ w Bydgoszczy wydała postanowienie
o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia
wraz ze wskazaniami dotyczącymi ochrony środowiska. W związku z pismem PPIS
Inwestor złożył Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. W związku z tym 22 listopada
Wójt Gminy złożył ponowną prośbę do PPIS
o wyrażenie opinii dla inwestycji. W odpowiedzi 5 grudnia PPIS w Rypinie wyraża opinię, że dla danego przedsięwzięcia wymaga-

na jest ocena oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, 14 grudnia Wójt
Gminy Wąpielsk wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko na podstawie
art. 63 ust. 1 i 4 Ustawy o Ochronie Środowiska. Następnego dnia Włodarz Gminy wydał
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 29 grudnia do
Urzędu Gminy w Wąpielsku wpłynęło pismo
z PPIS o uzgodnieniu z uwagami do inwestycji w ramach przepisów sanitarno-higienicznych.
3 stycznia bieżącego roku w hali sportowej
w Radzikach Dużych odbyło się spotkanie
w sprawie budowy zakładu produkcji polepszacza glebowego. W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy Gminy Wąpielsk, Radni, Sołtysi,
Inwestor oraz przedstawiciele Urzędu Gminy
w Wąpielsku z Wójtem na czele. Pracownik
Urzędu Gminy przedstawił procedurę rozpatrywania złożonego przez inwestora wniosku. Następnie informacje dotyczące realiza-

cji przedsięwzięcia przedstawił inwestor. Już
od początku spotkania mieszkańcy naszej
Gminy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec
realizacji inwestycji. Mieszkańcy przedstawili swoje stanowisko oraz zbierali podpisy
pod sprzeciwem.
Przeciwna inwestycji jest także Rada Gminy.
Podczas XLIX sesji Radni podjęli uchwałę
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Wąpielsk dotyczącego wyrażenia sprzeciwu
na budowę zakładu produkcji polepszacza
glebowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wójt Gminy Wąpielsk zawiadamia, że dnia
26 lutego 2018 r. wydana została decyzja
nr RI.6220.6.11.2017.2018.DS o odmowie
ustalenia środowiskowych uwarunkowań
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
zakładu produkcji polepszacza glebowego
na terenie działek nr 111/4 i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna, w gminie Wąpielsk,
powiat Rypiński, województwo kujawsko –
pomorskie”.

Decyzja odmowna w sprawie inwestycji w Lamkowiźnie

18 sierpnia 2017 roku Inwestor złożył
wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
oraz raportem oddziaływania na środowisko. Urząd wszczął postępowanie zgodnie
z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Wszystkie strony zostały o tym
poinformowane. Na podstawie § 10 KPA
zapewniono stronom postępowania prawo do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania. Wójt Gminy Wąpielsk wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie z wnioskiem o wy-
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Turniej AMP Futbol

8 grudnia 2017 na Hali Sportowej
w Radzikach Duzych został zorganizowany III Turniej Świąteczny przez Wójta
Gminy Wąpielsk, Sołectwo Radziki Duże
oraz Gimnazjum im. Tony’ego Halika
w Radzikach Dużych. Turniej gościł drużyny samorządowców, rodziców, uczniów
i gości specjalnych - zawodników AMP
Futbol. Najlepsi okazali się samorządowcy z gminy Wąpielsk, drugie miejsce zajęła drużyna rodziców, trzecie ekipa naszego gimnazjum, na czwartym miejscu
uplasowała sie drużyna AMP Futbol. Mecze sędziował p. Jarosław Śliwiński. Specjalne podziękowania za organizację
należą się p. Mariuszowi Albrechtowi
i p. Arturowi Stolikowskiemu oraz p. Iwonie
Stefańskiej, p. Edycie Krzykalskiej. Puchary
i nagrody wręczali: Wójt Gminy Wąpielsk,
p. Dariusz Górski, sekretarz Urzedu Gminy

Wąpielsk p. Agnieszka Matyjasik oraz dyrektor gimnazjum p. Leszek Stefański. W
przerwach pomiedzy meczowych zatańczyły cherleaderki.

Lokalny Animator Sportu 2018

Po raz kolejny nasz wniosek został zakwalifikowany do programu „Lokalny
Animator Sportu”, w ramach którego
pozyskano dofinansowanie do wynagrodzenia animatora pracującego na boisku
Orlik w Wąpielsku oraz Hali Sportowej w
Radzikach Dużych.
Projekt Lokalny Animator Sportu jest
systemowym rozwiązaniem, którego
głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży poprzez umożliwienie udziału
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych

i pozaszkolnych, dofinansowanych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zajęcia te realizowane są przez Lokalnego Animatora Sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”
oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej.
Lokalny Animator Sportu:
Sebastian Niedbalski, tel. 663 664 655

Od nowego roku przystąpiliśmy do programu „Szkolny Klub Sportowy”, który
skierowany jest do uczniów szkół bez
względu na wiek, płeć oraz sprawność
fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w
formie zajęć sportowych i rekreacyjnych
pod opieką nauczyciela prowadzącego
lekcje wychowania fizycznego w danej

szkole. Do programu zakwalifikowało się
5 grup, po jednej w każdej szkole na terenie Gminy Wąpielsk.
Zajęcia realizowane są w wymiarze 2 x 60
minut w tygodniu w min. 15 osobowych
grupach ćwiczebnych.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę
Wąpielsk.

Pływanie to najlepsza i najefektywniejsza forma rozwoju dla dzieci. W związku
z tym Wójt Gminy Wąpielsk postanowił po
raz kolejny przystąpić do projektu „Umiem
Pływać” i umożliwić najmłodszym mieszkańcom Gminy nie tylko rozrywkę, ale
przede wszystkim zadbać o ich zdrowie.
Projekt „Umiem Pływać” jest realizowany w Gminie Wąpielsk od 2015 roku
i do tej pory wzięło w nim udział ponad 90 uczniów ze szkół podstawowych.
W bieżącym roku w projekcie uczestniczą dwie grupy 15-osobowe uczniów klas
III szkół podstawowych wraz z opiekunem. Od marca z wyjazdów korzystają
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Długiem oraz Półwiesku Małym. Zajęcia są
bezpłatne i odbywają się w każdy piątek
w Rypińskim Centru Sportu. W ramach projektu jest zaplanowanych 10 wyjazdów na
basen. W sumie to 20 godzin lekcyjnych.
Zajęcia w ramach projektu powszechnej
nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia

podstawowych umiejętności pływania, ale
również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, systematycznego
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz
prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny
i bezpieczny, doskonale wpływa na
sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się
do podnoszneia ogólnej wydolności
organizmu. W sposób szczególny wpływa
na rozwój i sprawność dzieci.
Wójt Gminy Wąpielsk zachęca do kierowania pociech na tego typu wyjazdy,
ponieważ dla dzieci to nie tylko wspaniała
okazja do nabycia umiejętności pływania,
ale i odmienna forma aktywności fizycznej
poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego w szkole.

W Radzikach Dużych, powstała pierwsza w naszej Gminie siłownia wewnętrzna. Mieści się ona w budynku Hali
Sportowej i od października 2017r dostępna jest do dyspozycji mieszkańców.
Siłownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia takie jak np. rower

magnetyczny,
obciążenia 250kg czy
hantli skręcanych - które są dostosowane dla potrzeb kobiet jak i mężczyzn.
Siłownia ma zachęcić wszystkich mieszkańców do systematycznej aktywności fizycznej sprzyjającej profilaktyce zdrowotnej.

SKS we wszystkich szkołach

Umiem Pływać w Gminie Wąpielsk

Turniej tenisa

W niedzielę 18 marca na hali sportowej
w Radzikach Dużych odbył się II Gminny
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Wąpielsk. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 12 zawodników. Po zaciętej walce zwycięzcą został Stanisław
Ruciński, drugie miejsce zajął Ariel Ciecierski, zaś na trzecim stopniu podium
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stanął Krzysztof Arkuszewski. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim
zawodnikom za sportowe emocje. Mieszkańców gminy którzy nie mieli okazji pograć w tenisa stołowego zapraszamy na
Halę do Radzik Dużych, gdzie można zupełnie za darmo grać od poniedziałku do
piątku w godzinach 15:00 - 21:00.

Siłownia na hali sportowej

Turniej LZS
Dnia 18.02.2018 na Hali Sportowej
w Radzikach Dużych odbył się turniej o Puchar Zarządu LZS. Do rozgrywek przystąpiło 6 zespołów: Albatros Kiełpiny, KA-MA
Ruszkowo, Mechanik Długie, Fc po Nalewce, Błękitni Rypin oraz po raz pierwszy
w naszej gmnie Mito Spedycja. Turniej

rozegrany był na wysokim poziomie,
bitwa o czołówkę tabeli trawała do samego
końca ostatecznie pierwsze miejsce zajął
zespół Mito Spedycja drugie Błękitni Rypin
trzecie Mechanik Długie z takim samym
dorobkiem punktowym na czwartym miejscu znalazł się Albatros Kiełpiny na piątym
FC po Nalewce oraz na szóstym KA-MA
Ruszkowo. Puchary dla każdej z Drużyn
Wręczyła Sekretarz GS LZS Wąpielsk wraz
z Wójtem Gminy Wąpielsk. Został również
ufundowany przez Urzad Gminy Wąpielsk
puchar najlepszego strzelca. Dziekujemy
zarządowi LZS za zorganizowanie kolejnego turnieju w nasszej gminie oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia sportowe
w naszej Gminie.

Cheerleaderki

Na Hali Sportowej w Radzikach Dużych
cyklicznie w każdy wtorek spotyka się dziesięcio osobowa grupa cheerleaderek. Dziewczyny trenują 1,5 godziny tygodniowo pod okiem
Lokalnego Animatora Sportu. Chętnie uczestnicza w zajęciach. Są to zarówno dziewczyny
z szkoły podstawowej jak również z gimnazjum.
W każdy swój trening wkładają dużo pracy,
każdy element starają się wypracować niemal
doskonale. Chętnie biorą udział w Imprezach
okolicznościowych oraz festynach gminnych.
Tańczą również podczas kolejek Halowej Ligi
piłki nożnej. Poszerzają swój program o kolejne układy taneczne z nową choreografią.
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Dane za rok 2017 z USC w Wąpielsku
Na koniec roku 2017 gmina Wąpielsk liczyła
4.133 mieszkańców, z czego 4.069 to osoby
zameldowana na pobyt stały, pozostałe 64
osoby obowiązuje meldunek czasowy, w tym
4 osoby to cudzoziemcy (1 kobieta i 3 mężczyzn).
Zameldowania, wymeldowania i przemeldowania w roku 2017 na terenie gminy Wąpielsk
przedstawiały się następująco: zameldowania na pobyt stały - 69 osób, wymeldowania
z miejsca pobytu stałego - 71 osób, zameldowania na pobyt czasowy - 31 osób, przemeldowania na terenie gminy - 379 osób.
Wnioski o dowód osobisty do dnia 31 grudnia
2017 roku, złożyły 795 osoby. Dowody wydano 798 osobom. Najczęstsze przyczyny ubiegania się o dokument tożsamości to upływ
terminu ważności, pierwszy dowód, zmiana
danych, utrata dowodu oraz uszkodzenie.

Utratę, bądź kradzież dowodu osobistego
zgłosiło 26 osób.
W minionym roku w gminie Wąpielsk urodziło się 53 dzieci (31 dziewczynek i 22 chłopców).
Imiona, które rodzice nadawali swoim urodzonym dzieciom: najpopularniejsze imiona
męskie: Aleksander, Franciszek, Jakub, najpopularniejsze imiona żeńskie: Amelia, Barbara, Kornelia, Oliwia, imiona niespotykane
lub oryginalne: Kira.
Na terenie gminy nastąpiło 49 zgonów. 26 dotyczyło kobiet, natomiast 23 – mężczyzn.

Gmina Wąpielsk chętnie współpracuje
z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnia
pracowników w ramach różnych projektów
wspierających zatrudnienie. Organizowane
są staże dla osób przed 30 rokiem życia oraz
po 30 roku życia, prace interwencyjne, prace
społecznie użyteczne oraz roboty publiczne.

Od stycznia 2018 r. na staż przyjęto 2 osoby
w obu kategoriach wiekowych. W ramach
prac interwencyjnych Gmina przyjęła 3 osoby. Do prac społecznie użytecznych do Gminy
trafiło 30 osób. Gmina przygotowuje również
zatrudnienie na roboty publiczne.

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym
związku małżeńskim mogą być odznaczeni
przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. W związku z tym, Urząd
Stanu Cywilnego w Wąpielsku informuje, iż
wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie można pobrać i złożyć
w Urzędzie Gminy Wąpielsk pokój nr 4, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu. Wniosek o nadanie
Medalu przedstawia się nie wcześniej niż w
roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą

50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Rola Urzędu Stanu Cywilnego w tym zakresie
polega na sporządzeniu wniosku, a następnie
po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji
prawnej małżeństwa, przesłaniu wniosku do
Urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
jako organu wnioskującego do Prezydenta RP
o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
Informujemy również, że na wniosek jubilatów lub ich najbliższych Urząd może zorganizować Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Stosowny wniosek do pobrania w Urzędzie
Gminy pokój nr 4.

Dnia 19 sierpnia 2018 r. w niedzielę kolarze
z całej Polski ponownie zawitają do Wąpielska.
Organizatorzy poza wyścigiem głównym przewidują wiele atrakcji dla Mieszkańców Gminy,

a w szczególności dla najmłodszych. Zapraszamy
całe rodziny na to kolarskie święto. Już 1 kwietnia rusza Rowerowa Rywalizacja Mieszkańców
Gminy - więcej informacji na stronie Gminy.

Informator Gminy Wąpielsk

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców, Wójt Gminy Wąpielsk
podjął współpracę
z Kancelarią Radców Prawnych
Vis Legis z Torunia, która będzie
świadczyła usługi prawne również
dla Mieszkańców Gminy Wąpielsk
we wtorki w godz. 13:00-15:00
w Urządzie Gminy
w Wąpielsku, pokój nr 14

Urząd Stanu Cywilnego Wąpielsk zarejestrował 31 małżeństw. Z tego: śluby konkordatowe -20 par, śluby cywilne -11 par. Rozwodów
Urząd Stanu zarejestrował 9.

Gmina Wąpielsk w walce z bezrobociem

Medal Prezydenta RP
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Ogólnopolski Wyścig Kolarski znów w Wąpielsku
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Działania Gminy przeciw ASF

Rekomendacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w zakresie
organizacji przedsięwzięć realizowanych
w celu ograniczenia ryzyka zawleczenia
choroby afrykańskiego pomoru świń na obszar województwa kujawsko-pomorskiego,
zobowiązały jednostki samorządów terytorialnych do podjęcia działań na swoim
terenie, m.in. do przeprowadzenia w ramach
Zespołów Zarządzania Kryzysowego analizy
przesłanych rekomendacji oraz powołania
gminnych koordynatorów ds. ASF.
Realizując zalecenia Wojewody Kujawsko
-Pomorskiego, Wójt Gminy Wąpielsk Zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
wyznaczył gminnego koordynatora ds. zwalczania wirusa ASF na terenie Gminy Wąpielsk
w osobie Pani Agnieszki Ciecierskiej.
W dniu 1 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy
w Wąpielsku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
któremu przewodniczył Wójt Dariusz Górski. Tematyka poświęcona była realnemu
zagrożeniu chorobą afrykańskiego pomoru
świń (ASF) województwa kujawsko-pomorskiego, a więc i naszej gminy. W posiedzeniu
GZZK uczestniczył także Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Rypinie Pan Jacek Pilarski.
Spotkanie miało na celu doprecyzowanie
zasad współpracy Gminy Wąpielsk z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w przypadku
zawleczenia choroby afrykańskiego pomoru świń na teren naszej gminy, jak również
omówienie działań jakie będą podejmowane

w zakresie realizacji bioasekuracji w celu
uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ASF.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń, potrzebne jest
zaangażowanie właścicieli gospodarstw rolnych hodujących trzodę chlewną w kwestii
stosowania zasad bioasekuracji. Ustawodawca nie pozostawił w tej materii dużej swobody rolnikom, bo do pewnych działań zobowiązał ich rozporządzeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku przypomina osobom pobierającym
świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłki
rodzinne z dodatkami do zasiłku o konieczności informowania pracowników GOPS
-u o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji rodzinnej i finansowej. Przykładami
takich zmian są m.in.: podjęcie zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej, rejestracja działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia
po urlopie wychowawczym, zmiana składu
rodziny itp.
Informujemy, że brak zgłoszenia aktualnych
danych rodziny będzie skutkować wszczęciem postępowania przez GOPS w Wąpielsku
o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rolników z terenu Gminy Wąpielsk Wójt Gminy
zorganizował pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie za 2018 rok.
Rolnicy z terenu Gminy Wąpielsk mają możliwość bezpłatnego wypełniania wniosków o
przyznanie płatności obszarowych. Wnioski
będą bezpłatnie wypełnianie w każdy wtorek kwietnia w godz. 13:00-16:00 w Urzędzie
Gminy w Wąpielsku.
Od tego roku wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2018 r. składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić do 15 maja 2018 roku. Rolnicy, którzy
złożą wnioski po tym terminie, ale nie później
niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy
dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego
wniosku można składać bez żadnych sankcji
finansowych do 1 czerwca.
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji
e-Wniosek, mogą z niego korzystać przy logowaniu się do aplikacji eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik nie posiada takiego konta,

analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać
kod dostępu do aplikacji po podaniu trzech
danych weryfikacyjnych:
•
swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
•
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego
zgodny z numerem w ewidencji producentów),
•
kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia wniosku - tj. w roku 2017 (w
przypadku braku płatności w roku 2017
należy wprowadzić wartość 0).
Zalecane jest również podanie swojego adresu e-mail. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi
ARiMR komunikację z rolnikiem, ponieważ na
ten adres będą przesyłane powiadomienia.
Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania
do systemu.

Najprawdopodobniej w miesiącu marcu
2018 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadzi szkolenie dla hodowców trzody
chlewnej z terenu Gminy Wąpielsk, dotyczące wymogów bioasekuracji, jakie nakłada na hodowców rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Informacje dla pobierających świadczenia

Pomoc przy wypełnianiu wniosków

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia na start 50 tyś zł

Najbliższy nabór wniosków planowany
jest już w kwietniu!
Kto może uzyskać premię?
Osoba fizyczna będąca obywatelem państwa
członkowskiego UE, pełnoletnia, mającą miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR tj.
gminy wiejskiej: Brzuze, Rogowo, Rypin, Wąpielsk, Skrwilno bądź Miasta Rypin

W celu uzyskania szczegółowych informacji
zapraszamy do biura Stowarzyszenia:
ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Rypinie, 87500 Rypin;
tel. 505 759 320, 572 352 797
www.elgd.pl,
e-mail: dobrzyniacy@wp.pl

