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Szanowni Mieszkańcy!
Przekazuję na Państwa ręce pierwszy numer
Informatora Gminy Wąpielsk w obecnej kadencji.
Niektóre artykuły w obecnym wydaniu nawiązują
do podsumowań z wyborów samorządowych i
obejmują początek bieżącego roku.
Na początku chciałbym serdecznie podziękować
Mieszkańcom za poparcie i zaufanie jakim mnie
obdarzyliście
powierzając
mi
zaszczytne
sprawowanie funkcji Wójta Gminy Wąpielsk na
kolejną kadencję. Poparcie jakie od Państwa
otrzymałem mobilizuje do dalszej intensywnej
pracy dla rozwoju Gminy. Postaram się po raz
kolejny sprostać Państwa oczekiwaniom w obecnej
pięcioletniej kadencji. Wiele ważnych zadań udało
się zrealizować, ale do zrobienia jest jeszcze
bardzo dużo. Każda inwestycja wymaga dużego
zaangażowania pracowników Urzędu Gminy od
początku tworzenia dokumentacji, projektów i
przygotowania wniosków o dofinansowanie unijne

lub krajowe. W trakcie inwestycji trzeba
kontrolować jej przebieg, aby efekt końcowy był
zgodny z założeniami, pozwalając na prawidłowe
rozliczenie dofinansowania i całej inwestycji.
Okres wyborczy nie stanowił podstawy
zaprzestania realizacji obowiązków służbowych i
procesu inwestycyjnego w Gminie Wąpielsk. Na
przełomie 2018 i 2019 roku odbyły się przetargi na
realizację
zadań,
na
które
otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków unijnych. W marcu br.
udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe
na
modernizację
i
przebudowę
sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Ruszkowo, dzięki czemu zadanie
to zostało już zrealizowane. Wcześniej, pod
koniec lutego wyłoniono wykonawcę zadania
pn.
przebudowa,
rozbudowa
i
termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i
strażnicy
c.d. str. 2
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Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wąpielsku
wraz
z
niezbędną
przebudową
infrastruktury tech-nicznej –
w tej
chwili
możemy
obserwować
postępy tych prac. Cieszy fakt, że po
kilku
nierozstrzygniętych
przetargach, w dniu 23 maja 2019
r.
pozytywnie
rozstrzygnięto
postępo-wanie na przebudowę
przegród w zbiorniku oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wąpielsk.
Nasza oczyszczalnia z upływem lat jej
funkcjonowania wymaga remontu.
Jest to tym bardziej ważne i
terminowe zadanie dla Gminy,
ponieważ obowiązek jego wykonania
w określonym terminie wynika z
nieprawidłowej realizacji zadań przez
poprzedniego kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego, który m.
in. nie zlecił wykonania odpowiednich
badań i groziło nam nałożenie
wysokich kar przez Inspekcję
Ochrony S� rodowiska. Wykonawca
zobowiązał się je zrealizować w tym
roku, dzięki czemu poniesiemy koszty
związane z modernizacją oczyszczalni
w zamian za grożące nam kary, co jest
korzystniejsze dla Gminy.
W dniu 29 maja br. odbył się
przetarg na dofinansowaną przez
samorząd województwa przebudowę
drogi gminnej nr 120124C Kiełpiny
– Długie od km 1+172 do km 2
+132. S� rodki przeznaczone na ten cel
pochodzą z należności i opłat
rocznych z tytułu wyłączeń gruntów
rolnych i leśnych z
produkcji.

O wsparcie wnioskowała nasza Gmina,
zaś podziału tych środków dokonuje
zarząd
województwa
kujawskopomorskiego. Finansowane w ten sposób
przedsięwzięcia modernizacyjne polegają
na położeniu twardej lub utwardzonej
nawierzchni,
budowie
zjazdów
i
odwodnieniu dróg. Długość budowanych
lub modernizowanych w tym roku dróg
dojazdowych do pól uprawnych w
naszym Województwie wynosi 45
kilometrów.
Nowa kadencja to nowe wyzwania. Na
bieżąco
analizujemy
procedury
konkursowe mając na względzie projekty,
które
można
w
naszej
Gminie
zrealizować. Analizujemy też budżet
gminy, a także stan prawny dróg i
nieruchomości, które w przyszłości
mogłyby
uzyskać
dofinansowanie.
Złożyliśmy wniosek do Wojewody, by
uzyskać dofinansowanie na drogę Długie
– Kozłówiec i jest duża szansa, że je
otrzymamy
z
Funduszu
Dróg
Samorządowych. W przygotowaniu mamy
już kolejne inwestycje drogowe, nad czym
pracują pracownicy Urzędu, projektanci,
geodeci, by dokumentacja konkursowa
była spójna i stanowiła podstawę do
uzyskania
dodatkowych
środków
pozabudżetowych.
Zapraszam do lektury, życząc dobrej
pogody wszystkim rolnikom w okresie
żniw oraz wypoczywającym, by były to
udane wakacje.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

Wybory do Europarlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego
odbywają się w krajach UE co pięć lat.
Europarlament jest instytucją, która
reprezentuje interesy obywateli UE. Data
wyborów europejskich 2019 została
ustalona między 23 a 26 majaostatecznie ustalają
ją
kraje
członkowskie. W Polsce głosowanie do

europarlamentu odbyło się w niedzielę,
26 maja. Wygrało je PIS z wynikiem
45,38%. Kolejne miejsca zajęły Koalicja
Europejska -38,47% oraz Wiosna
6,06%. Frekwencja wyniosła 45,68%.

1102
głosy
480
głosów
59,92%

26,1%

257
głosów

13,97%

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe w Gminie Wąpielsk zakończone. Gminna Komisja Wyborcza
w Wąpielsku ustaliła wynik wyborczy, który jednoznacznie wskazuje, że Wójt
Gminy Wąpielsk Dariusz Górski został ponownie wybrany wójtem gminy na
kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. Obecny wójt uzyskał znaczną przewagę
głosów w I turze wyborów nad pozostałymi kandydatami.

Wysoka frekwencja
Wybory samorządowe odbyły się w 21 października 2018 r. W gminie Wąpielsk
ogólna frekwencja wyniosła 56,99 proc. Ze stałych obwodowych komisji
wyborczych najbardziej oblegana była ta mieszcząca się w budynku Szkoły
Podstawowej w Radzikach Dużych, gdzie frekwencja wyniosła 61,11 proc.
Najmniej osób zagłosowało w Szkole Podstawowej w Długiem. W tej obwodowej
komisji wyborczej frekwencja uplasowała się na poziomie 50,92 proc.

Kolejna kadencja wójta
W wyborach na wójta gminy bezapelacyjnie, w pierwszej turze zwyciężył aktualny
wójt Dariusz Górski - zgłoszony przez KWW Dariusza Piotra Górskiego, na którego
zagłosowało 1 102 mieszkańców, co stanowi 59,92 proc. To oznacza, że będzie on
rządził gminą przez kolejnych pięć lat.
Druga była Grażyna Stanisława Cywińska. Kandydatka KWW Zgodnie i Razem Dla
Gminy Wąpielsk uzyskała 480 głosów (26,1 proc.). Na trzecim miejscu uplasował
się Henryk Kowalski z KW Polskie Stronnictwo Ludowe, na którego głos oddało
257 mieszkańców (13,97 proc.).
Mieszkańcy Gminy Wąpielsk wybrali też radnych gminy, którymi zostali w
kolejności wg okręgów wyborczych:
1) Albrecht Mariusz
2) Dąbkowski Grzegorz
3) Suwisz Marcin
4) Raczkowska Justyna
5) Jarząbek Agnieszka
6) Ługowski Mirosław
7) Czajkowski Tomasz
8) Wiwatowski Ryszard
9) Więcławski Stanisław
10) Wojda Janusz
11) Barwińska Katarzyna
12) Bytner Andrzej
13) Rutkowski Wojciech
14) Gorczycki Artur
15) Łapkiewicz Euzebiusz
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Termomodernizacja OSP Wąpielsk Inwestycje drogowe w 2019 roku
W lutym odbył się przetarg na
przebudowę,
rozbudowę
i
termomodernizację budynku świetlicy
wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną
przebudową infrastruktury technicznej.
Do przetargu przystąpiły dwie firmy.
Największą liczbę punktów na podstawie
kryterium oceny ofert określonych w
specyfikacji (cena oraz gwarancja
jakości) uzyskała firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
TYMBUD Wojciech Szwech, Maszewo
Duże, ul. Dębowa 37, 09-400 Płock. Cena
oferty wynosi: 1 148 820,00 zł brutto. W
dniu 22 marca została podpisana
umowa, natomiast od pierwszego
kwietnia rozpoczęły się prace na
obiekcie. W pełni wyremontowaną
świetlicę oraz strażnicę zobaczymy z
końcem listopada 2019 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr
120118C Kiełpiny - Wąpielsk - przy
Orliku
Droga wykonana będzie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Umowa na dofinansowanie
została podpisana w dniu 28 marca
2019 roku. Gmina na tą inwestycję
otrzyma dotację w kwocie 891 043 zł, co
stanowi 63,63% kosztów przebudowy
drogi. Początek drogi zaprojektowano
na granicy z drogą powiatową nr 2218C
Szafarnia- Wąpielsk- Długie-Rypin,
długość przebudowanego odcinka to
1,887 km. Obecnie droga posiada
nawierzchnię tłuczniową oraz żwirową.
Po realizacji inwestycji nawierzchnia
drogi będzie z betonu asfaltowego.
Szerokość jezdni zaprojektowana jest na
4,0 m z mijankami. Planowany termin
realizacji inwestycji to 2020 rok.

Budowa (modernizacja) drogi
gminnej nr 120124C Kiełpiny Długie- skrzyżowanie z drogą
powiatową
nr
2201C.
Planowana długość drogi 0,950 km.
W związku z tą inwestycją dnia
29.11.2018 został złożony wniosek o
współrealizację zadania dotyczącego
budowy lub modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
planowanej w 2019 roku przy
udziale
środków
budżetu
Województwa
KujawskoPomorskiego pochodzących z tytułu
wyłączeń
gruntów
rolnych
z
produkcji,
Wniosek
został
rozpatrzony
pozytywnie,
w
najbliższym czasie Wójt podpisze
umowę w tej sprawie.

Zakończona inwestycja w Ruszkowie
Inwestycję: modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo
zrealizowała firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
Cena oferty wyniosła 865 270, 73 zł. Inwestycja była
realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach
działania " Gospodarka wodno - ściekowa " objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020. Ogólna długość projektowanej sieci
wodociągowej z rur PCV i PE wyniesie 316 mb.
Odprowadzenie ścieków następuje z 21 budynków
znajdujących się w pobliżu projektowanych
kolektorów grawitacyjnych. Włączenie odpływu
ścieków następuje do istniejącego kolektora
kanalizacji sanitarnej przy istniejącej przepompowni
ścieków
w
Ruszkowie,
które
następnie
zostająprzetłoczone
do
oczyszczalni
komunalnej. Przewody rurociągowe zostały wykonane z rur

PCV, PP oraz PE, łączonych na uszczelki i zgrzewy,
które zapewniają szczelność, a tym samym została
wyeliminowana możliwość przedostania się
nieczystości do ziemi i wód gruntowych. Projekt
zakładał
budowę
studni
rewizyjnych
i
inspekcyjnych.
Planowane
przedsięwzięcie
pozwoliło uregulować gospodarkę ściekową w
miejscowości Ruszkowo.
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Wyższe ceny za odpady
Drodzy mieszkańcy od 1 kwietnia 2019
roku obowiązują nowe stawki za odbiór i
zagospodarowanie odpadówkomunalnych
z
nieruchomości
zamieszkałych
i
niezamieszkałych
z
terenu
Gminy
Wąpielsk . Kalkulując nową stawkę opłaty
Gmina miała obowiązek ustawowy, ustalić
wysokość opłaty, tak aby
zapewnić
sprawne
funkcjonowanie
systemu
gospodarki odpadami, z jednoczesnym
jego samofinansowaniem. Podwyższenie
stawek spowodowane było rosnącymi
kosztami obsługi systemu gospodarki
odpadami. Kwota jaką w przetargu
zaoferowała firma, odbierająca odpady
wyniosła 338 580, 00 zł i była wyższa w
porównaniu z rokiem 2018 o 30 780,00 zł.
Spowodowane to było między innymi
rosnącymi
opłatami za składowanie
odpadów na składowisku, większymi
kosztami pracy, rosnącymi cenami paliwa.
Przy
analizie
kosztów
gospodarki
odpadami brano także pod uwagę koszty
administracyjne,
koszty
edukacji
ekologicznej,
koszty
funkcjonowania
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
oraz koszt usuwania
dzikich wysypisk. Radnym Rady Gminy w
Wąpielsku zostały zaproponowane nowe
stawki
opłat
za
odbiór
i
zagospodarowanie odpadów wraz ze
szczegółową ich kalkulacją. Rada Gminy
pozytywnie odniosła się do propozycji
zmiany wysokości stawek, podejmując
uchwałę nr V.34.2019 z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ulega zmianie
wysokości opłaty za odpady. Stawka

miesięczna opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za jedną osobę
zamieszkującą nieruchomość na terenie
Gminy Wąpielsk w przypadku segregacji
odpadów wynosi 10,00 zł., natomiast przy
braku segregacji odpadów stawka ta
wynosi
16,00
zł.
W
przypadku
nieruchomości niezamieszkałych stawki
ustalono na następującym poziomie:1)
Jeżeli odpady komunalne są zbierane w
sposób selektywny, opłata wynosi;
a/ za pojemnik 120 l – 28 zł
b/ za pojemnik 240 l – 56 zł
c/ za pojemnik 1100 l – 140 zł
2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane w
sposób nieselektywny, opłata wynosi;

30 listopada 2018 r. nasz urząd
odwiedzili włodarze sąsiednich gminWójt Gminy Bobrowo wraz z
pracownikami oraz Wójt Gminy
Swiedziebnia,
którzy
byli
zainteresowani powstałą na terenie
Gminy Wąpielsk inwestycją pn. Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Ko munalnych.
W późniejszym terminie przybył także Wójt Gminy

Osiek Podczas spotkania rozmawiano
na temat rozwiązań technicznych,
funkcjonowania oraz zainteresowania
ze strony mieszkańców, po czym
zebrani wybrali się obejrzeć inwestycję,
która wywarła na gościach bardzo
pozytywne wrażenie.

a/ za pojemnik 120 l – 56 zł
b/ za pojemnik 240 l – 100 zł
c/ za pojemnik 1100 l –230 zł
Drodzy mieszkańcy przypominamy o
obowiązku składania nowej deklaracji w
terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian
w ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość lub zmiany sposobu
zbierania
odpadów.
Przypominamy także o wystawianiu w
miejscu dostępnym dla pracowników firmy
odbierającej odpady pojemników oraz
worków na odpady w dniu ich odbioru.
Pamiętajmy o prawidłowej segregacji
odpadów , bo pozwoli to na zmniejszenie
ilości odpadów zmieszanych, których ilość
ma duży wpływ na wysokość opłaty.

Wizyta włodarzy

Działalność PSZOK w Wąpielsku
Drodzy Państwo minęło już ponad pół
roku od otwarcia nowego Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych w Wąpielsku (PSZOK).
Przypomnijmy, że PSZOK powstał dzięki
dofinansowaniu unijnemu w wysokości
ponad 800 000 tyś. zł, które pozwoliło na
profesjonalne jego wyposażenie. Coraz
większa liczba mieszkańców korzysta z
możliwości
bezpłatnego
oddawania
odpadów problemowych do punktu.
Przypomnijmy, że do PSZOK można oddać
odpady z gospodarstw domowych z
terenu gminy Wąpielsk takie jak:
wielkogabarytowe (stare meble), zużyty
sprzęt RTV i AGD, używane opony z
samochodowe,
chemikalia,
baterie,
akumulatory, oleje silnikowe, leki, odpady
zielone, odpady z drobnych remontów,
papier, plastik i szkło. Pamiętajmy, że do
Punktu
nie
oddajemy
odpadów
niebezpiecznych: papy, eternitu, wełny

mineralnej, smoły, a także styropianu.
Takiego rodzaju odpady przekazują
mieszkańcy odpłatnie wyspecjalizowanym firmom zbierającym odpady
niebezpieczne. PSZOK czynny jest we
wtorki od godz. 8:00 do 12:00, czwartki
od godz. 11:00 do 15:00 oraz w każdą
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00
do 12:00. Wszystkie odpady przywożone do PSZOK powinny być
posegregowane.

Nowe porozumienie
W dniu 15 lipca 2019 r. Wójt Gminy
Wąpielsk zawarł porozumienie o partnerstwie i współpracy z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną z siedzibą w Sopocie.
Pomorska strefa Ekonomiczna działa
na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego i we wschodniej części Województwa Pomorskiego. Jest ona częścią
Polskiej Strefy Inwestycji., a jej zadaniem
jest wsparcie przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków
do rozwoju małych, średnich i dużych

firm. Na mocy zawartego porozumienia
o partnerstwie i wzajemnej współpracy
strony zadeklarowały wolę umacniania
i wspierania wspólnej promocji dotyczącej inwestycji na terenie Gminy Wąpielsk oraz zasad działania Specjalnych
Stref Ekonomicznych, a także zobowiązały się do stwarzania przyjaznych
warunków do rozwoju wzajemnych
kontaktów oraz efektywnej i terminowej współpracy na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.

Wszystkim mieszkańcom przypominamy
że od początku maja tego roku za wszystkie opłaty w naszym Urzędzie można
zapłacić kartą płatniczą lub telefonem.
Gmina Wąpielsk uczestniczy w programie
upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy
użyciu terminali płatniczych POS.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest
odpowiedzią na oczekiwania interesantów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie
opłat w formie bezgotówkowej będzie
dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas,
zwiększy bezpieczeństwo transakcji,

a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.
Urząd nie ponosi żadnych kosztów
związanych z instalacją terminali
i akceptacją transakcji bezgotówkowych. Również petenci dokonujący płatności kartą nie będą obciążani dodatkowymi opłatami.
Program jest prowadzony przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A., która pełni rolę
koordynatora Programu oraz wspiera
finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Od maja w Urzędzie
można płacić kartą
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Wizyta posła
Dzięki uprzejmości Sekretarz Gminy
Wąpielsk
Agnieszki
Matyjasik
zorganizowano spotkanie z posłem
Pawłem Szramką z ugrupowania
Kukiz'15. Odbyło się ono 1 kwietnia
2019 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Radzikach Dużych.
Parlamentarzysta z naszego regionu
miał przyjemność porozmawiać z
uczniami na tematy dotyczące kariery

zawodowej, działalności w sejmie,
bieżących prac parlamentarnych oraz
życia prywatnego. Uczniowie zadawali
wiele ciekawych i nurtujących ich pytań,
na
które
uzyskali
wyczerpujące
odpowiedzi ze strony posła. Spotkanie
przebiegało w luźnej i miłej atmosferze.

Projekt edukacyjny
„SZKOŁA JUTRA”
Gmina Wąpielsk, w partnerstwie z
gminami Powiatu Rypińskiego, w roku
szkolnym 2018/2019 realizuje projekt
edukacyjny „Szkoła Jutra”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na
lata
2014
–
2020,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Głównym celem
projektu jest podniesienie jakości
kształcenia
ogólnego
poprzez
podniesienie kompetencji uczniów i
nauczycieli. W okresie od września 2018
do czerwca 2019 we wszystkich
szkołach prowadzonych przez Gminę
Wąpielsk organizowane są dodatkowe
zajęcia dla uczniów, m. in. z zakresu

kształcenia
kompetencji
informatycznych i
umiejętności matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem
metody eksperymentu, a także indywidualizacji pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Ponadto w ramach
projektu
zakupiono dla
każdej
ze
szkół
po
9
laptopów
z
oprogramowaniem oraz doposażono
pracownie w sprzęt i odczynniki
niezbędne
do
nauczania
eksperymentalnego,
a
wszyscy
nauczyciele realizujący zajęcia z
uczniami zostali w okresie wakacyjnym
odpowiednio przeszkoleni.

5

Zakończenie roku UTW
17 czerwca
2019r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wąpielsku odbyło
się uroczyste zakon� czenie roku
akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku.
Dziękujemy
serdecznie
za
uczestnictwo w wykładach oraz
zaangaz� owanie.
Zapraszamy
do
udziału w zajęciach w kolejnym roku

akademickim, który rozpocznie się w
październiku. Tymczasem wszystkim
słuchaczom
z�yczymy
błogiego
odpoczynku.

Lekcja z Wójtem i Sekretarz
Gminy Wąpielsk
10 grudnia 2018r.
w Szkole
Podstawowej
im.
Bohaterów
Westerplatte w Długiem podczas lekcji
Wiedzy o społeczeństwie odbyło się
spotkanie z udziałem Wójta Gminy
Wąpielsk Dariusza Górskiego oraz
Sekretarza Gminy Wąpielsk Agnieszki
Matyjasik. Tematem lekcji było
funkcjonowanie samorządu gminnego
oraz realizacja zadań Wójta i
Sekretarza Gminy. Wywiązała się luźna
dyskusja, podczas której rozmawiano
na
tematy
nurtujące
młodzież.
Uczniowie pytali m. in. o budżet gminy,
wartości realizowanych inwestycji, a
także zgłaszali potrzeby, które
zauważają
w
swoim
miejscu
zamieszkania.

Były też pytania dotyczące spędzania
czasu wolnego, czy ulubionych potraw
włodarzy gminy Wąpielsk. Celem
spotkania było zapoznanie uczniów i
pogłębienie ich wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu gminnego ,
jak
również
zwiększenie
zainteresowania
młodych
ludzi
sprawami publicznymi na poziomie
lokalnym. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, a na zakończenie Pan Wójt
i Pani Sekretarz otrzymali w
podziękowaniu róże od uczniów.
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Spotkanie informacyjne
27 listopada 2018 r. w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
w
Wąpielsku odbyło się spotkanie
informacyjne związane z tematyką
poz� ytku publicznego, zakładaniem i
funkcjonowaniem Stowarzyszen� i Ko� ł
Gospodyń
Wiejskich.
Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się w jaki
sposób można zrealizować dane
przedsięwzięcie, pomysł w swoim

najbliższym
otoczeniu.
Spotkanie
poprowadził Pan Andrzej KonopkaAnimator
Kujawsko-Pomorskiego
Os� rodka
Wsparcia
�nicjatyw
Pozarządowych �T�OK� Torun� . Dzięki
temu spotkaniu zawiązało się 6 Kół
Gospodyń Wiejskich w Tomkowie,
Radzikach Dużych, Półwiesku Małym,
Wąpielsku, Długiem oraz Kiełpinach.

Promocja Gminy Wąpielsk w Berlinie
Już po raz 26. nasz region wziął udział
w Międzynarodowych Targach RolnoSpożywczych Grüne Woche (Zielony
Tydzień) w Berlinie. Największe
światowe targi żywności, rolnictwa i
ogrodnictwa odbyły się w dniach od 18
do 27 stycznia. O randze imprezy
świadczy liczba wystawców oraz
rosnące z roku na rok zainteresowanie
targami, które odwiedza ok. 400 tysięcy
osób.
Goście
targów
otrzymali
materiały informacyjne i promocyjne
pochodzące z całego regionu Kujaw i
Pomorza
na
temat
warunków
inwestycyjnych i gospodarczych oraz

atrakcji kulinarnych i turystycznych,
również nasza gmina przyczyniła się do
promowania
regionu
w
Berlinie
przekazując materiały promujące Gminę
Wąpielsk. Międzynarodowe Targi RolnoSpożywcze Grüne Woche organizowane
są w ramach projektu unijnego
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014-2020.

Nowe nasadzenia
Pora wiosenna jak co roku mobilizuje
nas do zakładania nowych klombów z
kwiatami i zieleńców. W tym roku
planujemy wykonać nowe nasadzenia
koło świetlicy wiejskiej w Półwiesku
Małym oraz w centrum Wąpielska.
Pracownicy prac społecznie-użytecznych
przygotowują
tereny
pod
nasadzenie takich gatunków jak: tuja
kulista, żurawka, tawuła, pieris japoński, hortensja, rumianka, goździk itp.

Podpisanie umowy
27 czerwca 2019 roku w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu odbyło się
uroczyste
podpisanie
umów
dotyczących dofinansowania budowy i
modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. W tym roku w
Gminie Wąpielsk do przebudowy

została zakwalifikowana droga w
Kiełpinach.
Dofinansowanie
tej
inwestycji wyniesie 81 tys. zł.

W Wąpielsku planujemy posadzenie
roślin typowo na skalniaki, które nie
potrzebują
dużych
ilości
wody.
W Półwiesku Małym koło świetlicy
znajduje się stary sad, w którym rosną
drzewa orzecha włoskiego oraz kilka
jabłoni. Planujemy odtworzyć tam stary
sad i posadzić stare odmiany jabłoni.

Świąteczny czas uświetniły dzieci z gminnych Szkół Podstawowych, przygotowując piękne występy artystyczne. 19 grudnia Wójt Dariusz Górski obejrzał
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku. 20 grudnia odbyła się Wigilia w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym, zaś dzień
później
w -Szkole
Podstawowej
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Wigilijny czas w Szkołach Gminy
Wąpielsk
Wizyta
ze Starostwa
Pożyczka dla Gminy Wąpielsk
29 listopada 2018r. odbyła się II Sesja
Ponad 700 tys. złotych pożyczki
Do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Rady Gminy Wąpielsk, na którą przybyli
otrzyma z WFOS� iGW w Toruniu gmina
pochodzącej z 1975 roku podłączonych
Wicestarosta Powiatu Rypińskiego- Pan
Wąpielsk. Prezes Zarządu Ireneusz
jest 16 budynków wielorodzinnych. O
Piotr Czarnecki oraz Radny Powiatu
Stachowiak podpisał umowę na
złym stanie technicznym sieci świadczą
Rypińskiego- Pan Leszek Krajnik. Po
udzielenie pożyczki z wójtem gminy
liczne awarie. Z uszkodzonej kanalizacji
otwarciu Sesji przez Przewodniczącego
Dariuszem
Górskim.Umowa
na
przedostają się do gruntu ścieki, które
Rady Gminy Wąpielsk głos zabrał Pan
udzielenie
pożyczki
dla
gminy
stwarzają
zagrożenie
skażenia
Piotr Czarnecki, który pogratulował
Wąpielsk na modernizację i przebakteriologicznego. Po modernizacji
zwycięstwa w wyborach nowym Radnym
budowę
sieci
wodociągowej
i
sieci, ścieki popłyną do gminnej
oraz Wójtowi. Wójt i Wicestarosta
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
oczyszczalni w Wąpielsku, gdzie zostaną
deklarowali chęć wzajemnej współpracy.
Ruszkowo została podpisana w
poddane procesowi oczyszczania.
siedzibie WFOS� iGW w Toruniu w dniu
16 maja br. Samorząd otrzyma z
Funduszu pożyczkę na łączną kwotę
703.472,07złotych.
dlapożyczek
seniorówjest
z gminy
Wąpielsk była dla wielu osób jedyną okazją, aby zasiąść przy wspólnym stole i przełamać się opłatkiem. Także w tym roku dzięki
- Wigilia
Z takich
się zawsze
wspólnym działaniom,
zadowolonym,
ponieważ sąGminnego
bardzo Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Władzom Samorządowym, zaangażowaniu Mieszkańców oraz Sołtysów takie
korzystne
i
obowiązująspotkanie
proste odbyło się w remizie OSP w Długiem. Do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej zasiadło ponad 150 osób.
procedury. Dzięki takim funduszom
możemy realizować nowe inwestycje
w naszej gminie – podkreśla wójt
gminy Wąpielsk Dariusz Górski.
W miejscowości Ruszkowo znajduje się
osiedle mieszkaniowe po dawnym
Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
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Wigilijny czas w Szkołach Gminy Wąpielsk

Świąteczny czas uświetniły dzieci z gminnych Szkół Podstawowych, przygotowując piękne występy artystyczne. 19 grudnia Wójt Dariusz Górski obejrzał
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku. 20 grudnia odbyła się Wigilia w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym, zaś dzień
później w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radzikach Dużych.

Pożyczka dla Gminy Wąpielsk

Wizyta ze Starostwa

Wigilia dla seniorów z gminy Wąpielsk była dla wielu osób jedyną okazją, aby zasiąść przy wspólnym stole i przełamać się opłatkiem. Także w tym roku dzięki
wspólnym działaniom, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Władzom Samorządowym, zaangażowaniu Mieszkańców oraz Sołtysów takie
w remizie
OSP w Długiem. Do tradycyjnej
wieczerzy
wigilijnej
zasiadło
ponad 150 osób.
29 listopada
2018r.
odbyła się
II Sesja
Ponad 700 tys. złotych spotkanie
pożyczki odbyło
Do się
sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej

Rady Gminy Wąpielsk, na którą przybyli
otrzyma z WFOS� iGW w Toruniu gmina
pochodzącej z 1975 roku podłączonych
Wicestarosta Powiatu Rypińskiego- Pan
Wąpielsk. Prezes Zarządu Ireneusz
jest 16 budynków wielorodzinnych. O
Piotr Czarnecki oraz Radny Powiatu
Stachowiak podpisał umowę na
złym stanie technicznym sieci świadczą
Rypińskiego- Pan Leszek Krajnik. Po
udzielenie pożyczki z wójtem gminy
liczne awarie. Z uszkodzonej kanalizacji
otwarciu Sesji przez Przewodniczącego
Dariuszem
Górskim.Umowa
na
przedostają się do gruntu ścieki, które
Rady Gminy Wąpielsk głos zabrał Pan
udzielenie
pożyczki
dla
gminy
stwarzają
zagrożenie
skażenia
Piotr Czarnecki, który pogratulował
Wąpielsk na modernizację i przebakteriologicznego. Po modernizacji
zwycięstwa w wyborach nowym Radnym
budowę
sieci
wodociągowej
i
sieci, ścieki popłyną do gminnej
oraz Wójtowi. Wójt i Wicestarosta
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
oczyszczalni w Wąpielsku, gdzie zostaną
deklarowali chęć wzajemnej współpracy.
Ruszkowo została podpisana w
poddane procesowi oczyszczania.
siedzibie WFOS� iGW w Toruniu w dniu
16 maja br. Samorząd otrzyma z
Funduszu pożyczkę na łączną kwotę
703.472,07złotych.
- Z takich pożyczek jest się zawsze
zadowolonym, ponieważ są bardzo
korzystne
i
obowiązują
proste
procedury. Dzięki takim funduszom
możemy realizować nowe inwestycje
w naszej gminie – podkreśla wójt
gminy Wąpielsk Dariusz Górski.
W miejscowości
Ruszkowo
znajduje
się z gminnych Szkół Podstawowych, przygotowując piękne występy artystyczne. 19 grudnia Wójt Dariusz Górski obejrzał
Świąteczny czas
uświetniły
dzieci
osiedle
mieszkaniowe
po
dawnym
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku. 20 grudnia odbyła się Wigilia w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym, zaś dzień
Państwowym później
Gospodarstwie
Rolnym.
w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radzikach Dużych.
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Ferie zimowe 2019
Wzorem lat ubiegłych w czasie ferii zimowych
(14.01.2019 r. - 25.01.2019 r.) dzieci z Gminy Wąpielsk
mogły skorzystać z wielu atrakcyjnych zajęć
organizowanych przez Urząd Gminy w Wąpielsku we
współpracy z nauczycielami gminnych szkół Już
pierwszego dnia zorganizowano w GOK-u Turniej
Warcabowy
dla
klas
0-VIII.
Warcaby
to
najpopularniejsza gra strategiczna. Wymaga od graczy
umiejętności przewidywania oraz wyobraźni. To
doskonały trening myślenia. Niezależnie od tego, jak
ktoś gra dobrze, zawsze znajdzie się ktoś, kto gra jeszcze
lepiej. Niezależnie od tego, jak ktoś gra źle, zawsze
znajdzie się ktoś kto gra jeszcze gorzej. Celem Turnieju
była integracja uczniów, a także kształtowanie postawy
sportowej rywalizacji oraz kulturalnego zachowania
wobec przeciwnika, rozwijanie umiejętności logicznego
myślenia, radzenia sobie w sytuacjach problemowych i
dostosowania się do reguł gry, kształtowanie
umiejętności przeżywania sukcesów i porażek. Turniej
zorganizował: pan Jan Kielik dyrektor Szkoły
Podstawowej w Długiem. Podczas turnieju panowała
serdeczna atmosfera. Zawodnicy kibicowali sobie
wzajemnie.
Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani do turnieju.
Zwycięzcami zostali:
klasy 0-I:
I miejsce Piotr Szmytkowski
II miejsce Maria Bitkowska
III miejsce Oliwia Przybyła
klasy II-III:
I miejsce Martyna Cieplińska
II miejsce Grzegorz Bitkowski
III Wiktoria Wilczyńska
klasy IV-V:
I miejsce Nina Kulawiak
II miejsce Weronika Bielanowska
III miejsce Nikola Frankowska
klasy VI-VIII:
I miejsce Michał Łaszewski
II miejsce Kacper Sargalski
III miejsce Oliwia Pyrka

Ponadto dzieci miały możliwość wzięcia udziału w
zajęciach kulinarnych, które zostały poprowadzone przez
panią Katarzynę Angowską ze Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Staszica w Wąpielsku. Podczas zajęć miały
okazję przygotować i upiec pierniki na zbliżający się
Dzień Babci i Dziadka. Poprzez aktywne uczestnictwo w
warsztatach kulinarnych dzieci uczyły się współpracy w
grupie, jak również poszerzyły swoją wiedzę z zakresu
produktów regionalnych i tradycyjnych. Najmłodsi
mieszkańcy Gminy Wąpielsk wzięli udział także we
wspólnej zabawie, a jednocześnie gimnastyce umysłu
podczas zajęć języka angielskiego. Zajęcia te były
źródłem nowych wyzwań, pomysłów, wiedzy i
umiejętności, które przydają się na co dzień oraz w
przedszkolnym i szkolnym życiu. Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował również warsztaty cyrkowe i
planszowe. Dzieci mogły dowiedzieć się jak i czym można
żonglować, co zrobić, aby talerze pięknie kręciły się na
patyku, a obręcze wracały do tego, kto je odpowiednio
wyrzuci. Była też możliwość pogrania w gry planszowe.
W ostatnim dniu ferii dzieci sadziły kwiaty cebulowe,
szczypiorek, siały rzeżuchę i inne nasiona. Zajęcia
ogrodnicze miały na celu poszerzenie wiedzy dzieci na
temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin.
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Ostatnie pożegnanie Radnej Gminy
Wąpielsk śp. Agnieszki Jarząbek
Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość
o
śmierci
Agnieszki
Jarząbek, Radnej Rady Gminy Wąpielsk,
człowieka
głęboko
i
szczerze
zaangażowanego w sprawy lokalnej
społeczności.
25 stycznia 2019 roku o
godz. 9:30 odbyła się uroczysta Sesja
Rady Gminy Wąpielsk w której Wójt,
Radni i wszyscy zgromadzeni oddali
hołd Zmarłej. Rada Gminy Wąpielsk
przyjęła oświadczenie w związku z
niespodziewaną śmiercią Radnej Rady
Gminy Wąpielsk. Następnie o godzinie
10:00 rozpoczął się różaniec w kościele
parafi alnym w Radzikach Dużych, po
którym odbyła się Msza Św. z
pożegnaniem. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 26 stycznia 20 19 o godz.
14: 00 w kościele pw. Wieczerzy
Pańskiej w Falenicy k. Warszawy.

Agnieszka Jarząbek była społecznikiem,
wrażliwa i otwarta na potrzeby innych
ludzi. Ch ociaż nie była rodowitą
mieszkanką to jednak bardzo silnie zżyła
się z sąsiadami i zawsze była gotowa
służyć im pomocą. Angażowała się w to,
aby
rozpoczęte
sprawy
zawsze
doprowadzić do końca. Jej zaangażowanie
docenili
mieszkańcy,
obdarzyli
Ją
zaufa niem i w październiku 20 18 roku
została wybrana do Rady Gminy ze
swojego okręgu. Przez ten krótki czas
swojej pracy konsekwentnie i niekiedy z
uporem wykonywała powierzone zadania.
Sp. Agnieszka Jarząbek była zawsze
uśmiechnięta oraz niezwykle ambitna.
Wszyscy, którzy mieli szczęście Ją poznać,
na zawsze zachowają w swojej pamięci i w
sercach. Cz eść Jej Pamięci.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 14
kwietnia 2019 roku zostały zarządzone
przez
Wojewodę
Kujawsko
Pomorskiego wybory uzupełniające do
Rady Gminy Wąpielsk dla wyboru
jednego radnego w okręgu wyborczym
nr 5 obejmującym sołectwa Lamkowizna

Lamkowizna i Łapinóżek. Nowym radnym
ww. okręgu został Pan Sylwester
Tułodziecki,
który
uzyskał
43%
wszystkich głosów poparcia. W dniu 28
maja nowy radny złożył ślubowanie.

Wybory uzupełniające

Wybory Sołtysów na nową kadencję
W ciągu kilku miesięcy od wyborów
samorządowych, należy wybrać sołtysów
i rady sołeckie. Są to równie ważne
wybory jak te na szczeblu gminy czy
powiatu. Ze względu na zmienione
przepisy prawa wyborczego kadencje
sołtysó w i rad sołeckich trwają pięć lat,
podobnie
jak
kadencje
wójtów,
burmistrzów,
prezydentów
miast,
starostów i radnych. Sołectwo jest
najmniejszą
jednostką
samorządu
gminnego i choć nie jest jednostką
samodzielną, posiada własne organy
władzy. Władzą wykonawczą jest sołtys,
uchwałodawczą – zebranie wiejskie,
natomiast rada sołecka pełni funkcje
doradcze. Sołtys jest łącznikiem między
mieszkańcami a organami władzy gminy,
czyli wójtem i radą gminy. Powinien
informować władze o problemach i
potrzebach
mieszkańców
swojego
sołectwa, jednocześnie przekazywać
mieszkańcom treści zarządzeń , decyzji
wójta oraz uchwał podjętych przez radę
gminy. Sołtys organizuje wspólne prace
mieszkańców sołectwa. Do jego zadań
należy także zbieranie opłat za podatek.
W marcu rozpoczęły się zebrania
wiejskie, podczas których wybierani są
sołtysi i rady sołeckie na kolejną
kadencję. Podczas szesnastu zebrań
wybrano sołtysów i rady sołeckie w
następujących sołectwach: Lamkowizna,
Kierz Radzikowski, Radziki Małe, Długie
I, Długie II, Łapinóżek, Wąpielsk I,
Ruszkowo, Półwiesk Duży, Tomkowo,
Półwiesk Mały,Kiełpiny,Kierz Półwieski,
Wąpielsk II, Bielawki, Radziki Duże.

Aby głosowanie mogło dojść do skutku na
zebraniu musiała być obecna odpowiednia
liczba wyborców. Zgodnie z zapisami w
statucie gminy przyjęto, że minimalna
liczba mieszkańców biorących udział w
tych wyborach to 10% uprawnionych do
głosowania w danym sołectwie. Jeśli nie ma
wymaganej liczby mieszkańców, to kolejny
termin zebrania przypada pół godziny
później i wówczas konieczna jest zgoda
przybyłych na zebranie mieszkańców na
przeprowadzenie wyborów. Zapis w
statucie określa liczbę osób w radach
sołeckich (oprócz sołtysa) od 3 do 5 .W
pierwszej kolejności odbywał się wybór
sołtysa, a później rady sołeckiej. Oba
głosowania były tajne i przeprowadzane z
zachowaniem wszelkich wymogów. Niżej
podajemy nazwiska nowo wybranych
sołtysów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lamkowizna – Monika Terebus,
Kierz Radzikowski–Andrzej Barczewski,
Radziki Małe –Piotr Klonowski,
Długie I – Genowefa Makuch,
Długie II – Jacek Gurzkowski,
Łapinóżek – Anna Monkowska,
Wąpielsk I – Franciszek Bzinkowski,
Ruszkowo – Stanisław Więcławski,
Półwiesk Duży – Urszula Karpińska,
Tomkowo – Małgorzata Kuźnik,
Półwiesk Mały – Andrzej Bytner,
Kiełpiny – Krzysztof Przeczewski,
Kierz Półwieski – Wojciech Rutkowski,
Wąpielsk II – Anna Grządzielewska,
Bielawki – Marzena Maszkiewicz,
Radziki Duże - Mariusz Albrecht.

uczestników konferencji byli minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
marszałek województwa Piotr Całbecki,
przewodniczący sejmiku Ryszard Bober,
wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz
Krupa
10 oraz radny województwa Michał
Krzemkowski, a także między innymi
parlamentarzyści
i
przedstawiciele
samorządów
lokalnych.
Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
będzie podstawowym dokumentem
strategicznym
politykiprojektu
regionalnej
pańKonsultacje społeczne
Krajowej
stwa
w perspektywie
do 2030 roku. 2030
Strategii
Rozwoju Regionalnego
odbyły się 9 stycznia w Rypińskim Domu
Kultury. Spotkanie zorganizowane przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd
Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego oraz Urząd Miasta Rypina.
W konsultacjach udział wziął Wójt Gminy
Wąpielsk -Dariusz Górski. Wśród
uczestników konferencji byli minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
marszałek województwa Piotr Całbecki,
przewodniczący sejmiku Ryszard Bober,
wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz
Krupa oraz radny województwa Michał
Krzemkowski, a także między innymi
parlamentarzyści
i
przedstawiciele
samorządów
lokalnych.
Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
będzie podstawowym dokumentem
strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku.

rozwoju
kraju
i
województw.
Konsultacje społeczne strategii ruszyły
17 grudnia i prowadzone są w całym
kraju. Konferencje regionalne, które
odbywają się we wszystkich województwach są forum dyskusyjnym dla
przedstawicieli samorządów wojewó dztw, powiatów i gmin oraz innych
partnerów społeczno-gospodarczych
o proponowanym przez ministra
właściwego do spraw rozwoju
regionalnego
W
nadchodzącychkształcie
latach odegrapolityki
ważną
regionalnej
do 2030 roku.
rolę
w procesie
programowania
środków publicznych, w tym funduszy
z
Unii
Europejskiej.
Wyznaczy
systemowe ramy prowadzenia polityki
regionalnej przez rząd wobec regionów, określi też zasady wspó łpracy
rządu i samorządów oraz partnerów
społeczno-gospodarczych na rzecz
rozwoju
kraju
i
województw.
Konsultacje społeczne strategii ruszyły
17 grudnia i prowadzone są w całym
kraju. Konferencje regionalne, które
odbywają się we wszystkich województwach są forum dyskusyjnym dla
przedstawicieli samorządów wojewó dztw, powiatów i gmin oraz innych
partnerów społeczno-gospodarczych
o proponowanym przez ministra
właściwego do spraw rozwoju
regionalnego
kształcie
polityki
regionalnej do 2030 roku.
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Warsztaty świeczkarskie i
mydlarskie

Konsultacje społeczne

3 grudnia 2018r. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyły
się warsztaty w ramach projektu "Dzień
z ekologią - edukacja przez zabawę".
Podczas warsztatów uczestnicy mogli
własnoręcznie
wykonać
świeczki.

10

Natomiast 29 listopada 2018r. w
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Wąpielsku odbyły się warsztaty
mydlarskie. Uczestnicy poznali tajniki
tworzenia mydeł oraz zastosowania ziół.

Warsztaty świeczkarskie i
mydlarskie

3 grudnia 2018r. w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyły
się warsztaty w ramach projektu "Dzień
z ekologią - edukacja przez zabawę".
Podczas warsztatów
mogli
Konsultacje
społeczne uczestnicy
projektu Krajowej
własnoręcznie
świeczki.
Strategii
Rozwojuwykonać
Regionalnego
2030
odbyły się 9 stycznia w Rypińskim Domu
Kultury. Spotkanie zorganizowane przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd
Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego
orazr.Urząd
Rypina.
11 grudnia 2018
w haliMiasta
sportowej
w
W konsultacjach udział wziął Wójt Gminy
Radzikach Dużych odbył się świąteczny
Wąpielsk -Dariusz Górski. Wśród
turniej piłkikonferencji
nożnej. Do
Radzik
uczestników
byli minister
przyjechali
zawodnicy
i
reprezentanci
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
polski AMPwojewództwa
Futbol czyli Piotr
drużyna,
w
marszałek
Całbecki,
przewodniczący
sejmikuzawodnicy
Ryszard Bober,
której biorą udział
po
wiceprzewodniczący
Łukasz
jednostronnej wadzie sejmiku
lub amputacji
Krupa
oraz
radny
Michał
kończyny
dolnej
- wwojewództwa
przypadku graczy
z
Krzemkowski,
a także
innymi
pola, lub kończyny
górnejmiędzy
u bramkarzy.
parlamentarzyści
i
przedstawiciele
Obecnie ten sport uprawiany jest w
samorządów
lokalnych.
Krajowa
ponad 40Rozwoju
krajach. Regionalnego
Zawodnicy AMP
Strategia
2030
zmierzyli podstawowym
się z drużynami dokumentem
Rodziców,
będzie
strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku.

Natomiast 29 listopada 2018r. w
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Wąpielsku odbyły się warsztaty
mydlarskie. Uczestnicy poznali tajniki
tworzenia
mydeł oraz
zastosowania
ziół.
W nadchodzących
latach
odegra ważną
rolę w procesie programowania
środków publicznych, w tym funduszy
z
Unii
Europejskiej.
Wyznaczy
systemowe ramy prowadzenia polityki
regionalnej przez rząd wobec regionów, określi też zasady wspó łpracy
Uczniów oraz Samorządowców. Turniej
rządu i samorządów oraz partnerów
odbył
się po raz czwarty, a zawodnicy
już
społeczno-gospodarczych
na rzecz
zadeklarowali
swój udział
kolejnym. W
rozwoju
kraju
i wwojewództw.
zmaganiach
zwyciężyła
Konsultacje społeczne
strategiidrużyna
ruszyły
Samorządowców,
która są w
wygrała
17 grudnia i prowadzone
całym
kraju. Konferencje
regionalne,
które
wszystkie
rozegrane mecze,
na II miejscu
odbywają
się
we
wszystkich
wojeuplasowała się drużyna Rodziców, III
wództwach
są forum
dyskusyjnym
dla
miejsce
przypadło
drużynie
AMP Futbol,
przedstawicieli
samorządów
wojea na IV miejscu znaleźli się Uczniowie. Z
wó dztw, powiatów i gmin oraz innych
niecierpliwością
czekamy na sportowe
partnerów społeczno-gospodarczych
emocje
w przyszłym roku.
o proponowanym
przez ministra
właściwego do spraw rozwoju
regionalnego
kształcie
polityki
regionalnej do 2030 roku.

11 grudnia 2018 r. w hali sportowej w
Radzikach Dużych odbył się świąteczny
turniej piłki nożnej. Do Radzik
przyjechali zawodnicy i reprezentanci
polski AMP Futbol czyli drużyna, w
której biorą udział zawodnicy po
jednostronnej wadzie lub amputacji
kończyny dolnej - w przypadku graczy z
pola, lub kończyny górnej u bramkarzy.
Obecnie ten sport uprawiany jest w
ponad 40 krajach. Zawodnicy AMP
zmierzyli się z drużynami Rodziców,

Uczniów oraz Samorządowców. Turniej
odbył się po raz czwarty, a zawodnicy już
zadeklarowali swój udział w kolejnym. W
zmaganiach
zwyciężyła
drużyna
Samorządowców,
która wygrała
wszystkie rozegrane mecze, na II miejscu
uplasowała się drużyna Rodziców, III
miejsce przypadło drużynie AMP Futbol,
a na IV miejscu znaleźli się Uczniowie. Z
niecierpliwością czekamy na sportowe
emocje w przyszłym roku.

Konsultacje społeczne
Turniej piłki nożnej

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

II termin składania wniosków
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia
2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Pracownik Urzędu Gminy Wąpielsk upoważniony do przyjmowania wniosków:
Dorota Otka, pokój nr 3, tel. 56/49383-21

Turniej piłki nożnej
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Dzień Sołtysa
Jak wiadomo, Sołtys to lider polskiej
wsi, którego cechuje pracowitość,
sumienność i życzliwość, a przede
wszystkim otwartość na potrzeby
mieszkańców. To od zaangażowania
sołtysa,
jego
umiejętności
współdziałania z radą sołecką i
mieszkańcami zależy, czy dana wieś
rozwija się oraz jak zmienia swoje
oblicze. To Sołtys potrafi znakomicie
zintegrować mieszkańców i wręcz
wyzwala w nich aktywność do
działania
na
rzecz
środowiska
wiejskiego.
Ogólnopolski
Dzień
Sołtysa, który przypada 11 marca jest
okazją do corocznego pielęgnowania
tradycji spotkań gospodarzy wsi w
naszej gminie. Obchody Dnia Sołtysa
mają na celu okazanie wdzięczności i
szacunku sołtysom za ich pracę i
zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi
społeczeństwa na rolę sołtysa w
polskiej wsi. Są także okazją do
rozmów o problemach i kolejnych
pomysłach. Sołtysi nie tylko pobierają
opłaty za podatek od nieruchomości,
interweniują także w sprawach
mieszkańców, pomagają im oraz
integrują. Dzielnie walczą o pieniądze
na inwestycje w swoim sołectwie.

W naszej gminie 12 marca odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, na które
przybyli (prawie) wszyscy Sołtysi z
naszej gminy. Na początku spotkania
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wąpielsku. Uświetniły uroczystość
swoim ubiorem ludowym przy tańcu
poloneza.
Następnie
jedna
z
dziewczynek
złożyła
przybyłym
sołtysom serdeczne życzenia. Wójt
Dariusz Górski
złożył serdeczne
gratulacje dla wszystkich Sołtysów jak
również podziękował za tę pracę i
poświęcenie w działaniu o dobro
mieszkańców i czuwanie nad estetyką
sołectw.
Przez
takie
działania
wizerunek gminy stale się poprawia.
Sołtysi za swoją pracę otrzymali
podziękowania w formie dyplomów. W
naszej gminie mamy 16 sołtysów,
którzy każdego dnia próbują zmierzyć
się z problemami wsi i jej mieszkańców.
Wszystkim sołtysom życzymy dużo
zdrowia,
pozytywnego
nastroju,
optymizmu, pogody ducha, radości,
wszelkiej
pomyślności
w
życiu
osobistym, satysfakcji z wykonywanej
funkcji oraz realizacji pomysłów w
działalności sołeckiej.

Uczczenie 100-lecia Niepodległości
Rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości, a wraz z nią uroczyste
świętowanie tak ważnego wydarzenia,
na stałe wpisuje się w kalendarz
gminnych uroczystości.
11 listopada
2018 r. w kościele parafialnym pw. św.
Katarzyny w Radzikach Dużych o godz.
11:30 odbyła się uroczysta msza święta
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, w której udział
wzięli Wójt Dariusz Górski, Sekretarz
Agnieszka Matyjasik, Skarbnik Barbara
Suchocka oraz pracownicy Urzędu
Gminy Wąpielsk.

Mszę świętą celebrował proboszcz ks.
Jacek Dudkiewicz, a została ona
uświetniona udziałem w niej pocztów
sztandarowych jednostek OSP z terenu
gminy: Długie, Wąpielsk i Radziki Duże.
Po zakończeniu liturgii, zebrani udali
się na cmentarz, aby złożyć kwiaty i
znicze
na
Grobie
Powstańców
Styczniowych. W cichej modlitwie
oddano cześć spoczywającym tam
powstańcom, żołnierzom i partyzantom.

Święto 3 maja w Naszej Gminie
W dniu dzisiejszym, w święto NPM
Królowej Polski, mszą świętą w intencji
Ojczyzny i Strażaków rozpoczęły się w
Gminie Wąpielsk uroczystości z okazji
228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Po uroczystym nabożeństwie w
kościele parafialnym w Radzikach
Dużych poczty sztandarowe, władze
gminy na czele z Wójtem Gminy
Dariuszem Górskim, Przewodniczącym
Rady Tomaszem Czajkowskim, a także
Wicestarostą
Piotrem
Czarneckim,
strażakami i mieszkańcami gminy udali

się pod pomnik i złożyli kwiaty. W tym
dniu podkreślono również 20. Rocznicę
ustanowienia S� w. Jana Pawła II
honorowym
obywatelem
Gminy
Wąpielsk.
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#Nowa Piątka w Gminie Wąpielsk
20 marca
w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyło
się spotkanie informacyjne programu
#NowaPiątka
prowadzone
przez
przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego
w
Bydgoszczy.
Podczas
wizyty
informowano o wdrażanym programie
rządowym.
Mieszkańcy
Gminy
Wąpielsk
otrzymali
ulotki
oraz
broszury informujące o programach
wchodzących w skład pakietu #Nowa
Piątka.
#NowaPiątka
to
pakiet
rządowych programów:
- „Emerytura +”: to świadczenie, które
będzie przyznane wszystkim osobom
pobierającym emerytury (zarówno z
KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a
także
świadczenia
i
zasiłki
przedemerytalne oraz nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne.
- „500+” na każde dziecko: już w lipcu
2019 r. każda rodzina otrzyma
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
pierwsze i każde kolejne dziecko do 18.
roku życia, bez względu na dochody.

-„Niższy Pit”: to obniżenie obciążeń
podatkowych osób pracujących. Dzięki
temu rozwiązaniu Polacy otrzymają
wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska
na tym 97 proc. obywateli.
- „Bez Pit dla młodych” (tzw. PIT 0%):
osoby pracujące, do 26. roku życia, będą
zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to
młodym ludziom rozpoczęcie kariery
zawodowej i umożliwi zwiększenie
wynagrodzenia.
- „Połączenia Lokalne”: przywrócenie
połączeń autobusowych. Utworzony
zostanie fundusz, dzięki któremu będzie
możliwe
przywrócenie
połączeń
autobusowych
w
wielu
polskich
samorządach.
Program
pozwoli
wyeliminować
wiele
obszarów
wykluczenia komunikacyjnego.

Dzień Seniora
To szczególne święto ludzi starszych,
którym należy się szacunek i uznanie za
bezinteresowną miłość i mądrość,
jakimi obdarowują młodsze pokolenia.
To oni są w naszych domach piewcami
tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie.
Kultywują stare obrzędy i zwyczaje,
przez co wzbogacają i przekazują
unikalną kulturę i obyczaje naszego
regionu. W Polsce S wiatowy Dzień
Seniora obchodzony jest 14 listopada.
Aby zwrócić uwagę jak ważne i
potrzebne jest to święto, 26 listopada o
godz. 10:30 na Hali Sportowej w
Radzikach Dużych odbyły się gminne
obchody Dnia Seniora. Na zaproszenie
Wójta Gminy a zarazem inicjatora
spotkania - Dariusza Górskiego przybyli
seniorzy
–
mieszkańcy
gminy,
członkowie Klubu Seniora „Tęcza”. Na
spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli
władz samorządowych: Wójta GminyDariusza Górskiego, Sekretarza GminyAgnieszki Matyjasik. W uroczystości
udział wzięli Proboszcz Parafii w
Radzikach Dużych-Jacek Dudkiewicz,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąpielsku- Jolanta
Staszewska. W tym szczególnym dniu,
życzenia zdrowia, długich lat życia w
dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych,
pogody
ducha,
satysfakcji
oraz
spełnienia wszystkich marzeń złożył w
imieniu władz samorządowych Wójt
Gminy. W programie artystycznym,
wystąpili m.in.: uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w
Wąpielsku oraz dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach
Dużych. Przepiękne piosenki ,wiersze i
tańce, przygotowane pod kierunkiem
nauczycieli oczarowały zgromadzoną
publiczność
i
dostarczyły
wiele
uśmiechu. Dla gości wystąpił Klub
Seniora „Tęcza”. Ludowe przyśpiewki
sprawiły, że brawom nie było końca. Po
występach na zebranych czekał słodki
poczęstunek.
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Na terenie Gminy ruszyły prace
społecznie-użyteczne
Od 7 marca w naszej gminie pracę
rozpoczęli pracownicy prac społecznieużytecznych. Trzydzieści osób przystąpiło do prac porządkowych na terenie
gminy. Prace rozpoczęli jak co roku od
sprzątania śmieci znajdujących się przy
drogach. Sprzątanie śmieci przy drogach
odbywa się co najmniej 3 razy w roku i
niestety po okresie zimowym śmieci jest
zawsze bardzo dużo – w tym roku zebrali
do tej pory ok. 1 tony (butelki szklane,
butelki plastikowe, puszki, pampersy,
folie rolnicze, itp.), a sprzątanie się
jeszcze nie skończyło. Dzięki ciężkiej
pracy tych pracowników mamy czystość i
porządek we wszystkich miejscowościach gminy, jak również zadbane
tereny zielone oraz parki. Zakładają też
nowe klomby i rabaty, budują chodniki,
czyszczą
rowy
melioracyjne
itp.
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców
o zachowanie czystości i wyrzucanie

śmieci
w
miejscach
do
tego
przeznaczonych. Urząd Gminy zakupi
dodatkowe kosze, które będą postawione
na
przystankach
autobusowych.
Przypominamy, że w Wąpielsku (koło
oczyszczalni ścieków) znajduje się Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Tam
można przywieźć: meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
zużyte
opony
samochodowe,
zużyty
sprzęt
elektroniczny,
zużyte
baterie
i
akumulatory, chemikalia (np. farby,
lakiery,
tusze,
zużyte
oleje),
przeterminowane leki, tekstylia, odpady
zielone, drobne odpady budowlane i
rozbiórkowe, szkło, tworzywa sztuczne,
popiół. PSZOK czynny jest:
wtorek:8:00-12:00,
czwartek:11:00-15:00,
pierwsza sobota miesiąca 8:00-12:00.

Złote Gody

Złote gody oznaczają pięć dziesiątą rocznicę ś lubu. Pó ł wieku trwania w małż eń stwie
jest z pewnoś cią powodem do radoś ci i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni.
Okreś lenie „złote” dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To bardzo szlachetna nazwa,
któ ra symbolizuje wysoką wartoś ć, jaką osiąga pięć dziesięcioletnie małż eń stwo.
Wytrwanie w sformalizowanym związku tak długi czas zasługuje na podziw i bez
prawdziwej miłoś ci z pewnoś cią nie jest to moż liwe. Ponad 50 lat temu los połączył
życie sześ ciu par naszej Gminy, by przez następne lata spełniać się jako para
małż onkó w, idąc przez ż ycie razem. Ich wysiłek w budowaniu udanego małż eń stwa
docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyró ż niając Medalem za Długoletnie
Poż ycie Małż eń skie. Medale za długoletnie poż ycie małż eń skie otrzymali:
Pań stwo Bogusława i Jan Gutowscy,
Pań stwo Jadwiga i Daniel Bendykowscy,
Pań stwo Daniela i Stanisław Kucharscy,
Pań stwo Halina i Marian S�widerscy,
Pań stwo Hanna i Jó zef Sobieszyń scy,
Pań stwo Danuta i Jan Rumiń scy.

Wyjątkowa uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w piątek 15 lutego 2019 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku. Dostojnym jubilatom
towarzyszyli goście na czele z Wójtem Dariuszem Górskim, Sekretarzem Gminy
Agnieszką Matyjasik, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Beatą Gabryszewską,
księdzem Jackiem Dudkiewiczem oraz pracownikami Urzędu Gminy Wąpielsk.
Nie zabrakło również lampki szampana, okolicznościowego tortu oraz tradycyjnego
„100 lat” na cześć jubilatów. Po części oficjalnej przy obiedzie oraz słodkim
poczęstunku „pięćdziesięcioletni nowożeńcy” świętowali swoje Złote Gody. Nie
zabrakło prawdziwych emocji, wzruszeń i zabawnych anegdot. Wspomnieniom nie
było końca. Słuchając Jubilatów można było odnieść wrażenie, że wspólne pół wieku
to dowód wzajemnej miłości, przyjaźni i zrozumienia.
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Dzień Kobiet w Gminie Wąpielsk
„…Co roku, 8 marca kobiety obchodzą swoje święto –
Dzień Kobiet. Jednak mało kto wie, że to święto jest
wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15
tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które właśnie 8
marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw
wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel
fabryki zamknął strajkujące kobiety w pomieszczeniach
fabrycznych, w celu uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego
pożaru zginęło 129 kobiet. Z inicjatywy Klary Zetkin, na
zjeździe w Kopenhadze w dniu 8 marca 1910 roku,
ustanowiono święto wszystkich kobiet, które po raz
pierwszy w Europie obchodzono w 1911 roku…”. Dzień
Kobiet to święto, które obchodzone jest na terenie Gminy
Wąpielsk w sposób szczególny i na stałe wpisało się w
kalendarz imprez. Jest wyrazem wdzięczności i pamięci o
kobietach, które w znakomity sposób łączą wychowanie
dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego z aktywnym
życiem zawodowym. W Gminie Wąpielsk Panie swoje święto
obchodziły 4 marca na hali sportowo-widowiskowej w
Radzikach Dużych. Z inicjatywy Wójta po raz kolejny został
zorganizowany Gminny Dzień Kobiet , w którym licznie
udział wzięły Panie z całego terenu Gminy. Podczas
obchodów Dnia Kobiet, Wójt osobiście wręczył wszystkim
Paniom czekoladę oraz złożył serdeczne życzenia. Następnie
dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radzikach
Dużych zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne,
tańcząc poloneza oraz śpiewając piosenki z okazji ww.
uroczystości. Podczas świętowania także okazję miały
zaprezentować się młode talenty naszej Gminy, ponieważ w
tym samym czasie odbył się III Gminny Konkurs Piosenki dla
dzieci i młodzieży. Owy konkurs uatrakcyjnił obchody
święta Kobiet. Występy dzieci i młodzieży zostały
nagrodzone gromkimi brawami publiczności zgromadzonej
w hali. Jury miało nie lada kłopot wybrać najlepsze występy.
Po długiej naradzie dokonano wyboru. Zwycięzcami
konkursu zostali:
W kategorii wiekowej klas 0-III:
- I miejsce : Filip Ciecierski
- II miejsce : Kacper Meler i Jakub Rumiński
- III miejsce : Maja Kucharska
Wyróżnienie: Olivia Strzelecka
W kategorii wiekowej klas IV-VIII:
- I miejsce : Karina Wróblewska
- II miejsce : Wiktoria Jasińska, Eliza Jasińska, Oliwia
Barańska jako „Babskie Trio”
- III miejsce : Zuzanna Januszewska
Wyróżnienie: Kamila Wiśniewska
Po części artystycznej uczestnicy imprezy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek przygotowany przez Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa , Kiełpin, Wąpielska i
Półwieska Małego. Sądząc po ilości ciast jakie pozostały po
imprezie, wypieki z pewnością bardzo smakowały.
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Imprezy w Gminie Wąpielsk
Dożynki w Gminie
Wąpielsk

To najważniejsze święto rolników o wielowiekowej tradycji
odbywa się co roku w gminie Wąpielsk. W tym roku
Dożynki odbędą się 25 sierpnia w Półwiesku Małym
Dużym. Na
uczestników imprezy czekają liczne
atrakcje, m.in.:
wypiekanie chleba, występy artystyczne, konkursy i gry, jak
również zabawa taneczna do białego rana.

Biesiada Zamkowa

Koncert Chopinowski

29 czerwca odbyła się I Biesiada Zamkowa przy
ruinach zamku w Radzikach Dużych. Uczestnicy
imprezy mieli możliwość sprawdzić swoje
umiejętności
w
rodzinnych
potyczkach,
przeciąganiu liny, czy też wzięcia udziału w
rozmaitych konkursach. W programie nie zabrakło
także swojskiego jadła i wypieków Kół Gospodyń
Wiejskich. Biesiada zakończyła się zabawą
taneczną w rytmie muzyki Disco oraz Lat 80’ i 90’.

14 lipca ruiny zamku w Radzikach Dużych stanowiły
coroczną scenografię dla Koncertu Chopinowskiego.
Młodzi wykonawcy mieli możliwość
pokazania
kunsztu
wykonywanych
utworów
w
akompaniamencie szumu liści i wiatru,
śpiewu
ptaków. Koncert " Chopin en Vacances " odbył się w
ramach letnich spotkań muzycznych w dworach i
krajobrazach ziemi dobrzyńskiej.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk
To cykliczna
impreza, która
cieszy się dużą popularnością
przyciągając na start ponad 100
zawodników z całej Polski i
zagranicy. W naszej Gminie
wyścig odbędzie się już po raz

trzeci. Atutem wyścigu jest bardzo
dobrze zaplanowana trasa oraz
liczna grupa kibiców na trasie. W
tym roku wydarzenie to odbędzie
się 18 sierpnia.

Gminne Święto Rodziny
Rodzina to fundament całej społeczności
ludzkiej i jej przyszłości. Z tego względu
nieprzerwanie już od 3 lat odbywa się w
naszej gminie S� więto Rodziny. W tym roku
impreza zawitała 2 czerwca w Długiem.
Hasłem przewodnim wydarzenia było
"Rodzina bez nałogów". O 13:30 odbyła się
Msza S� więta w intencji rodzin. Zaś w
późniejszych godzinach na uczestników

czekały liczne konkursy wraz z nagrodami,
m.in. szukanie domku z hula-hop,
cukierkowa sztafeta, alkogogle, czy też
konkurs plastyczny i krzyżówka z
rozsypanką słowną. Podczas wydarzenia
odbywały się również gminne zawody
strażackie.
S� więto
zakończyło
się
dyskoteką dla dzieci , zaś w dalszej części
imprezy zabawą taneczną.

Odbyła się III edycja sprzątania Doliny Drwęcy
Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju. W 1961 roku Drwęca
uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym
rezerwatem ichtiologicznym w Polsce. Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym
programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest ważnym
korytarzem
ekologicznym
o
znaczeniu
krajowym
jest
korytarzem
migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a
Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000.
Od końca lat 90 w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost
zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i
na
dnie
rzeki.
Najwięcej
zanieczyszczeń
kumuluje
się
w
sąsiedztwie
osiedli i gospodarstw domowych. Projekt „Drwęca – chrońmy rezerwat” i główna akcja tego
projektu: „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy” mają na celu:
1.Usunięcie z rzeki i Doliny Drwęcy stałych odpadów komunalnych.
2.Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu tego cennego przyrodniczo obszaru.
3.Edukację ekologiczną mieszkańców, młodzieży, wędkarzy, turystów (spływy
kajakowe).
W ramach projektu prowadzone są działania:

1.Audyt (luty-kwiecień) zaśmiecenia Doliny Drwęcy w woj. kujawsko-pomorskim.
2.Kwietniowe, społeczne akcje usuwania śmieci z rzeki i Doliny Drwęcy.
3.Majowe akcje usuwania tych zanieczyszczeń, których nie udało usunąć się w
kwietniu.
4.Majowe spotkania z władzami samorządowymi gmin i miast (partnerów akcji) w
celu zlikwidowania nielegalnych wysypisk na terenie Doliny Drwęcy, źródeł
zanieczyszczeń i przeciwdziałanie zjawisku śmiecenia.
5.Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Regionalną Dyrekcją
Ochrony S� rodowiska w Bydgoszczy, a także z lokalnymi organizacjami, które
podejmują działania proekologiczne na obszarze Doliny Drwęcy.

Tegoroczne sprzątanie Doliny Drwęcy odbyło się 11 maja (sobota) o godzinie
9:00 w Radzikach Dużych przy budynku dawnego gimnazjum i ruinach zamku.
Organizatorem akcji była Fundacja Life Promotion i Gmina Wąpielsk, a
partnerem PZW Okręg Toruń. W sprzątaniu udział wzięło prawie 50 osób:
dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, OSP
w Radzikach Dużych, OSP Wąpielsk, wypożyczalnia kajaków Ka-Jak CBR,
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka z Golubia-Dobrzynia, która wspierała
wolontariuszy sprzątających Drwęcę z kajaków. Zakończenie odbyło się przy
remizie OSP w Radzikach Dużych dla dzieci i młodzieży około godziny 12.00 ,
a dla osób dorosłych około godziny 13.00. Serdecznie zapraszamy za rok!
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Gmina Wąpielsk Najlepsza!
We wszystkich gminach w Polsce realizowane były w ubiegłym roku projekty
unijne z polityki spójności. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w naszym
powiecie to właśnie Gmina Wąpielsk wypadła najlepiej i w rankingu zajmuje 1742
miejsce, a wartość dofinansowań wyniosła ponad 7,7 mln zł.

RANKING GMIN WIEJSKICH W POWIECIE
RYPIŃSKIM

2430
miejsce

1787
miejsce

1742
miejsce

2314
miejsce

1875
miejsce

Zagospodarowanie przestrzenne
dla Lamkowizny oraz Kupna
Dnia 29 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Wąpielsk podjęła 3 uchwały dotyczące
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Prace nad realizacją dwóch planów są w trakcie. Uchwała Nr
LIX/321/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna
gmina Wąpielsk obejmuje obszar przedstawiony poniżej.
Zakres ten dotyczy 11
działek ( pow. 21 ha):
108/1, 109/1, 110,
111/2, 111/3, 118,
121/1, 122/1, 115/1,
162/1, 161/1.

Uchwała Nr LIX/323/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi
Lamkowizna i Kupno (pow. ok. 190 ha) gmina Wąpielsk dotyczy terenu
zaznaczonego kolorem zielonym na mapie. Biuro PP Sp. z o.o. z Bydgoszczy,
opracowało już wstępny projekt planu, który został przedłożony odpowiednim
instytucjom w celu uzyskania opinii bądź uzgodnień. Po dokonaniu zmian
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień projekt będzie
wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Biuro architektoniczne
jest
w
trakcie
opracowywania
projektu planu.
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Orlik w Wąpielsku
od 6 maja

Masz wolne popołudnia?
Lubisz sport i dobrą zabawę??
Zapraszamy wszystkich miłośników
sportu do udziału w codziennych zajęciach
na Orliku we Wąpielsku
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00 na
Orliku czeka na Państwa Animator Sportu.

