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Przekazuję Państwu kolejny numer Informatora Gminy Wąpielsk. Jak sami Państwo wskazujecie na zebraniach wiejskich czy
w bezpośrednim kontakcie, Informator jest ważną formą podsumowania podejmowanych w Gminie
działań i wydarzeń, które promują
naszą Gminę w Regionie.
Okres wiosenno – letni
w naszej Gminie to czas wzmożonej
pracy opartej zarówno na realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji jak i na działaniach zmierzających do pozyskania dodatkowych
środków pozabudżetowych do sfinansowania ważnych dla Mieszkańców przedsięwzięć. To również
czas imprez i uroczystości, które
już wpisały się do naszego kalendarza wydarzeń – Gminne Święto
Rodziny, które w tym roku odbyło się w Długiem, Festyn Rycerski
w Radzikach Dużych – w tym roku
połączony z Piknikiem LGD i Biesiadą Zamkową, koncert Chopin en Vacances, na którym wystąpili młodzi
artyści i uczcili Rok Moniuszkowski,
III Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Dożynki Gminne w Półwiesku
Małym.
Jestem dumny i dziękuję wszystkim zaangażowanym
w pracę na rzecz Gminy Wąpielsk,
że nasza Gmina i podejmowane
działania są doceniane zarówno
na poziomie Powiatu, ale również
na poziomie Województwa i ogólnopolskim. Cieszę się, że wspólnymi siłami udaje nam się nadrabiać
zaległości, które powinny być wykonane już w poprzednich dekadach gdy były inne, bardziej może
korzystne, możliwości ich sfinansowania. Obecnie na ukończeniu
jest zadanie pn. przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wą-

pielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.
Na ukończeniu jest modernizacja
oczyszczalni ścieków w Wąpielsku,
a droga gminna w Kiełpinach posiada już nową nawierzchnię asfaltową  i organizację ruchu. Trwa
również budowa sieci wodociągowej. Na rok bieżący zaplanowano
budowę 2 km odcinka wodociągu
na Lamkowiznę (I etap). Ze względu planowaną budowę drogi rozpoczęto przebudowę wodociągu
w miejscowości Kierz Radzikowski.
Mamy ambitne plany inwestycyjne również na przyszły rok.
Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone dwa przetargi na budowę
dróg gminnych, tj. drogi Kiełpiny
– Wąpielsk biegnącej   przy Szkole
i Orliku dofinansowanej z PROW-u oraz drogi Długie   – Kozłówiec
dofinansowanej z Funduszu Dróg
Samorządowych. Drogi te zostaną
wybudowane w 2020 r. Złożyliśmy
też wnioski o dofinansowanie budowy dróg w miejscowości Wąpielsk – Kierz Radzikowski i Radziki
Małe. Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu mieszkańców Sołectw,
którzy przekazali część środków
finansowych z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów dokumentacji geodezyjnej,
kartograficznej i projektowej udało
się terminowo przygotować wnioski i wystąpić o dofinansowanie
w wyznaczonym terminie.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

DOŻYNKI GMINNE W PÓŁWIESKU MAŁYM
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Droga Długie - Kozłówiec zostanie przebudowana

Gmina Wąpielsk znalazła się na
zatwierdzonej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. 10
września br. w Starostwie Powiatowym
w Rypinie w obecności Wicewojewody
Kujawsko – Pomorskiego Józefa Ramlau
odbyło się uroczyste wręczenie voucherów przedstawiających wysokość dofinansowania tej inwestycji. Wójt Gminy
Wąpielsk odebrał voucher na dofinansowanie w wysokości 1 440 544,00 zł
projektu pn. „Rozbudowa z przebudową
drogi gminnej nr 120111C Długie II – Kozłówiec – Długie II na odc. od km 0+000
do km 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań”.
Starania o budowę drogi gminnej w Długiem na Kozłówiec Wójt Gminy podjął już
w poprzedniej kadencji, ale przeszkodą
w realizacji tego zadania okazały się
sprawy dotyczące własności gruntów
obejmujących pas drogowy. Uregulowanie kwestii własności tych gruntów
i wyznaczenia powierzchni drogi wymagało przeprowadzenia długotrwałej
procedury przy współudziale Gminy
i Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym.
Obecnie droga posiada nawierzchnię
tłuczniową oraz żwirową. W pasie drogowym – przy granicy działek – rosną
drzewa. Istniejąca nawierzchnia znajduje
się w złym stanie technicznym, posiada
liczne wyboje i nierówności. W wyniku
planowanej na 2020 rok inwestycji nastąpi rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120 111 C Długie II - Kozłówiec
- Długie II na odcinku od km 0+000 do

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Po kilku nierozstrzygniętych
przetargach w tym roku udało się wybrać
wykonawcę dla zadania „ Przebudowa
przegród oczyszczalni ścieków w Wąpielsku”. Koszt wykonania tego zadania to
kwota 557 918 zł. Przedmiotem zadania
jest poprawienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk
poprzez wydłużenie czasu przepływu
ścieków przez istniejący staw co wpłynie
na poprawienie skuteczności oczyszczalnia. W tym celu zostały zaprojektowane
i wykonane cztery części stawu poprzez
postawienie koszy gambionowych i wymuszenie prawidłowego przepływu. Zamontowanie przegród w postaci koszy
gambionowych wpłynie na skuteczniejsze oczyszczalnie ścieków na całkowitej
objętości stawu biologicznego o pojemności 10 000 m3.

Przypomnijmy, że nasza oczyszczalnia została wybudowana w 1996r.
Wydajność średnia na dobę to 118m3,
maksymalna wydajność na dobę to
162m3. Technologia oczyszczalni opiera
się na stawach biologicznych z wykorzystaniem istniejącego zarośniętego tatarakiem stawu. Ściek oczyszczony odprowadzony jest kolektorem melioracyjnych
do rowu. Oczyszczalnia posiada również
punkt zlewny ścieków dowożonych. Pozostałe ścieki są doprowadzane rurociągiem przy użyciu przepompowni.

2+602 wraz z przebudową skrzyżowań
z drogą powiatową nr 2205C Długie Rakowo - Cetki oraz drogą powiatową
nr 2218C Szafarnia - Wąpielsk - Długie
- Rypin. Zaprojektowano nawierzchnię
drogi z betonu asfaltowego na całej długości drogi, tj. 2,602 km. Projekt zakłada
dwa skrzyżowania z drogą powiatową,

szerokość jezdni: 4,5 m z mijankami,
szerokość jezdni na długości mijanki:
5,5 m. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zastosowano
jedno przejście dla pieszych spełniające wymagania określone w wytycznych
w stosunku do klasy oświetlenia i zasady
doboru rozwiązania oświetleniowego.

W okresie wiosenno – letnim trwały intensywne prace związane z termomodernizacją i rozbudową budynku świetlicy
wiejskiej i strażnicy OSP w Wąpielsku. Dzięki
dobudowaniu skrzydła do istniejącego budynku zmieniła się konstrukcja tego budynku
i zyskał on dużo większą powierzchnię użytkową. W nowej części powstały pomieszczenia kuchenne dostosowane do wymogów
higieniczno – sanitarnych, pomieszczenia
magazynowe, kotłownia, szatnia dla strażaków. Nowy wygląd zyskała też sala główna
i toalety. Dostosowano też infrastrukturę
techniczną, w tym instalację elektryczną, hydrauliczną, c.o., wentylację.
W ramach realizacji inwestycji przewidziano
następujące etapy:

niewentylowanych styropapą wraz z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną, wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z technologią kotłowni; wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów (szpachlowanie i malowanie części ścian)
związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania, demontaż i ponowny montaż
instalacji odgromowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem
i oświetleniem kotłowni.
Kolejnym wyzwaniem będzie wyposażenie tego budynku w meble i sprzęt.
Muszą to być urządzenia służące tzw. żywieniu zbiorowemu i zgodne z obowiązującymi
przepisami higieniczno – sanitarnymi. Urzędnicy gminni na bieżąco wyszukują możliwości
pozyskania dofinansowania na zrealizowanie
tego zadania.

Na przejściu dla pieszych zaprojektowano znaki aktywne: D-6 reagujące na ruch
pieszych. Do oświetlenia przejścia zaprojektowano zestaw hybrydowy ze źródłem
światła LED. Na całej długości drogi po
obu jej stronach zaprojektowano pobocza gruntowe.

Kolejna inwestycja na ukończeniu

1) roboty budowlane termoizolacyjne;
2) roboty budowlane związane z przebudową
i rozbudową;
3) roboty instalacyjne;
4) roboty odtworzeniowe i wykończeniowe.

Wykonawca, wybrany w drodze
przetargowej, został zobligowany m. in. do
wykonania następujących prac: docieplenie
ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; docieplenie ścian
fundamentowych i cokołowych z wykonaniem
tynku i kolorystyki budynku, docieplenie posadzki na gruncie, demontaż starych i montaż
nowych parapetów zewnętrznych z blachy
stalowej ocynowanej powlekanej, demontaż
i wykonanie nowych obróbek blacharskich
i opierzenia z blachy stalowej ocynowanej powlekanej, demontaż starych
i montaż nowych rynien i rur spustowych
z blachy stalowej ocynowanej powlekanej, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych
i bram garażowych, docieplenie stropodachów
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Nowa droga asfaltowa w Kiełpinach

Dzięki
pozyskanemu
dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przyznanemu
Gminie Wąpielsk z Urzędu Marszałkowskiego, udało się wybudować
960 m drogi gminnej w Kiełpinach
o nawierzchni asfaltowej.

Droga gminna nr 120124 C Kiełpiny - Długie została przebudowana na
odcinku 960 m od km 1 + 172 do km
2 + 132 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2201 C Długie – Strzygi. Inwestycja ta polegała na zmianie rodzaju
nawierzchni jezdni ze żwirowej na bitumiczną, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów oraz ustawieniu znaków
pionowych. Szerokość jezdni wynosi 4,00
m, a w pasie drogowym znajdują się też

mijanki.
Wcześniej była to droga gruntowo – żwirowa, z licznymi wybojami i nieuregulowanym poboczem. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali konieczność remontu
tej drogi. Dzięki środkom z FOGR, który
obejmuje środki z budżetu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego pochodzące
z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji, pojawiła się możliwość zrealizowania tej inwestycji.
12 września br. Komisja wyznaczona
przez Wójta Gminy dokonała technicznego odbioru nowo wybudowanej drogi. Zwracamy uwagę, że na drodze pojawiły się znaki drogowe dla kierowców
uwzględniające obowiązującą nową organizację ruchu.
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Dofinansowanie dla spółki wodnej

W dniu 11 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań
z zakresu utrzymania wód i urządzeń
wodnych. Gminna Spółka Wodna w Wąpielsku otrzymała dofinansowanie na
renowację rowów melioracyjnych w Kiełpinach oraz w Długiem I w wysokości

12.300,00 zł.
W trakcie dożynek gminnych w Półwiesku Małym Wójt Gminy Wąpielsk złożył
serdeczne podziękowania na ręce Pana
Witolda Jaworskiego i Józefa Dobrzenieckiego za zaangażowanie w pracę Gminnej
Spółki Wodnej w Wąpielsku i podejmowane działania dla realizacji celów statutowych.

Koszenie poboczy gminną kosiarką

Wodociąg na Lamkowiznę

W maju 2019 roku rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Radziki
Duże - Radziki Małe - Lamkowizna – Łapinóż -Rumunki”.  
Cała długość sieci wodociągowej to 6,5
km. Wodociąg jest budowany z rury PE
90 oraz dla celów przeciwpożarowych
montowane są hydranty naziemne.
Zadanie zostało podzielone na etapy.
W roku 2019 wybudowano 2 km sieci
wodociągowej oraz przyłączono do niego jedną nieruchomość znajdującą się na
trasie sieci wodociągowej.
Osoby, które są zainteresowane podłączeniem swojej nieruchomości do wodociągu gminnego muszą przygotować projekt
budowlany swojego przyłącza i dokonać

zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Rypinie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się osobiście do Samorządowego Zakładu Budżetowego
przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku lub
telefonicznie 730-802-744. Pracownicy
SZB szczegółowo przedstawią całą procedurę.
Przypominamy również, że dla mieszkańców naszej gminy istnieje możliwość wystąpienia do Urzędu Gminy
z wnioskiem o zwrot kosztów robocizny
za budowę przyłącza wodociągowego.
Szczegółowych informacji w tej sprawie
również należy szukać w Samorządowym
Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie
Gminy w Wąpielsku.

W roku 2018 Gmina Wąpielsk wzbogaciła się o nowy sprzęt – ciągnikową kosiarkę
bijakową z przeznaczeniem do koszenia poboczy przy drogach na terenie gminy. Sprzęt został przekazany do Samorządowego Zakładu
Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, który odpowiada za realizację tych zadań.

W okresie wiosenno - letnim trwały prace
związane z koszeniem traw przy drogach asfaltowych znajdujących się na terenie naszej
gminy oraz po uzgodnieniach dokonanych
z Sołtysami Wsi przeprowadzono koszenie
poboczy przy drogach sołeckich.

W dniu 28 lipca 2019 roku odbyły się wybory do Izb Rolniczych w całym kraju. Na mocy
ustawy możliwość głosowania mają wszystkie
osoby będące podatnikami podatku rolnego
i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1
ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają
wkłady gruntowe.
W Gminie Wąpielsk frekwencja wyborcza
przekroczyła próg 18%. Na 920 uprawnio-

nych, do głosowania przystąpiło 169 rolników. Według informacji uzyskanych z Izby
w naszej Gminie była największa liczba kandydatów ubiegających się o mandat, gdyż
kandydowało 5 osób. Największą ilość głosów
i mandat uzyskali: Albrecht Mariusz Robert
z Radzik Dużych (98 głosów) i Czarnecki
Piotr Krzysztof z Łapinóżka (53 głosy). Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Gurzkowski Leszek Józef (36 głosów),
Murawski Andrzej (34 głosy), Suwisz Marcin
(26 głosów).

Od 3 lat na ujęciu wody w Półwiesku
Małym prowadzonych jest szereg inwestycji.
Inwestycje te mają na celu zapewnienie stałych dostaw wody dla naszych mieszkańców.
W roku 2019 z dochodów wypracowanych
przez Samorządowy Zakład Budżetowy przy
Urzędzie Gminy w Wąpielsku została wymieniona pompa głębinowa - koszt 43 000,00
zł. W chwili obecnej mamy już wymienione

wszystkie pompy głębinowe w 3 studniach.
Na budynku Ujęcia wody został również wymieniony dach wraz z orynnowaniem, wszystkie okna i większość drzwi.
W roku 2019 wymieniono również dwa główne wodomierze za kwotę 3 700,00 zł. Cały
czas trwają prace remontowe wewnątrz
budynku, na które w roku 2019 wydano
12 000,00 zł.

W Gminie występują dwa rodzaje
odbioru od mieszkańców nieczystości ciekłych. Większość mieszkańców na swoich posesjach posiada zbiorniki bezodpływowe tzw.
szamba i z tych zbiorników Samorządowy
Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gmin w Wąpielsku odbiera ścieki wozem asenizacyjnym.

W roku 2019 do miesiąca września odebrano
1974 m3.
Cześć Gminy jest skanalizowana i z tych terenów ścieki płyną na oczyszczalnię ścieków,
która znajduje się w Wąpielsku. W roku 2019
do miesiąca września odebrano 13 595 m3.

Gminne Wybory do Izb Rolniczych

Inwestycje na ujęciu wody
w Połwiesku Małym

Odbiór nieczystości z gospodarstw
domowych
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Ostatnie pożegnanie
śp. Genowefy Makuch

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Genowefy Makuch – wieloletniej Sołtys z Sołectwa Długie I, zaangażowanej w sprawy
Sołectwa, Gminy i jej Mieszkańców.

11 sierpnia 2019 roku wieku 71
lat, odeszła od Nas tak nagle i niespodziewanie Sołtys sołectwa Długie I śp. Genowefa Makuch. Funkcję sołtysa pełniła
od roku 1988. W latach 1992-1994 była
radną gminy Wąpielsk. Pani Makuch była
społecznikiem, zaangażowana całą Sobą
w prace na rzecz społeczności lokalnej,
swojej małej ojczyzny, jakim była dla Niej
gmina Wąpielsk. Kochała to, co robiła,
a przede wszystkim kochała ludzi, którzy
bardzo często przychodzili do niej ze swoimi problemami. Z jej inicjatywy w roku
2017 została zbudowana droga gminna
tzw. „nad jeziorem”. Zawsze zaangażowana w życie społeczne sołectwa i gminy
Wąpielsk. Zawsze starała się uczestniczyć
w sesjach Rady i interesowała się wszystkimi ważnymi sprawami w gminie. Cieszyła się zaufaniem mieszkańców, którzy
w wiosennych wyborach po raz kolejny
powierzyli jej sprawowanie funkcji Sołtysa na kolejną kadencję. Mieszkańcy
powierzyli jej zarządzanie funduszem
sołeckim, dbanie o drogi na terenie sołectwa. Jej aktywność nie ograniczała się
tylko do pracy na rzecz sołectwa, ale także aktywnie działała w Kole Gospodyń,
Parafii w Strzygach i współpracowała ze
szkołą w Długiem i OSP Długie. Zawsze
wspierała wszelkie sołeckie i gminne ini-

cjatywy, pomagała, uczestniczyła, często
nawet kosztem zdrowia i własnych sił.

Pogrzeb odbył się 14 sierpnia
w kościele w Ostrowitem, gdzie śp. Genowefa Makuch została pochowana na
cmentarzu parafialnym w rodzinnym
grobowcu. W ostatnim pożegnaniu
uczestniczyły władze gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy z całej Gminy.

Pani Geniu, będzie Nam wszystkim Pani brakowało. Dziękujemy za
wszystko, co zrobiła Pani dla gminy Wąpielsk. Na zawsze pozostanie Pani w Naszej pamięci…

Nominacja modernizacji Szkoły
w Półwiesku Małym

Zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym został dostrzeżony na skalę ogólnopolską.
Pozyskane przez Gminę Wąpielsk dofinansowanie na jego termomodernizację,
co pozwoliło zupełnie zmienić system
ogrzewania szkoły z przestarzałych pieców kaflowych na instalację c. o. z kotłownią wyposażoną w nowoczesny piec
opalany ekologicznym paliwem – pelletem w sąsiednim budynku, znacznie poprawiło warunki bytowe uczniów i osób
przebywających w budynku szkolnym.
Ponadto docieplona elewacja budynku
wraz z wykonaniem tynków strukturalnych, docieplony strop i wymiana pokrycia dachu znacznie poprawiła wygląd
i estetykę budynku, a jednocześnie podniosła jego tzw. efektywność energetycz-

ną. Oznacza to duże ograniczanie zużycia
energii, które obniża koszty eksploatacji
i przyczynia się do oszczędności w wydatkach bieżących.
Te argumenty wpłynęły na decyzję komisji nominującej modernizacje budynków
i budowle do finału ogólnopolskiego konkursu pn. „Modernizacja Roku & Budowa
XXI w.” pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej, Przewodniczacego Komisji
Infrastruktury Sejmu RP, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie,
gdyż o takie nominacje występowały
oprócz gmin również powiaty i duże miasta, które przeznaczały na ten cel znacznie większe środki finansowe.

Projekt „Szkoła jutra”

Gmina Wąpielsk w partnerstwie
z gminami Powiatu Rypińskiego w roku
szkolnym 2018/2019 realizowała projekt edukacyjny „Szkoła Jutra” w ramach
Regionalnego Projektu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego, Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez
zwiększenie jakości kompetencji uczniów
i nauczycieli.
Od września 2018 do czerwca
2019 we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Wąpielsk organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów, za które nauczyciele mieli wypłacane dodatkowe wynagrodzenie. Na
zajęcia z zakresu kształcenia kompetencji
informatycznych i matematyczno - przyrodniczych każda szkoła otrzymała w ramach projektu wyposażenie o wartości
po 7 tys. złotych każda, aby metody nauczania opierały się na eksperymentach
oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto w ramach projektu zakupiono
dla każdej ze szkół zestawy nanorobotów, matę edukacyjną z zestawem gry
do nauki kodowania, pakiet komputera
jednopłytkowego oraz tablety, do których
zostało wgrane nowe, niezbędne do celów edukacyjnych oprogramowanie. Co
więcej, nauczyciele prowadzący zajęcia
z uczniami, w okresie wakacyjnym zostali
odpowiednio przeszkoleni w zależności
od realizowanych zadań. Szkolenia odbywały się w szkołach miejskich, prowadzone przez 5 dni po 8 godzin (łącznie 40
godzin). Pracownicy oświatowi z terenu
naszej Gminy wzięli udział w szkoleniach,
które dotyczyły programowania oraz metody eksperymentu.
Ankiety podsumowujące projekt, wypełnione przez uczestników, dały
informację o dużej przydatności wyżej
wymienionych szkoleń. Uczestnicy wskazywali na wysokie kompetencje i profesjonalizm osób prowadzących szkolenia,
a tym samym na możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie prowadzenia zajęć projektowych.

Wakacyjny czas to okres wypoczynkowy, szczególnie dla dzieci i młodzieży, uczęszczającej jeszcze do szkół.
Natomiast dla szkół i placówek oświatowych to czas przygotowań do nowego
roku szkolnego uwzględniających reformę oświatową, planowania zajęć, a także
czas niezbędnych remontów i gruntownych porządków.
W naszej Gminie pracownicy
oświatowi również postarali się o to, aby
odświeżyć wygląd szkół. W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Wąpielsku pani dyrektor zadbała o pomalowanie dwóch ścian w jednej sali lekcyjnej,
a pracownicy Samorządowego Zakładu
Budżetowego na prośbę rodziców uczniów
i mieszkańców dokonali wycinki krzewów i samosiejek na terenie szkoły, które

utrudniały widoczność osobom włączającym się do ruchu z drogi gminnej przy
Orliku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Długiem zgłaszał potrzebę zmodernizowania zaplecza kuchennego i we własnym zakresie, z pomocą pracowników
szkoły, odbyło się malowanie czterech
pomieszczeń kuchennych.
Z inicjatywy Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Radzikach
Dużych wykonano w okresie wakacji malowanie trzech klas lekcyjnych oraz klatki
schodowej, a także odbył się remont łazienki i modernizacja schodów wejściowych. Prace te szkoła przeprowadziła we
własnym zakresie, dzięki pracy pracowników szkoły.

„Absolwenci wracają do swojej
szkoły” – w myśl tej zasady w ubiegłym
roku szkolnym, z inicjatywy jednej
z absolwentek Szkoły Podstawowej
w Półwiesku Małym, pracującej w
Banku ING, możliwy był remont sali
przedszkolnej.
W ramach udzielonego dla Szkoły
dofinansowania z Fundacji ING Dzieciom
w kwocie 6000 zł wyremontowano klasę
przedszkolną, zakupiono antyalergiczny
dywan edukacyjny do tej klasy, materac
do ćwiczeń gimnastycznych uwzględniających potrzeby uczniów. Ponadto wyremontowano szatnię dla uczniów, a stare
wieszaki zastąpiono nowymi szafkami.
Dzięki zaangażowaniu Absolwentki pochodzącej z Półwieska Małego,
uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych w Golubiu – Dobrzyniu,
w ramach zajęć plastycznych, wykorzystując swoje zdolności plastyczne, pomalowali salę przedszkolną w postaci

z bajek Disneya
W dniu 18 czerwca 2019 roku
wolontariusze Fundacji ING odwiedzili
Szkołę Podstawową w Półwiesku Małym i przeprowadzili całodniowe zajęcia
z grupą przedszkolaków oraz w ramach
wolontariatu pomalowali salę, w której
najmłodsi spędzają czas podczas zajęć
w szkole.

Wakacyjne remonty w szkołach

ING Dzieciom
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Wspólny wyjazd studyjny do Gminy
Bobrowo

W dniu 5 lipca 2019 r. odbył
się wspólny wyjazd radnych Rady Gminy Wąpielsk, Wójta Gminy, Sekretarza
Gminy i Skarbnika Gminy do Gminy
Bobrowo o charakterze wizyty studyjnej.
W trakcie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych, w której przewodniczył Wójt Gminy Bobrowo – Paweł
Klonowski oraz Skarbnik Gminy Bobrowo Irena Białowicz.
Radni Gminy Wąpielsk w pełnym składzie mogli wgłębić się w proces inwestycyjny w Gminie Bobrowo.
W trakcie spotkania mieli okazję zapoznać
się z budową świetlicy w miejscowości
Brudzawy. Prace budowlane rozpoczęto w 2018 r. W chwili obecnej prowadzone są prace wykończeniowe. Dbając
o wizerunek gminy oraz o zapewnienie
wszystkim mieszkańcom miejsca spotkań, organizacji imprez kulturalnych
i rekreacyjnych, gmina inwestuje
w obiekty kultury.
Wójt Gminy Bobrowo, chcąc
zachęcić zarówno mieszkańców jak
i turystów do podziwiania walorów krajobrazowych, którymi dysponuje Gmina
Bobrowo, postanowił wybudować dwie
wieże widokowe nad Jeziorem Chojno
oraz Jeziorem Wądzyńskim.

Radni mieli okazję podziwiać
piękny krajobraz jeziora Chojno oraz prace nad budową wielofunkcyjnych boisk
sportowych przy szkołach podstawowych
w miejscowościach Kruszyny i Drużyny.
Oba obiekty składać się będą z boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20mx32m
i nawierzchni poliuretynowej na podbudowie z kruszywa łamanego, bieżni
lekkoatletycznej o wym. 72,22x4,93 m
i skoczni o wym. 28,0x1,22/2,75 m. Zakończono wykonywanie wiat plenerowych, które zostały umieszczone na
terenach ogólnodostępnych w Gminie
Bobrowo. Gmina Bobrowo ustawiła
105 lamp solarno-wiatrowych na swoim terenie. Lampy zostały usytuowane
w miejscach, w których nie ma oświetlenia ulicznego, między innymi na przystankach, wzdłuż chodników, na placach
zabaw, plażach gminnych itp.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń z innymi osobami, angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych
oraz poznanie dobrych praktyk. Władze
Gminy Bobrowo przedstawiły też system
finansowania inwestycji, z uwzględnieniem finansowania wkładu własnego do
inwestycjach, na które pozyskano środki
zewnętrzne.
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Posiedzenie Rady i Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Gminie Wąpielsk
8 lipca br. w budynku GOK-u w Wąpielsku odbyło się wspólne posiedzenie Rady
i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W trakcie posiedzenia omówiono zakładany plan pracy Stowarzyszenia na kolejny rok oraz podsumowano
działania zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r.
W posiedzeniu wziął udział Wójt Gminy

Wąpielsk, który przedstawił zebranym
prezentację z informacjami o naszej Gminie i o wydarzeniach, które się tu odbywają. Członkowie Stowarzyszenia byli
pod wrażeniem zmian wdrożonych na
terenie Gminy, remontów naszych budynków, nasadzeń roślinności i zieleni na
skwerach oraz przed budynkiem Urzędu.

ASF

W związku z rozwojem zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF)
na terenie kraju i objęciem obszarem
ochronnym powiatów sierpeckiego
i żuromińskiego (powiatów sąsiednich),
w ramach działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w dniu
05.09.2019 r. w Gminnym Domu Kultury
w Wąpielsku odbyło się spotkanie rolników utrzymujących trzodę chlewną
z przedstawicielami Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Rypinie. Osoby obecne
na spotkaniu uzyskały informację na temat oceny aktualnej sytuacji w zakresie
zagrożenia ASF oraz konieczności stosowania bioasekuracji. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Wąpielsk Pan
Dariusz Górski oraz gminny koordynator
ds. ASF Pani Agnieszka Ciecierska.
Kolejne spotkanie w tematyce
ASF, w którym przedstawiciele Gminy

Wąpielsk mogli uczestniczyć, zorganizował Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Rypinie. Spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Bydgoszczy Panem Jerzym Dymkiem oraz
Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w Rypinie Panem Jackiem Pilarskim miało miejsce w dniu 18.09.2019 r. Tematyka dotyczyła konieczności wzmożenia
działań w zakresie bioasekuracji gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę
chlewną oraz konieczności prowadzenia
wspólnych działań administracji, służb,
inspekcji i kół łowieckich dla zapobiegnięcia wystąpienia ogniska ASF u świń
czy przypadku ASF u dzików, jak również współpracy przy usuwaniu skutków
ASF. Z terenu naszej gminy w spotkaniu
uczestniczyli sołtysi, gminny koordynator ds. ASF oraz radny Rady Powiatu Pan
Leszek Krajnik.
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Gminne Święto Rodziny w Długiem

Dnia 2 czerwca 2019 roku
w Długiem odbyło się Gminne
Święto Rodziny pod nazwą „Rodzina bez nałogów”. Po uroczystej
Mszy Świętej na uczestników cze-

kały liczne atrakcje oraz konkursy
z nagrodami. Podczas wydarzenia odbyły się również zawody strażackie.
Poniżej relacja fotograficzna
z tego wydarzenia.

Piknik LGD i Biesiada Zamkowa
w Radzikach Dużych

Dnia 29 czerwca 2019 roku
w Radzikach Dużych odbył się Piknik z
LGD promujący wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Podczas wydarzenia odbywały się różnego
rodzaju atrakcje dla dzieci, m.in. animacje, dmuchany plac zabaw, wata, popcorn
oraz stragany ze specjałami.

Po Pikniku rozpoczęła się I Biesiada przy Ruinach Zamku w Radzikach
Dużych, podczas której uczestnicy mogli spróbować wypieków Kół Gospodyń
Wiejskich, grillowanej kaszanki, kiełbasy
oraz pieczonego prosiaka.
Biesiadę zakończyła zabawa taneczna poprowadzona przez DJ Fresh.
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Dożynki Gminne w Półwiesku Małym
Dożynki to jeden z najpiękniejszych,
staropolskich obrzędów rolniczych, od wieków zakorzeniony w naszej kulturze. Ten radosny dzień
jest ukoronowaniem całorocznego trudu rolników
i ich rodzin, to hołd i wyraz szacunku złożony
wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę oraz przywiązanie do ziemi.
W dniu 25 sierpnia 2019 roku odbyły
się Dożynki Gminy Wąpielsk w Półwiesku Małym.
Przed godziną 14.00 korowód prowadzony przez
sarostów dożynek – Agnieszkę Łaszewską i Jacka Błaszkiewicza, wyruszył na plac przy świetlicy
wiejskiej. Tam odbyła się Msza Święta Dziękczynna, odprawiona przez księdza Jacka Dudkiewicza
z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radzikach Dużych w zastępstwie za księdza proboszcza z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płonnem
– Leszka Błaszczaka. Zachowując tradycje, podczas
nabożeństwa zostały poświęcone wieńce dożynkowe oraz chleb dożynkowy. W organizację Mszy
Świętej włączyli się mieszkańcy sołectw z: Pólwieska Małego, Półwieska Dużego, Krza Półwieskiego
oraz Tomkowa. Reprezentacje wymienionych sołectw, podczas Mszy Świętej złożyły dary na ręce
Proboszcza, a także czynnie uczestniczyły w jej
przebiegu: czytaniu Słowa Bożego, Modlitwy Wiernych, komentarzy.
Po Mszy Św. Nastąpiło uroczyste otwarcie Dożynek Gminnych przez Wójta Gminy Wąpielsk
– Dariusza Górskiego. Przywitał on wszystkich przybyłych gości, rolników i mieszkańców oraz podziękował rolnikom za trud i ciężką, codzienną pracę nad
tegorocznymi zbiorami plonów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po przemowach i wyrazach
uznania dla rolników, Starości Dożynek, na ręce Wójta Gminy Wąpielsk i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy, przekazali poświęcone wieńce dożynkowe,
a chwilę później na ręce Wójta – chleb dożynkowy.
Połamanym bochenkiem chleba zostali poczęstowani wszyscy, którzy tego dnia przybyli do Półwieska Małego.
Po obrzędach dożynkowych, Wójt Gminy
Wąpielsk z pomocą pracowników Urzędu Gminy,

Zwycięzcy Konkursu
,,Mój Piękny Ogród

przystąpił do uroczystego wręczenia stypediów dla
uzdolnionej młodzieży z terenu gminy. Stypendia
przyznane zostały osobom, które osiągneły bardzo
dobre wyniki w nauce, znakomite osiągnięcia sportowe, a także wielokrotnie promowały naszą Gminę
na licznych imprezach okolicznościowych regionu
kujawsko-pomorskiego. Chwilę później odbyło się
oficjalne wręczenie dyplomów i nagród za konkursy: ,,Mój Piękny Ogród”, ,,Moja Piękna Zagroda”,
,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, ,,Najciekawsza Ozdoba Dożynkowa” oraz ,,Czas Na Zdrowie”,
zorganizowane przez Urząd Gminy w Wąpielsku.

Po oficjalnym wręczeniu nagród, pracownicy Urzędu Gminy, zorganizowali wiele konkursów dla dorosłych i dzieci. Zagwarantowały
one wiele radości i śmiechu, a każdy uczestnik
konkursu został nagrodzony. Na scenie w tym czasie odbywały się różne występy. Młodsze dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym, ubrane
w piękne stroje ludowe, zaprezentowały przedstawienie taneczno-wokalne, natomiast dzieci z klas
starszych przygotowały spektakl, który zachwycił
i rozbawił całą publiczność. Później, swój talent
wokalny zaprezentowały dziewczynki ze Szkoły
Podstawowej w Długiem oraz Joanna Rucińska
– nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych. Na placu znajdowało się
wiele innych atrakcji dla dzieci. Wśród nich znalazały się dmuchane zamki, trampoliny, malowanie twarzy w namiocie Urzędu Gminy Wąpielsk,
zabawy z wodą zorganizowane przez lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz liczne zajęcia prowadzone przez Lokalną Grupę Działania
(LGD). Na dożynakch nie zabrakło również stoisk
z regionalnymi przysmakami przygotowanymi
przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Wieczorem scenę przejęła Kapela Carpe Diem, która zaprezentowała swoje umiejętności
i zachęciła do zabawy wszystkich uczestników dożynek. Po występie rozpoczęła się zabawa dożynkowa, prowadzona przez Dj’a Fresh’a, która trwała do
późnych godzin wieczornych.

Zwycięzcy Konkursu
,,Moja Piękna Zagroda”

1 miejsce: Katarzyna Wróblewska

1 miejsce: Anna Krzyżanowska

2 miejsce: Mariola Wiesław
Bytner

2 miejsce: Zdzisław Dorota
Murawscy

3 miejsce: Emilia Chabowska

3 miejsce: Kamila Rucińska

Wyróżnienie: Dorota Zdzisław
Murawscy, Karolina Wiśniewska,
Kamila i Krzysztof Rucińscy,
Marianna Tydryszewska

Wyróżnienie: Elżbieta Kądziela

Zwycięzcy Konkursu ,,Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy”

Zwycięzcy Konkursu
,,Najciekawsza Ozdoba Dożynkowa”

1 miejsce: KGW i Sołectwo Półwiesk
Mały

Udział wzięli:
- Sołectwo Tomkowo
- ,,Sąsiedzi” – Półwiesk Mały
- KGW Półwiesk Mały
- Sołectwo Półwiesk Mały
- Sołectwo Kierz Półwieski
- Młodzierz – Kierz Półwieski

2 miejsce: KGW Kiełpiny
3 miejsce: Sołectwo Wąpielsk II
Wyróżnienie: Sołectwo Tomkowo

Zwycięzcy Konkursu
,,Czas na Zdrowie”
1 miejsce: KGW Kiełpiny, KGW Ruszkowo
2 miejsce: KGW Półwiesk Mały, KGW Długie,
KGW Wąpielsk
3 miejsce: Klub Seniora ,,Tęcza”, KGW Radziki
Duże
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Sierpień i wrzesień to miesiące dożynkowe. Dożynki - zwane także
obżynkami, wieńcami lub wyżynkami
- to święto zebranych plonów. Z dawien dawna jest ono okazją do dziękczynienia Bogu za pomyślne zbiory, do
radości oraz zabawy po ciężkiej pracy.
Z dożynkami wiąże się szereg
ciekawych obyczajów i tradycji, z których dzisiaj kojarzymy chyba najlepiej
wicie wieńca dożynkowego. Budowa wieńców dożynkowych to jedna
z najpiękniejszych polskich tradycji
końca żniw, pielęgnowana również
w powiecie rypińskim, gdzie sołectwa każdej gminy starają się pokazać
swoją miejscowość z najlepszej strony, tworząc wieńce o niesamowitych
kształtach i rozmiarach. Tradycyjnie
wieńce powinny być zbudowane w
oparciu o naturalne materiały – kłosy
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Wieńce dożynkowe
zbóż, kwiaty, owoce i warzywa, a także zioła. Gmina Wąpielsk od wielu lat
organizuje konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, czym kultywuje i
wspiera tradycję.
Do tegorocznego Konkursu
na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Wąpielsk przystąpiły
sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich.
Przygotowano cztery wieńce dożynkowe. Komisja konkursowa po dokonaniu przeglądu i oceny prac wybrała
trzy z nich. Najpiękniejszy okazał się
wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z
Półwieska Małego. Drugie miejsce
trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich
w Kiełpinach, natomiast trzecie miejsce w plebiscycie wywalczył wieniec
Sołectwa Wąpielsk. Nasza Komisja
konkursowa wyróżniła także wieniec
Sołectwa Tomkowo. Każde miejsce

otrzymało dyplomy pamiątkowe oraz
nagrody pieniężne.
Dzięki wytężonej pracy osób
zaangażowanych w przygotowanie
wieńców możliwa była ich piękna
prezentacja w trakcie Dożynek Gminnych. Ponadto mieszkańcy podkreślają, że wtrakcie pracy przy wyplataniu
wieńców panowała miła i przyjazna
atmosfera, a także było to doskonała
okazja do integracji sąsiedzkiej.

Ozdoby dożynkowe
na polach

W związku z zorganizowanym
przez Naszą Gminę konkursem na
najpiękniejszą ,,Ozdobę Dożynkową”,
tegoroczne święto plonów prezentowało się bardzo strojnie i uroczyście.
Mieszkańcy aktywnie włączyli się w
przygotowanie dożynkowych witaczy, które były znakomita zapowiedzią Gminnego Święta Plonów.

Wszystkie witacze były wykonane w pomysłowy,
staranny
i wyszukany sposób, dzięki czemu
spełniły swoją rolę, przyciągając zachwyt wszystkich uczestników Dożynek.
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Chopin en Vacances
Dnia 14 lipca w Radzikach Dużych
odbyło się letnie spotkanie muzyczne Chopin en Vacances, zorganizowane w Gminie
Wąpielsk już po raz trzeci. Dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania
Tradycji,Wspierania
Kultury
i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”
miał miejsce koncert pianistyczny, który został objęty honorowym patronatem Związku Szlachty Polskiej. Następnie z okazji roku
moniuszkowskiego odbył się koncert operowy pod auspicjami Wójta Gminy Wąpielsk.
Z naszej Gminy, okolic, a także z odległych miast, przybyło wielu zaproszonych gości. Niektórzy przemierzyli pół Polski przyjeżdżając na miejsce festiwalu, aby zrelaksować
się przy wspaniałych dźwiękach fortepianu.
Klimat muzyki klasycznej podkreślał malowniczy krajobraz Ruin Dworu Obronnego w Radzikach Dużych oraz budynek dworu - jeden
z wielu dworów szlacheckich, które pomimo
upływającego czasu wciąż przyciągają uwagę.

		
Zaproszeni goście mieli
okazję wsłuchiwać się w cudowne, klasyczne
utwory Chopina, Scriabina oraz Rachmaninowa
w wykonaniu wielokrotnie nagradzanego pianisty-wirtuoza młodego pokolenia – Pawła
Wojciechowskiego. Następnie scenę przejęli
fantastyczni artyści operowi: Anna Thun, Rafał
Żurek, Łukasz Skrobek. Przy akompaniamencie Tomasza Pawłowskiego opowiadali wiele
pięknych historii, rozbawili publiczność oraz
zbliżyli czas, w którym zostały one skomponowane. Opowiadania Pana Korsaka, który
prowadził to wspaniałe wydarzenie oraz muzyka poważna wykonywana na żywo wśród
nostalgicznych ruin średniowiecznego zamku wywołała wyjątkowe emocje oraz nastrój,
który skłaniał do refleksji, pozwalał się wyciszyć, a także przeniósł w czasie.
Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego
grona oddanych słuchaczy o czym świadczyła
ilość osób obecnych na koncercie w Radzikach
Dużych.

Pielgrzymi w Gminie Wąpielsk
23 czerwca 2019 r. naszą
Gminę odwiedziła I Piesza Pielgrzymka Lubin – Gietrzwałd (555 km).
Pielgrzymka wyruszyła z Diecezji
Legnickiej i przez m. in. naszą Gminę
podążała do Gietrzwałdu. Organizatorom Pielgrzymki zależało, by poznać
Gmine Wąpielsk m. in. ze względu na
fakt, iż tu przebiega szlak Św. Jakuba
i w herbie Gminy znajduje się muszla
jakubowa.
Pielgrzymi dotarli do Wąpielska w
niedzielę w godzinach przedpołudniowych, zatrzymali się na śniadanie w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury, a następnie ruszyli w dalszą
trasę.
27 czerwca przez Gminę Wąpielsk przejeżdżała Pielgrzymka Rowerowa z Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Dobrzynia n/Drwęcą.
Pielgrzymi zatrzymali się w kościele

parafialnym w Radzikach Dużych,
gdzie odprawili wspólnie z ks. Jackiem Dudkiewiczem nabożeństwo,
po którym zostali zaproszeni przez
Księdza Proboszcza na poczęstunek
na terenie parafii.

Spływ kajakowy
Gmina Wąpielsk posiada wiele
walorów
przyrodniczo-turystycznych.
Jednym z napiękniejszych i zarazem najciekawszych z nich jest rzeka Drwęca
wraz z jej dopływami. Należy ona do najpiękniejszych rzek nizinnych w Polsce.
Nigdy nie była regulowana, ma charakter
naturalny, szybki nurt, urozmaicony bieg
pełen zatok i starorzeczy.
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, do których od wielu lat należy
Gmina Wąpielsk, zorganizowało spływ
kajakowy, który miał na celu upowszechnienie piękna wodnych szlaków rzeki

Drwęcy oraz zintegrowanie osób, które
wspólnie promują idee samorządności
lokalnej i wzajemnie wymianiają się doświadczeniami.
Spływ rozpoczął się w Brodnicy,
a zakończył na Lamkowiźnie. Uczestnicy
mieli możliwość podziwiania zapierających dech w piersiach przełomów, piaszczystych skarp i zabytków, dzięki czemu
walory turystyczno-przyrodnicze naszej
Gminy zostały ukazane z bardzo dobrej
strony, a ich piękno z pewnością długo
pozostanie w pamięci uczestników spływu.
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„Wakacyjne czwartki”

W budynku GOK-u, we współpracy urzędników Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej, w sierpniu odbyły się
zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży
pn.: „Wakacyjne czwartki”.
Pierwsze zajęcia zaczęły się 1 sierpnia 2019
roku i były kontynuowane w kolejne czwartki miesiąca, z wyjątkiem środy 15 sierpnia.
Zajęcia zawsze trwały dwie godziny (11:0013:00).
Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na powitanie za każdym razem
dzieci zaczynały od kolorowania obrazków.
Następnie malowały wakacyjne obrazki, tworzyły naszyjniki, bransoletki, malowały do
muzyki, a także tańczyły i grały w rożne zabawy. W tle zawsze towarzyszyła nam muzyka.
W ostatni czwartek tj. 29 sierpnia odbyło się podsumowanie zajęć wakacyjnych
z grillem, zabawą oraz wspólnym śpiewem
przy akompaniamencie gitary. Sekretarz Gmi-

ny Agnieszka Matyjasik wręczyła każdemu
uczestnikowi zajęć dyplom i zachęciła dzieci
do aktywnego spędzania czasu.
Zajęcia wakacyjne dla dzieci były
ciekawą formą wakacji, inną od zajęć dnia codziennego. Dzieci miały możliwość zintegrowania się z rówieśnikami oraz zagospodarowaniem czasu w wakacyjne dni. Po twarzach
dzieci dało się zauważyć, że z każdych zajęć
wychodziły uśmiechnięte i zadowolone.

Uroczyste podpisanie umów
Dzałaj Lokalnie

28 czerwca br. w Radzikach Dużych
przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyło się
uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie 2019. Do naszej Gminy, oprócz władz Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lisewie i Gminy
Wąpielsk, przyjechali przedstawiciele gmin
i stowarzyszeń, które przystąpiły do Programu.
W ramach współpracy Gmina Wąpielsk przekazuje Stowarzyszeniu środki finansowe, stanowiące m. in. wkład własny do
pozyskania grantu z Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności, a następnie środki te wraz
z dofinansowaniem Fundacji wracają w wyższej wysokości do naszej Gminy z przeznaczeniem na realizację projektów przez gminne
stowarzyszenia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie inicjatyw oddolnych
i aktywizacja małych społeczności działających na terenie gminy.
W wyniku prac komisji konkursowej przyznano 26 grantów na łączną kwotę
60.000 zł, z czego 3 na łączną kwotę 10.000
zł zostanie zrealizowanych na terenie Gminy
Wąpielsk: Pamiątka z Gminy Wąpielsk - PEDAGODZY Z SP WĄPIELSK, „Rekreacja na wodzie.
Śmieci na wysypisku. Czyste wody w GMINIE
WĄPIELSK” - OSP WĄPIELSK, „CHCĘ MOGĘ
POTRAFIĘ - INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE
„CMP”

Świadczenia wychowawcze 500 plus i Dobry Start

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.07.2019 r. rozpoczęło się
składanie wniosków w formie elektronicznej
o świadczenie wychowawcze 500 plus. Przez
cały miesiąc mieszkańcy złożyli ich blisko
140. Dla porównania w ubiegłym roku w tym
samym okresie przez internet wniosków złożyło zaledwie 70 osób. Mieszkańcy przekonują się do takiej formy składania wniosków.
Jest szybciej , łatwiej i wygodniej . Można to
zrobić nie wychodząc z domu i co najważniejsze nie trzeba stać w kolejkach. Od sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków
w formie tradycyjnej czyli papierowej. Od
lipca świadczenie wychowawcze przysługuje
każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Na złożenie
wniosku jest czas do końca września. Jeśli zrobimy to po tym terminie, świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca w którym złożyliśmy
wniosek. Jeśli wniosek złożony był od lipca do
końca września, świadczenie jest wypłacane
od lipca z wyrównaniem na pierwsze dziecko.
W naszej gminie wnioski o świadczenie wy-

chowawcze złożyło 388 rodzin. Liczba dzieci
którym przysługuje świadczenie wynosi 713.
Równocześnie z przyjmowaniem
wniosków na świadczenie wychowawcze
500 plus GOPS przyjmuje wnioski o wypłatę
wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł. w ramach programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia ( w
przypadku dzieci z niepełnosprawnościami
do 24 r. życia) mogą składać wnioski od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną. Wnioski można składać do 30 listopada. Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne, nie obejmuje także studentów.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż
do 30 września. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 332 wnioski, uprawnionych do świadczenia jest 501 dzieci.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku od dnia 01.08.2019 r.
rozpoczęło się kwalifikowanie osób na nowy
podprogram żywnościowy w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące mogą
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Celem Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie
z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy,
a także możliwość uczestniczenia w różnych
działaniach wspierających i edukacyjnych.
Program Operacyjny Pomoc Żywno-

ściowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Dokumenty
kwalifikujące można składać przez cały okres
trwania programu. Do dnia dzisiejszego do
GOPS wpłynęły 236 skierowania tj. 632 osoby.
Pomoc żywnościowa z programu POPŻ skierowana jest do osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie
lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest w postaci
artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym można składać od 1.09 do
16.09.2019 r. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie
przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka.

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia,
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Nowa umowa z Bankiem Żywności

Stypendia szkolne z GOPS

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:
•
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników

•
•

W naszej gminie z tego rodzaju pomocy korzysta 130 dzieci. Rodzice w ramach stypendium mogą zakupić dzieciom strój sportowy,
obuwie sportowe, przybory szkolne, podręczniki. Refundacji częściowej lub całkowitej podlegają koszty związane z pobieraniem
przez ucznia poza zajęciami szkolnymi nauki
pływania lub nauki języka obcego. Uczniom,
którzy chodzą do szkół ponadpodstawowych
zwracane są koszty dojazdu do szkoły lub
w przypadku zamieszkiwania w internacie
koszty zakwaterowania.

Sportowe zakończenie wakacji

Dnia 30 sierpnia 2019 roku na
orliku w Wąpielsku odbyły się zajęcia
z dziećmi z terenu Gminy Wąpielsk, mające
na celu sportowe zakończenie wakacji 2019.
W zajęciach uczesniczyło ośmioro dzieci. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy mogli sprawdzić swoje możliwości w takich discyplinach
jak: tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, piłka nożna oraz badminton.
Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, które zostały zorganizowane przez Wójta
Gminy Wąpielsk Dariusza Górskiego, a przeprowadzone przez lokalnego animatora sportu Sebastiana Niedbalskiego.
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W minioną niedzielę 18 sierpnia 2019 r. w Wąpielsku odbył się III
Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk. W zawodach wzięło udział 142 kolarzy.
Do Wąpielska co roku pod koniec wakacji zjeżdża się czołówka kolarzy
Amatorów i Mastersów. Przyjeżdżają do
nas zawodnicy z kraju i zagranicy. Na liście startowej widzimy: Gdańsk, Poznań,
Olsztyn, Kraków, Bydgoszcz, Toruń czy
Kaliningrad Możliwość startu mają także
mieszkańcy Gminy Wąpielsk, w tym roku
wystartowało ich sześciu.
O godz. 11:00 wystartowali
Mastersi, wśród których był m.in. Marek Kulas – zwycięzca Tour de Pologne
z 1986 roku, Robert Miłogrodzki – aktualny Mistrz Polski Masters. Kolarze
mieli do przejechania 4 rundy po 23
km. Od startu zaatakowało dwóch zawodników – Jacek Sargalski z Brodnicy
i Jacek Modrzyński z Piły. Po pierwszym
okrążeniu ucieczka miała minutę przewagi, na drugim dwie, na trzecim przewaga spadła do minuty. Na finałowym
okrążeniu peleton mocno pracował ale
ostatecznie nie dogonił harcowników.
Długi dystans wygrał Jacek Sargalski
z Brodnicy, przed Jackiem Modrzyńskim z
Piły i Robertem Miłogrodzkim z Torunia.
O godz. 11:05 na tej samej trasie do walki ruszyli: Amatorzy, Kobiety
i Mieszkańcy Gminy Wąpielsk. Do pokonania mieli odpowiednio dwie lub jedną
rundę.
„Wystartowaliśmy bardzo szybko, przez pierwsze kilometry jechaliśmy
około 50 km/h. Każdy próbował atakować, ja także, lecz nikt nie mógł uzyskać
przewagi. Grupa cały czas się dzieliła, zostawali kolejni zawodnicy, było nas może
10-12 osób. W połowie pierwszej rundy
zaatakowałem na lekkim wzniesieniu,
gdzie wiatr wiał w twarz. Udało mi się
odjechać. Przewaga przez cały wyścig nie
była duża ale peletonowi nie udało się
mnie doścignąć i samotnie dojechałem do
mety.” – mówi Marcin Małas z Bydgoszczy
– zwycięzca kategorii Amator.
Wśród kobiet zwyciężyła Kinga
Tomaszewska z Gowina, która przyjechała
w pierwszej grupie razem z mężczyznami. Druga była Svitłana Chebanenko
z Ukrainy, trzecia Kinga Buczkowska z Torunia.
„Jeszcze nie opadł kurz po
czwartkowych Mistrzostwach Polski
w jeździe drużynowej na czas w Krzywi-

Wąpielska Strzała pojechała!

nie gdzie zdobyłam z koleżankami srebro,
w między czasie w sobotę objechałam
trasę MŚ w Poznaniu - ponad 130 km i nie
był to coffee ride, a w niedziele z rozpędu
Wąpielsk. Bardzo lubimy tutaj startować.
Świetna organizacja! Tomek naprawdę
się stara! Po tym tygodniowym wypadzie czas na odpoczynek i wypięcie tego
Wygranego szampana.” – tak swój udział
w wydarzeniu opisuje na Facebooku zwyciężczyni niedzielnych zawodów, która
do Wąpielska przyjechała z całą rodziną.
Wśród Mieszkańców Gminy
Wąpielsk pierwsze miejsce zajął Artur
Kulawiak, drugi był Marcin Rempuszewski, trzeci Michał Łazarski.
Najstarszy zawodnik – 79 letni
Jerzy Popiołek z Torunia, stojąc na podium zapowiedział, że za rok do nas znów
przyjedzie.
W czasie wyścigu były też prowadzone konkursy dla dzieci oraz rywalizacja
z Panem Markiem Kulasem na trenażerze
WAHOO. Na takim trenażerze rozgrzewa

się przed startami Michał Kwiatkowski
i czołówka światowych zawodników.
Wzięło w niej udział 13 dzieci, które
otrzymały bidony i kubki termiczne. Koszulki, czapeczki, batoniki i wiele innych
fantów otrzymały dzieci w czasie konkursów prowadzonych podczas trwania
wyścigu.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale, zwycięzcy w kategoriach puchary, zwycięzcy OPEN nagrody rzeczowe i finansowe. Dekoracji towarzyszyły szampany oraz piękne hostessy,
m.in. Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Finalistka Miss Polski.
Kto nie miał szczęścia na wyścigu, mógł
mieć szczęście w tomboli i odjechać
z Wąpielska z nagrodą.
Wydarzenie w takiej oprawie nie
mogłoby się odbyć bez udziału licznych
sponsorów: dadelo.pl, oponeo.pl, CPP
Nestle Pacyfic Toruń, Martes Sport, Intermarche Golub-Dobrzyń, mkk.pl, Przyjazny Dietetyk, Agrolok, 87400, Rowery
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Kwiatkowski, Muzalewska – pracownia
krawiecka, professor.pl, Jazdy Konne
w Gajewie.
Bardzo dziękuję mieszkańcom za liczny doping na trasie i w samym Wąpielsku oraz wyrozumiałość
w związku z utrudnieniami w ruchu
drogowym – mówi Organizator. Pragnę
też bardzo podziękować Policjantom
z KPP Rypin i Brodnicy oraz druhom
OSP Wąpielsk i OSP Radziki Duże za
profesjonalne zabezpieczenie wyścigu. Dziękuję także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Wąpielsk oraz
wszystkim osobom, które pomagały
w organizacji tego wydarzenia. To dzięki
Wam one może mieć tak pozytywny odbiór w kraju a nawet poza jego granicami.
Podczas dekoracji Wójt Gminy
i Organizator zaprosili zawodników na
kolejną czwartą już edycję tego wspaniałego wydarzenia.
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Informacje
z PSZOK

Minął już prawie rok od kiedy
mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie
oddawać odpady problemowe do nowego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku tzw. PSZOK
Przypomnijmy, że PSZOK powstał dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 830 428,85 zł.
Dzięki tak wysokiemu wsparciu
finansowemu, możliwe było w pełni profesjonalne wyposażenie PSZOK miedzy
innymi w wagę, kontenery KP 7, pojemniki
do segregacji, ciągnik wraz z przyczepą do
transportu kontenerów a także w przyczepkę samochodową. Na PSZOK jest także
w pełni wyposażony magazyn na odpady
niebezpieczne takie jak baterie, akumulatory, leki, oleje i chemikalia.
Ilości odpadów jakie mieszkańcy gminy przekazali do punktu w ciągu
pierwszego roku jego działalności najlepiej świadczą o zasadności realizacji inwestycji. Do PSZOK w Wąpielsku trafiło blisko
150 % więcej odpadów w porównaniu
z latami poprzednimi. Najwięcej dostarczanych jest odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Każdy z mieszkańców, który skorzystał z PSZOK w samych superlatywach
ocenia jego działalność. Jest to niezmiernie
ważne, gdyż zauważalny jest wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
gminy poprzez prawidłową segregację odpadów. W tym roku dzięki wyposażeniu
punktu w ciągnik i specjalistyczną przyczepę, możliwe było przeprowadzenie
zbiórki odpadów wielkogabarytowych
i ZSEiE bezpośrednie z nieruchomości
mieszkańców gminy Wąpielsk. Zbiórka
cieszyła się wielkim zainteresowaniem
i niezbędne było jej wydłużenie celem zebrania wszystkich zgłoszonych odpadów.
Co ważne koszt takiej zbiórki okazał się
o wiele niższy niż koszt przeprowadzenia
takiej usługi przez firmę odbierającą odpady.
PSZOK to nie tylko miejsce gdzie
oddajemy odpady problemowe ale także działalność edukacyjno-informacyjna
o segregacji odpadów. Kolorowy namiot
PSZOK mieszkańcy mogli zauważyć na dożynkach gminnych czy gminnym święcie
rodziny. Prowadzone są w nim konkursy
ekologiczne dla dzieci, dorośli mogą uzyskać informację o segregacji odpadów,
dzieci poprzez zabawę i gry o tematyce
ochrony środowiska uczą się jak dbać o nasze środowisko.
Pomimo wielu głosów przeciwnych budowie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Wąpielsku, po
roku jego funkcjonowania można z zadowoleniem przyznać, że inwestycja była
bardzo potrzebna i uzupełnia gminny system gospodarki odpadami.

Stypendia naukowe i sportowe

W 2019 r. po raz kolejny ogłoszono
nabór wniosków na stypendia Wójta Gminy
Wąpielsk dla uzdolnionych uczniów oraz stypendia sportowe, o które mogli ubiegać się
mieszkańcy terenu Gminy Wąpielsk. W roku
bieżącym nabór cieszył się o wiele większym
zainteresowaniem niż w roku poprzednim,
mianowicie liczba złożonych wniosków uległa
podwojeniu, co świadczy o bardzo wysokim
stopniu kształcenia oraz osiągnięć w dziedzinach sportowych. Do dnia 5 sierpnia w Urzędzie Gminy zarejestrowano 18 wniosków: 15
na stypendium dla uzdolnionych uczniów, 3
na stypendium sportowe. 17 wnioskodawców
otrzymało ww. stypendia, natomiast 1 wniosek nie spełnił kryteriów określonych w regulaminie.

dynie osiągnięcia mające miejsce w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku tj.
w 2018 r. Stypendium otrzymali: Jakub Hubert Krzak, który zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach
Letnich oraz I miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży SCRATCH w dziedzinie kolarstwa i Oliwia Głowacka czterokrotna
mistrzyni w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w 2018 r. w dyscyplinie pływania w kategorii
wiekowej 12-13 lat.

Uroczyste wręczenie stypendiów
i listów gratulacyjnych przez Wójta Gminy
Wąpielsk odbyło się 25 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Półwiesku Małym.

Gmina Wąpielsk na uroczystościach Powiatowych
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Zdecydowanie większość złożonych wniosków dotyczyła wysokich wyników w nauce, gdzie najczęściej spełnianym
kryterium była średnia z ocen oraz udział
w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Żaden z ww. wniosków nie dotyczył osiągnięć
w dziedzinie twórczości artystycznej.
O stypendium sportowe mogły
ubiegać się osoby zajmujące wysokie notowania w dziedzinach sportowych mających
priorytetowe znaczenie dla Gminy Wąpielsk
tj. tenis stołowy, tenis ziemny, kolarstwo,
piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, lekkoatletyka w Mistrzostwach Województwa,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub
Pucharze Polski. Pod uwagę brane były je-
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Wójt Gminy Wąpielsk zaprasza chętnych mieszkańców z terenu naszej Gminy do
uczestnictwa w bezpłątnych zajęciach Zumby
oraz gimnastyki prowadzonych przez profesjonalnego trenera – Monikę Lipka - Szalkowską.
Zapisów należy dokonywać, wchodząc na naszego facebooka Sport- Gmina Wąpielsk lub pod numerem telefonu: 663664655
u Lokalnego Animatora Sportu - Sebastiana
Niebalskiego.

Rezerwacja Hali

Zapraszamy do zarezerwowania
wolnych terminów na Hali Sportowej w Radzikach Dużych. Zapisy prowadzi Pan Sebastian Niedbalski - Lokalny Animator Sportu
w Gminie Wąpielsk pod numerem telefonu
663664655 oraz po przez stronę facebook
Sport-Gmina Wąpielsk.

