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Długie

W NUMERZE:

Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy w Wasze ręce grudniowy numer
Informatora Gminy Wąpielsk.
Koniec roku zawsze skłania do podsumowań, ale także do planów i zamierzeń na
kolejny rok. Analizujemy więc to, co udało nam się już zrobić, ale mamy świadomość, że przed nami jeszcze wiele pracy
i wiele potrzeb. Cieszy fakt, że nasz długotrwały proces inwestycyjny i systematyczne pozyskiwanie przez nas środków z
zewnątrz zostało zauważone zarówno w
regionie jak i na poziomie ogólnopolskim,
a w rankingach prowadzonych przez pisma samorządowe wypadamy bardzo wysoko.
Rok 2019 to bardzo dobry rok dla naszej Gminy. Udało się zrealizować wiele inwestycji oraz przygotować dokumentację na kolejne lata. W tym roku
zmodernizowaliśmy
oczyszczalnię
ścieków w Wąpielsku. Rozpoczęliśmy
budowę wodociągu na Lamkowiznę
i wybudowaliśmy 2 km wodociągu,
czyli zrealizowaliśmy I etap tej inwestycji. Dokonaliśmy też
przebudowy
wodociągu w miejscowości Kierz Radzikowski. Było to możliwe dzięki dobrej
pracy i wyposażeniu Samorządowego
Zakładu Budżetowego. W Ruszkowie zakończyliśmy duże zadanie związane z
modernizacją i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku drogę w
Kiełpinach. Obecnie w trakcie odbiorów
technicznych jest zadanie pn. przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz
z niezbędną przebudową infrastruktury
technicznej.
Na kolejny rok, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, zaplanowaliśmy

m. in. przebudowę drogi Długie Kozłówiec oraz drogi Wąpielsk – Kiełpiny (przy
Orliku), budowę sieci wodociągowej na
Lamkowiznę (II etap), budowę przyłączy
wodociągowych, modernizację budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku. Ponadto w ramach środków z LGD
zaplanowaliśmy utwardzenie i odwodnienie parkingu przed kościołem w Radzikach Dużych oraz rewitalizację terenu
wokół ruin zamku w Radzikach Dużych
– urządzenie terenu przed dawnym Gimnazjum zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, a także nowy plac zabaw
w Ruszkowie.
Na kolejne lata planujemy przebudowę kolejnych dróg gminnych. Złożyliśmy
wnioski do Wojewody, by z funduszu dróg
samorządowych zmodernizować drogę
Radziki Małe – Kiełpiny oraz drogę w Krzu
Radzikowskim. Na bieżąco pracujemy nad
dokumentacją dotyczącą kolejnych dróg
gminnych, które mogłyby uzyskać dofinansowanie na ich przebudowę, ale często okazuje się, że ich szerokość nie spełnia wymaganych norm, są konieczne do
uregulowania prawa własności gruntów,
droga nie biegnie w pasie drogowym, co
wymaga dodatkowej procedury formalno-prawnej.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę Państwu zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt, wypełnionych
wzajemną życzliwością i zrozumieniem.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie
Państwu szczęście i pomyślność, a Naszej
Gminie dalszy dynamiczny rozwój oraz
realizację planów i zamierzeń inwestycyjnych.

AWANS GMINY WĄPIELSK W OGÓLNOPOLSKICH RANKINGACH
Pozycja Gmin wiejskich w Polsce, według rankignu
,,Rzeczpospolitej'' z dnia 30.09.2019r.
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ŚW. JAN PAWEŁ II OD 20 LAT HONOROWYM OBYWATELEM
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UROCZYSTE OTWARCIE DROGI W KIEŁPINACH

Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Gminy Wąpielsk
oraz Szanownym Gościom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby te wyjątkowe dni upłynęły w prawdziwie świątecznej atmosferze,
pełnej radości i wzajemnej życzliwości,
a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, optymizm i nadzieję
oraz wiele możliwości do realizacji planów i zamierzeń.

NOWE WYPOSAŻENIE SZB

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Wąpielsku
str. 7
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Ranking „Rzeczypospolitej”
4. miejsce w Województwie
Kujawsko – Pomorskim oraz
1. miejsce w Powiecie Rypińskim

W Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej Gmina Wąpielsk uplasowała się na 121 miejscu (na 1548 pozycji), co oznacza, że zajęliśmy 4 miejsce
w województwie kujawsko – pomorskim i 1 miejsce w Powiecie Rypińskim.
Ranking samorządów „Rzeczpospolitej”
jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od
15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia
dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy,
które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były
premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład
wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego
w strategicznych kategoriach: trwałości
ekonomicznej, trwałości środowiskowej,
trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta
i miasta na prawach powiatu w Polsce
(z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje
udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz
informacje podane przez władze lokalne
w specjalnej ankiecie.
Kryteria oceny Rankingu Samorządów
2019 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać
wynosi 100 dla gmin i miast (dla miast na
prawach powiatu to 102 punkty). W rankingu oceniane są następujące kategorie:

- trwałość ekonomiczno-finansowa – oceniane są wskaźniki dotyczące: zdolności
samorządu do zwiększania dochodów
własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami
czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.
- „trwałość społeczna” – podlegają cenie te obszary działalności samorządów,
które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa
obywatelskiego. Bierze się tu pod uwagą
zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty
tych wydatków (np. miejsca dla dzieci
w żłobkach czy przedszkolach), ale też
tzw. działania miękkie, których podjęcie
nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- trwałość środowiskowa - kładzie się
nacisk na kwestie związane z ochroną
środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych, np. w zakresie gospodarki
odpadami, gospodarki wodno-ściekowa,
czy redukcji emisji spalin i smogu.
- jakość zarządzania urzędem, procesem
uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
Wyniki rankingu Rzeczypospolitej
z dnia 30.09.2019 r. są następujące:
Gminy wiejskie – 1548 pozycji – gminy
z naszego regionu:
Ocena gmin w Powiecie Rypińskim:
121 pozycja Gmina Wąpielsk
1311 pozycja Gmina Brzuze
1360 pozycja Gmina Skrwilno
1439 pozycja Gmina Rogowo
1472 pozycja Gmina Rypin

Pozycja Gmin wiejskich w Polsce, według rankignu
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Awans Gminy Wąpielsk na 172 miejsce
w kraju w ogólnopolskim
Rankingu Wspólnoty
Realizacja inwestycji w Gminie Wąpielsk, systematyczny rozwój Gminy
oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie procesu inwestycyjnego
zostało docenione na szczeblu ogólnopolskim. Świadczy o tym m. in. wysoki
awans naszej Gminy w ogólnopolskim
rankingu prowadzonym przez pismo
samorządowe Wspólnota.
W październiku 2018 r. informowaliśmy
Mieszkańców o awansie naszej Gminy
o 701 pozycji w Rankingu Gmin w Polsce,
prowadzonym przez pismo samorządowe „Wspólnota”. Wówczas Gmina Wąpielsk była na 381 miejscu w skali kraju
i uwzględnione były lata 2015 – 2017.
Tym samym zajęliśmy wówczas drugie
miejsce w powiecie rypińskim.
W tym wydaniu Informatora miło nam poinformować Państwa o kolejnym awansie
Gminy Wąpielsk w Rankingu Wspólnoty.
Tegoroczne zestawienie obejmujące lata
2016 – 2018 pokazuje, że Gmina Wąpielsk
jest liderem wśród gmin wiejskich Powiatu Rypińskiego w zakresie realizacji inwestycji. Według tegorocznego rankingu Wspólnoty awansowaliśmy na 172
miejsce wśród ocenianych 1547 gmin,
czyli aż o 209 miejsc względem poprzedniego zestawienia sporządzonego na lata
2015 – 2017, a także aż o 910 miejsc od
rankingu na lata 2014 – 2016, w którym
byliśmy na 1082 pozycji. Zaznaczyć należy, że w tym samym rankingu, ale za lata
2013 – 2015 Gmina Wąpielsk była na dalekiej 1379 pozycji.
Wójt Gminy Dariusz Górski podsumowuje: „Nasza Gmina stawia na rozwój i na
bieżąco wykorzystuje środki zewnętrze
dla realizacji inwestycji gminnych. Wymaga to wiele pracy i zaangażowania,
przygotowywania dokumentacji projektowej, często uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ale staramy się na

bieżąco pokonywać te trudności i sięgać
po środki unijne i krajowe, by pozyskiwać jak najwięcej środków na realizację
tak potrzebnych w Gminie inwestycji.”
Wójt Gminy zauważa również, że: „Każdy wniosek o pozyskanie dodatkowych
środków dla współfinansowania np. budowy drogi, wodociągu czy modernizacji
szkoły wymaga od gminy tzw. wkładu
własnego, który musimy sfinansować
z własnych środków budżetowych. W zależności od ogłoszonego konkursu i planowanego zadania wymaga się od gmin
wkładu własnego na poziomie od 5% do
50%, ale tym samym można otrzymać
środki unijne czy krajowe na poziomie
od 95% do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji”. Wójt Gminy dodaje:
„W naszej Gminie trwa długofalowy proces inwestycyjny. Wykorzystujemy środki
zewnętrzne na wysokim poziomie, dzięki
czemu udało się poddać termomodernizacji wszystkie budynki szkolne z terenu
gminy, a także budynek Urzędu Gminy,
a w trakcie jest modernizacja i rozbudowa budynku Świetlicy i Remizy OSP
w Wąpielsku. Wubiegłym roku wybudowaliśmy i otworzyliśmy dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK), zmodernizowaliśmy sieć wodno – kanalizacyjną w Ruszkowie, zamontowaliśmy na posesjach mieszkańców
i na budynkach użyteczności publicznej
instalacje fotowoltaiczne. Ponadto pozyskujemy środki i inwestujemy w drogi,
dokonaliśmy z dofinansowaniem zakupu
3 średnich pojazdów strażackich dla jednostek OSP z terenu Gminy. Mamy już plany inwestycyjne na kolejne lata, podpisaliśmy już umowy na współfinansowanie
inwestycji ze środków zewnętrznych, na
bieżąco ogłaszamy i rozstrzygamy przetargi. Nasze działania dostrzegane są
nie tylko przez Naszych Mieszkańców,
ale także w całym regionie i na poziomie
ogólnopolskim”.
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Podpisane umowy na budowę dróg Zmodernizowana świetlica i strażnicy
w 2020 roku
OSP w Wąpielsku
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu Informatora, w 2020 r. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, możliwe
będzie wybudowanie w Gminie dwóch
ważnych odcinków dróg. Przygotowania
do realizacji tych inwestycji były długotrwałe, a przygotowanie dokumentacji
wiązało się z wieloma problemami prawno – technicznymi, w tym z uregulowaniem własności gruntów pod inwestycje
i wyznaczeniem ich przebiegu.
W 2019 roku Gmina Wąpielsk pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 1 440
544,00 zł na realizację 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”. W 2019 r.
udało się również przejść sito konkursowe i uzyskać dodatkowe środki w wysokości 759 470,03 zł na przebudowę drogi
gminnej w Wąpielsku obok szkoły podstawowej i orlika (nr 120 118C Kiełpiny
– Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121 C), co stanowi 63,63%
całkowitej wartości projektu w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”
w ramach działania ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

W dniu 25 listopada 2019 r., po rozstrzygniętych przetargach, zostały podpisane
umowy z wykonawcą na realizację dwóch
inwestycji drogowych w 2020 roku.
W obydwu prowadzonych postępowaniach najniższą ofertę złożył Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o. o. spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162
Lubicz. Wykonawca ten nie realizował
jeszcze żadnej inwestycji w naszej gminie, ale przedłożył dokumenty, że jest to
firma stabilna, firma działająca bardzo
długo w branży drogowej.
Realizacja obu inwestycji zakończy się
nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

13 października 2019 roku droga gminna Długie – Kiełpiny została oficjalnie
otwarta. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Wójt Gminy Wąpielsk – Dariusz
Górski, Radna Gminy- Małgorzata Barwińska, Sołtys wsi Kiełpiny – Grzegorz
Betlejewski oraz Ksiądz Proboszcz Stanisław Bednarski, który poświęcił nowo
wybudowaną drogę.
Sołtys wsi Kiełpiny oraz Koło Gospodyń Wiejskich w ramach podziękowania przygotowali poczęstunek oraz tort,
którymi poczęstowani zostali uczestnicy
uroczystego otwarcia.

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 i polegała na zmianie
rodzaju nawierzchni jezdni ze żwirowej
na bitumiczną , utwardzeniu poboczy,
wykonaniu zjazdów oraz ustawieniu znaków pionowych. Szerokość jezdni ma teraz 4,00 m.
Koszt wykonania przebudowy wyniósł
528.263,62 zł przy dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
w kwocie 81.000,00 zł

Zbliża się czas zakończenia prac termomodernizacyjnych wraz z dobudową
kuchni w budynku świetlicy wiejskiej
i strażnicy OSP w Wąpielsku.
Prace budowlane trwały w okresie od
wiosny do jesieni i obejmowały zarówno
roboty budowlane jak i instalacyjne, odtworzeniowe i wykończeniowe. W rezultacie zmieniła się konstrukcja budynku
i zyskał on dużo większą powierzchnię
użytkową. Zostało dobudowane skrzydło do istniejącego budynku, a w nowej
części powstały pomieszczenia kuchenne
dostosowane do wymogów higieniczno
– sanitarnych, pomieszczenia magazy-

nowe, kotłownia, szatnia dla strażaków.
Nowy wygląd zyskała też sala główna
i toalety. Dostosowano też infrastrukturę
techniczną, w tym instalację elektryczną,
hydrauliczną, c.o., wentylację. Nowy wygląd zyskała też docieplona elewacja budynku.
Obecnie zostały zaplanowane odbiory
inwestycji przez instytucje nadrzędne.
Po całkowitym zakończeniu prac, w tym
ewentualnych prac poprawkowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zostanie ustalony termin oficjalnego otwarcia.

Uroczyste otwarcie drogi
w Kiełpinach

Utylizacja azbestu w 2020 r.
Zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącą projektu Demontaż, zbiór, transport i
utylizacja odpadów zawierających azbest,
w tym eternit w 2020 roku, podobnie jak
w latach poprzednich prowadzić będziemy zbiórkę azbestu z obiektów będących
własnością osób fizycznych. W roku 2020
dofinansowanie wyniesie 100% kosztów
usunięcia azbestu.
Zachęcamy więc mieszkańców, którzy
planują w 2020 roku wymianę azbestu
do udziału w programie. Zachęcamy do
udziału w programie, gdyż dzięki przyznanemu grantowi azbest można oddać
nie ponosząc żadnych kosztów. W poprzednich latach, mieszkańcy oddający
azbest musieli ponosić część kosztów
jego utylizacji. Przyznany Gminie Wąpielsk grant dotyczy realizacji programy
w roku 2019 i 2020. Jest to być może
ostatnia szansa na bez kosztowe pozbycie

się azbestu.
Realizację zadania planujemy zakończyć
do końca września 2020 r. Osoby które
planują zdjęcie azbestu zobowiązane są
złożyć następujące dokumenty:
- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub,
- pozwolenie na budowę
na budynek na którym planują zdjąć
azbest.
Od osób które azbest mają już zdjęty nie
są wymagane takie dokumenty.
Aby wziąć udział w programie w 2020
roku należy złożyć pisemne oświadczenie
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, pokój nr
16. Zakończenie przyjmowania oświadczeń planujemy na dzień 30 kwietnia
2020 r.
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Wysokie koszty oświatowe

Zgodnie z wymogami ustawy, na
sesji Rady Gminy w dniu 29 października
2019 r. została przedstawiona radnym informacja o realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019. Pamiętać
należy, że rok szkolny nie pokrywa się
z rokiem budżetowym, stąd analizie został poddany okres od 1 września 2018
r. do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia.2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W 2018 r. w szkołach na terenie Gminy Wąpielsk kształciło się łącznie 368
uczniów, a w przedszkolach 104, zaś
w 2019 r. nastąpił znaczny spadek liczby
uczniów – w szkołach kształci się 316
uczniów, a w przedszkolach – 90. Jest to
spowodowane zarówno niżem demograficznym jak i wdrożoną reforma oświaty,
w wyniku której zostały zlikwidowane
gimnazja.
Analizie zostały poddane finanse oświaty. Zauważono, że gmina przeznacza na
oświatę ok. 30% budżetu gminy, a subwencja oświatowa z MEN w 2018r. pokryła tylko 53,18% wydatków. Na 2019
rok zaplanowano na oświatę kwotę
5.738.644,75 zł a planowana subwencja z Ministerstwa oscyluje w granicach

67,25% i wynosi 3.774.182,00 zł, co
oznacza, że w bieżącym roku do oświaty
gminnej musimy dołożyć z budżetu gminy 2 mln zł.
Z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów
i wzrost wynagrodzeń nauczycieli, znacznie wzrósł koszt przeliczany na 1 ucznia,
który w 2018 r. wynosił 10 418,58 zł,
a według stanu na 30 września 2019 r.
wyniósł 14 073, 02 zł, czyli już o 4 tys.
więcej. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne osób zatrudnionych w szkołach
w okresie wrzesień – grudzień 2018 r.
wydatkowaliśmy kwotę 1.439.565,98 zł,
a w okresie styczeń sierpień 2019 r. kwotę 2.934.775,44 zł.
Zauważyć należy, że prognozowana subwencja z MEN na cały 2019 r. wynosi
3 774 182,00 zł, a na dzień 30 września
2019 r. wpłynęło do Gminy tylko ok. 2
mln zł. Żeby oświata gminna mogła prawidłowo funkcjonować trzeba było dołożyć środki z budżetu gminy na bieżące
wydatki i wynagrodzenia – gmina dołożyła z budżetu gminy środki finansowe
w wysokości 3 937 000,00 zł (wydatki na
dzień 30 września 2019 r.).

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonej pracy nad projektowaniem budżetu gminy na kolejny rok kalendarzowy.
W ustawowym terminie projekt budżetu na 2020 rok został przekazany
do Rady Gminy Wąpielsk, która będzie
analizować przedłożone przez Wójta
Gminy propozycje zadań i inwestycji
na 2020 rok.

unijną, chcemy w jak najwyższym stopniu wykorzystać możliwości unijnego dofinansowania gminnych inwestycji.
Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych
w 2019 r., jak np. budowa sieci wodociągowej na Lamkowiznę (II etap), budowa
przyłączy wodociągowych, modernizacja
dróg gminnych, przebudowa dróg Długie
Kozłówiec i Wąpielsk – Kiełpiny (przy
Orliku), termomodernizacja budynków
(II etap). Ponadto w ramach dofinansowań z Lokalnej Strategii Rozwoju z LGD
przewidziano następujące zadania: rewitalizacja terenu wokół ruin zamku
w Radzikach Dużych – urządzenie terenu zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytków, utworzenie miejsc rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców i turystów – utwardzenie parkingu przed kościołem w Radzikach Dużych, budowa
placu zabaw w Ruszkowie, modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąpielsku. Zaplanowano również modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk przy 85% wsparciu tej inwestycji ze środków zewnętrznych.
W 2020 planujemy także współpracę
z Powiatem Rypińskim i zaplanowaliśmy
w budżecie gminy 150.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej z Radzik Dużych do Wąpielska (600 m).

Nowe obiekty infrastruktury
W dniu 22 października nastąpił końcowy odbiór techniczny czterech obiektów
infrastruktury turystycznej, na które
Gmina Wąpielsk pozyskała środki unijne.
Projekt „Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wąpielsk” współfinansowany był w ramach
operacji typu „Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
lub kulturalnej. W ramach projektu powstały:
Altana w miejscowości Ruszkowo
Altana drewniana o wymiarach 4 m x
6 m, bez ścianek bocznych, zadaszona
dachem odeskowanym i pokrytym gontem. Konstrukcja z drewna sosnowego.
Na wyposażeniu altanki 2 drewniane zestawy wypoczynkowe składające się ze
stołu i 2 ławek o standardowych wymiarach zabezpieczone farbą do drewna.

Altana w miejscowości Długie
Altana drewniana o wymiarach 4 m
x 6 m, ściany altany do połowy zabudowane, zadaszona dachem odeskowanym i pokrytym gontem. Na wyposażeniu altanki 2 drewniane zestawy
wypoczynkowe składające się ze stołu i 2 ławek o standardowych wymiarach zabezpieczone farbą do drewna.
Grill o klasycznej i prostej konstrukcji.
Model posiadający średniej wielkości
ruszt i komorę paleniskową z wymiennymi elementami szamotowymi.
W miejscowości Radziki Duże oraz Wąpielsk
2 drewniane zestawy wypoczynkowe
składające się ze stołu i 2 ławek o standardowych wymiarach zabezpieczone
farbą do drewna oraz grille wraz z wyposażeniem.

Projekt budżetu Gminy Wąpielsk
na 2020 rok – ponad 7,6 mln złotych
na inwestycje

Rok 2020 dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi duże
wyzwanie. Wdrożone nowe uregulowania prawne niekorzystanie wpływają
na finansowanie samorządów. Zmiany
w podatku dochodowym od osób fizycznych skutkują dla Gminy utratą dochodów, a wydatki ponoszone na oświatę są
dużo wyższe niż otrzymywana na ten cel
oświatowa subwencja ogólna. Ważne są
także zmiany w przepisach regulujących
zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które powodują drastyczny wzrost
kosztów funkcjonowania systemu zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.
Przygotowując projekt budżetu na 2020
rok uznaliśmy za priorytet pozyskanie
i wykorzystanie możliwie jak najwięcej
środków ze źródeł zewnętrznych mających na celu poprawę infrastruktury
służącej mieszkańcom Gminy. Mając na
względzie kończącą się perspektywę

Nowe wyposażenie OSP

Dnia 20 listopada w Skrwilnie odbyło
się uroczyste przekazanie 6 kompletów
ubrań specjalnych dla jednostek OSP
z Naszej Gminy. Zakup został sfinansowany w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”
realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego, którego jednym z partnerów jest
Gmina Wąpielsk.

Pomoc Gminy dla Szpitala
Powiatowego w Rypinie

W dniu 18 października 2019 roku
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rypinie nastąpiło podpisanie umowy o dotację celową
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Umowa została zawarta pomiędzy gminą Wąpielsk, reprezentowaną przez wójta Dariusza Górskiego, przy
kontrasygnacie skarbnika Moniki Gazda-Wiśniewskiej, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, reprezentowanym przez p. o. dyrektora lek.
Romana Wasielewskiego.
Mając na uwadze trudną sytuację materialną szpitala, Gmina Wąpielsk
przekazała dotację celową w łącznej
kwocie 15 tys. złotych.
W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Powiatu Jarosław Sochacki i Wi-

cestarosta Piotr Czarnecki, którzy podziękowali Wójtowi Gminy Wąpielsk za
wsparcie.
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Z prac Rady Gminy Wąpielsk

Rada gminy jest organem uchwałodawczym w gminie. Do właściwości Rady
Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Od września 2019 roku Rada Gminy Wąpielsk
zwołała cztery Sesję w tym sesje uroczystą z okazji 20 rocznicy nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Wąpielsk
Świętemu Janowi Pawłowi II.
W dniu 18 września odbyła się XIII Sesja
Rady Gminy Wąpielsk, Rada Gminy Wąpielsk podjęła następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
do Sądu Rejonowego w Rypinie na kadencję 2020-2023
2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Wąpielsk.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru
wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 20192028r.
29 października odbyła się XIV Sesja
Rady Gminy Wąpielsk. W sesji uczestniczyło 11 Radnych. Rada Gminy Wąpielsk
podjęła następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ust
alenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
2. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego
w Rypinie na kadencję 2020-2023.
a. podjęcie uchwały w sprawie wyboru
ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie
na kadencję 2020 – 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych
oraz analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Wąpielsk.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 20192028r.
XV Sesja miała charakter Uroczysty na
której uczestniczyło 14 Radnych oraz
podjęto uchwałę:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Gminy Wąpielsk dotyczącego uczczenia 20 Rocznicy nadania
tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Wąpielsk Świętemu Janowi Pawłowi II.
28 listopada odbyła się sesja XVI, w sesji uczestniczyło 14 Radnych Gminy
Wąpielsk. była to przedostatnia Sesja
Rady Gminy Wąpielsk, na której podjęto
uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/239/17 Rady Gminy
w Wąpielsku z dnia 27 października 2017
r., dotyczącej ustalenia wysokości opłat

za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych.
2. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
Statutu Gminy Wąpielsk.
9. Podjęcie uchwały w sprawie średniej
ceny skupu żyta przyjmowanego jako
podstawa obliczania wymiaru podatku
rolnego na terenie gminy Wąpielsk na
2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na
2020 rok
11. Podjęcie uchwały zmieniającej
w sprawie uchwalenia budżetuZ na 2019
rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2019-2028r.
W 2019 roku odbyło się również 7 Wspólnych posiedzeń Stałych Komisji Rady
Gminy Wąpielsk, jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony
Środowiska oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W bieżącym roku odbyły
się również trzy posiedzenia Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa publicznego
i Ochrony p. poż. Rady Gminy, a także
cztery posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Uroczysta Sesja Rady Gminy
Wąpielsk
W dniu 14 listopada br. w Hali Sportowej w Radzikach Dużych odbyła się XV
Uroczysta Sesja Rady Gminy Wąpielsk
z okazji 20 rocznicy nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wąpielsk
Świętemu Janowi Pawłowi II połączona
z Gminnym Dniem Seniora. W uroczystości oprócz radnych i sołtysów udział
wzięli zaproszeni mieszkańcy oraz goście
w osobach: Wielebny Ksiądz proboszcz
Jacek Dudkiewicz, parafia pw. św. Katarzyny Radziki Duże, Wójt Gminy Dariusz
Górski, Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik, Skarbnik Gminy Monika Gazda
– Wiśniewska, Kierownik SZB Izabela
Lewandowska, Kierownik USC Beata Teresa Gabryszewska Wicestarosta Piotr
Czarnecki. Członek Izby Rolniczej Piotr
Czarnecki, Radny Powiatu Rypińskiego
Leszek Krajnik, dyrektorzy szkół z Gminy Wąpielsk, Poprzedni Przewodniczący
Rady Gminy Wąpielsk.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego
Przewodniczący Rady Gminy otworzył
XV uroczystą sesję Rady Gminy Wąpielsk,
w której uczestniczyli zebrani , przedstawiciele powiatu, oraz uczniowie szkoły
Podstawowej w Radzikach Dużych.
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski na
wstępie swojego wystąpienia poinformował zebranych, że jest to bardzo ważne
wydarzenie w historii naszej gminy –
Święty Jan Paweł II jest dla nas wielkim
autorytetem, a jego nauka jest naszym
życiowym drogowskazem – dodał Wójt
Dariusz Górski. W swoim przemówieniu Wójt Gminy podziękował również za
udział i włączenie się w przygotowanie
tej uroczystości oraz złożył życzenia dla
Seniorów z okazji Gminnego Dnia Seniora.
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Po przemowieniu Wójta Gminy, Radni
przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Gminy Wąpielsk dotyczącego uczczenia 20 Rocznicy nadania
tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Wąpielsk Świętemu Janowi Pawłowi
II. Po podjęciu uchwały nastąpiły przemówienia oraz podziękowania zaproszonych gości. W pierwszej kolejności
przemówienie wygłosił były Przewodniczący Rady Henryk Szteler, następnie
Wicestarosta Piotr Czarnecki. Sekretarz
Gminy Agnieszka Matyjasik odczytała list
od Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskich z podziękowaniami za zaproszenie
na uroczystość. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski złożył
życzenia dla Seniorów oraz zamknął XV
Uroczystą Sesje Rady Gminy.
W szczegółny nastrój zebranych wprowadziły piękne pieśni i występy artystyczne o pontyfikacie Jana Pawła II,
przypominając jego słowa i naukę, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Szkolno - Przedszkolnych w Radzikach Dużych
pod opieką księdza proboszcza Jacka
Dudkiewicza. Uczniowie przygotowali
i przeprowadzili również test wiedzy
o honorowym obywatelu gminy dla radnych i sołtysów, a ksiądz Proboszcz wręczył zwycięzcom nagrody.
Po zakończeniu przedstawienia złożono
życzenia skierowanych do najstarszych
mieszkańców gminy z okazji Gminnego Dnia Seniora. W dalszej części Wójt
zaprosił wszystkich obecnych gości na
poczęstunek – domowe wypieki które przygotowały Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich.

6
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Pasowanie na ucznia klasy
pierwszej

Październik był bardzo ważnym miesiącem dla najmłodszych uczniów Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Wąpielsk.
Odbyły się wtedy uroczystości pasowania
dzieci na uczniów.
Do
społeczności
szkolnych
w Gminie Wąpielsk przyjęto oficjalnie 46
dzieci. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od
początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie wierszy i piosenek, które wytrwale
ćwiczyli podczas prób. Występy zostały
przygotowane przez wychowawców klas
pierwszych.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowanie, i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Małym bohaterom zostały wręczone legitymacje
szkolne, pamiątkowe dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Wójta Gminy
Wąpielsk, a także sołtysów pobliskich
wsi. Po oficjalnej części uczniowie wraz
z rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi,
udali się do klas na słodki poczęstunek.

Opieka prozdrowotna w szkołach
W dniu 19.11.2019 r. Wójt Gminy Wąpielsk-Dariusz Górski wraz lek. Arturem
Walasiewiczem z Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Wąpielsku zawarli porozumienie dotyczące udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych,

Szkoły Podstawowej w Wąpielsku, Szkoły
Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym. Jest to wynikiem nowelizacji prawa oświatowego.
W spotkaniu udział wziął również przewodniczący komisji zdrowia Rady Gminy Wąpielsk pana Euzebiusz Łapkiewicz
i pani Agnieszka Ciecierska zajmująca
się sprawami zdrowia w Urzędzie Gminy.
Spotkanie było też okazją do omówienia spraw z zakresu ochrony zdrowia na
terenie naszej gminy, w tym profilaktyki prozdrowotnej i spraw zgłaszanych
w tym zakresie przez mieszkańców.
W ramach zawartego porozumienia dzieci z naszej gminy mają zapewnioną opiekę stomatologiczną w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Wąpielsku, który na bieżąco
dokonuje rejestracji szkolnych pacjentów.

Gminne Święto Niepodległości
Święto Niepodległości to najważniejsze
polskie święto narodowe, obchodzone co
roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W godnym
i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii eucharystycznej.
Organizowane są także uroczyste apele
żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są
kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz
ulice dekorowane są polskimi flagami.
11 listopada 2019 roku mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji
Gminy Wąpielsk wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.
Z tej okazji o godzinie 11. 30 odbyła się

Zakup książek do Biblioteki Gminnej
Ukończyliśmy pracę nad wprowadzeniem do księgi inwentarzowej nowości wydawniczych, na które udało
nam się pozyskać dofinansowanie od
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Dofinansowanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnictwa
z dofinansowaniem w wysokości około
50% oraz wkładem własnym Gminy.
Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych. Do zobaczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych.

uroczysta Msza Święta w kościele p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Radzikach
Dużych w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Jacek Dudkiewicz – proboszcz parafii w Radzikach Dużych. Po uroczystym
nabożeństwie nastąpił przemarsz pod
pomnik poległych Powstańców Styczniowych na cmentarz parafialny, w którym
uczestniczyły liczne delegacje, poczty
sztandarowe oraz zebrani mieszkańcy
Gminy.
Tegoroczne obchody święta niepodległości przypieczętowała też akcja
„Niepodległa do hymnu”. 11 listopada
w południe w wielu miejscach w Polsce
i na świecie, w tym również w Gminie
Wąpielsk, zaśpiewany został Mazurek
Dąbrowskiego.
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Z zebrań sołeckich – o podziale
funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa
na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków życia mieszkańców.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań
gminy, które będą służyły poprawie życia
mieszkańców danego sołectwa, a także
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Do dnia 30 września odbyły się zebrania
wiejskie w każdym z sołectw naszej gminy, które na celu miały podzielenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
W naszej Gminie na 16 sołectw podzielone zostało 320 780,67 zł. O tym, ile sołectwo otrzyma środków decyduje liczba
mieszkańców danego sołectwa. Na wrześniowych zebraniach w sołectwach Sołtysi wraz z mieszkańcami zadecydowali na
co przeznaczą pieniądze.
Najwięcej środków przeznaczonych zo-

stanie na bieżące utrzymanie i naprawy
dróg. Sołectwa przeznaczały pieniądze
m.in. na dofinansowanie imprez, podniesienie gotowości bojowej, zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji
lub wyjazdy edukacyjne.
Należy pamiętać, że środki z funduszu
sołeckiego są wyodrębnioną częścią budżetu gminy i mogą być przeznaczane na
realizację zadań własnych gminy, które są
wyszczególnione w ustawie. O ich przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie
składające się z mieszkańców danego sołectwa, które musi się odbyć w terminie
do dnia 30 września roku poprzedzającego wydatkowanie funduszu. Rozliczanie funduszu sołeckiego i wydatkowania
środków jako części budżetu gminy odbywa się zgodnie z zasadami klasyfikacji
budżetowej, a sprawozdania z jego realizacji są przekazywane organom nadzoru.

Drodzy mieszkańcy, za nami kolejna nowelizacja ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadziła szereg nowych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
najważniejszą zmianą dla każdego z nas
jest ustawowy obowiązek segregowanie
odpadów na nieruchomości. Ponad 90%
gospodarstw domowych na terenie naszej gminy już segregowało odpady, więc
pozostała już niewielka ilość właścicieli
nieruchomości, którzy mają obowiązek
do 31 grudnia 2019 r. złożyć nowa deklarację w której zobowiązują się segregować odpady.
Nowością dla mieszkańców jest możliwość uzyskania częściowego zwolnienie
z opłaty za odpady, w zamian za kompostowanie bioodpadów w przeznaczonym
do tego kompostowniku. Aby skorzystać
ze zwolnienia należy posiadać kompostownik oraz złożyć nową deklarację
o opłacie za odpady. Na terenie naszej
gminy zmienia się także częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej, w miesiącach od
kwietnia do października odpady będą
zbierane raz na 2 tygodnie.
Ustawa wprowadziła także ” karę ‘’ dla
osób, które nie będą sortowały odpo-

wiednio odpadów komunalnych. Osoba
taka zapłaci trzykrotności stawki opłaty
za nieposortowane odpady komunalne.
Także zachęcamy jeszcze raz wszystkie
osoby, które nie segregowały odpadów
o zmianę deklaracji i odpowiednią segregację bo to się po prostu opłaca.
Przedstawiliśmy Państwu tylko część
najważniejszych dla właścicieli nieruchomości zmian jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku z tym, iż cześć ustawowych
zmian wymusza wyższe koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych, w roku 2020 zmianie ulegnie stawka opłaty za odpady. Kalkulując wysokość
stawki opłaty dołożymy starań aby wysokość tej opłaty w jak najmniejszy możliwy sposób miała wpływ na budżet domowy jednocześnie pozwoliła na sprawne
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Przypominamy
wszystkim
mieszkańcom o terminowym uiszczaniu
opłat za odpady oraz wystawianiu pojemników i worków w miejscu dostępnym
dla firmy odbierającej odpady w dniach
przewidzianych harmonogramem.

Na przełomie października i listopada
został ogłoszony nabór do projektu pn.:
„Bezpłatne szkolenia komputerowe dla
Seniorów w województwie Kujawsko –
Pomorskim”, który współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie
i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu. Zajęcia szkoleniowe odbywają się codziennie

w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Na każdych zajęciach seniorzy pracują na
komputerach oraz otrzymują materiały
pomocnicze, udostępnione przez firmę
szkoleniową.
Warunkiem przystąpienia do
szkolenia, decyzją Wójta Gminy Wąpielsk,
było zapisanie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do udziału w szkoleniu
zgłosiło się 16 seniorów, dzięki czemu
utworzono dwie grupy szkoleniowe.
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Zakup piaskarki do Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Wąpielsku
Coraz bliżej do okresu zimowego i pogorszenia się warunków na drogach.
Z myślą poprawy bezpieczeństwa naszych użytkowników dróg Samorządowy
Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy
w Wąpielsku zakupił piaskarkę do posypywania dróg gminnych.
Do tej pory posypywaniem dróg gminnych w okresie zimowym zajmowały się
dwa niezależne podmioty. Teraz planujemy teren podzielić na części tak, aby
wszystkie drogi utwardzone na terenie
naszej gminy były posypane najpóźniej
do godziny 7.30. Chcemy zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczny dojazd
do pracy, a dzieciom do szkoły. Mamy

nadzieje, że wspólne działanie przyczyni
się do sprawniejszego poprawienie przejezdności dróg w okresie zimowym.   
Jednocześnie informujemy, że nie zmieniono zasad dotyczących zimowego
utrzymania dróg tzw. sołeckich w naszej
Gminie. Zostali już wyłonieni wykonawcy,
którzy będą zajmować się odśnieżaniem
tych dróg w terenie jak w latach poprzednich, a za stan przejezdności dróg sołeckich w okresie zwiększonych opadów
śniegu na terenie danego sołectwa odpowiadają sołtysi i do sołtysów mieszkańcy
mogą zgłaszać uwagi w tym zakresie.

Zmiany w systemie gospodarki
odpadami

Komputerowe szkolenia
dla Seniorów

Jesienne podcinanie drzew
Samorządowy Zakład Budżetowy przy
Urzędzie Gminy w Wąpielsku zaopatrzył
się w nowy sprzęt ogrodniczy – podkrzesywarkę do cięcia wysoko rosnących gałęzi, regulacji koron drzew itp.
Dzięki temu sprzętowi pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego w bezpieczny sposób będą mogli wykonywać

zadana udrażniania ciągów dróg. Drzewa
rozrastają się, zmniejszają skrajnię drogi,
utrudniają przejazd ciągników i innych
pojazdów teraz dzięki nowej podkrzesywarce gałęzie będą na bieżąco usuwane.
Zakupiony sprzęt został już wykorzystany przy podcinaniu gałęzi na drodze na
Bielawki.

Działalność Hali Sportowej
w Radzikach Dużych
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
w ramach grantu od Ministra Sportu
Gmina od 3 lat zatrudnia Lokalnego Animatora Sportu, który realizuje działania
sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy wykorzystując w okresie letnim teren
boiska orlik w Wąpielsku, a w okresie jesienno – zimowym obiekt Hali Sportowej
w Radzikach Dużych.
Na Hali we wtorki od godz. 16.15 odbywają się zajęcia zumby (aktiv + gold),
a od godz. 17.15 zajęcia gimnastyczno –
rozciągające. Zajęcia te są bezpłatne dla

uczestników i prowadzi pani trener z Rypina Monika Szalkowska. Zajęcia trwają
do godziny 18.15.
W środy w godzinach 16:30 – 18:00
wszystkie chętne dzieci w wieku od 6
do 12 lat z terenu Gminy Wąpielsk mogą
uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach rekreacyjnych prowadzonych przez Lokalnego Animatora Sportu.
Codziennie, po dokonaniu wcześniejszej
rezerwacji, można korzystać z sali sportowej i siłowni wewnętrznej, a także zagrać w tenisa stołowego.
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Wieczór poezji Lipnowskiej Grupy
Literackiej w Wąpielsku

We wtorek 19 listopada w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Wąpielsku o godz. 17.00
rozpoczął się wyjątkowy wieczór poetycki
i promocja publikacji „Poczta głosowa sumienia”.
Listopadowe spotkanie członków Lipnowskiej Grupy Literackiej zainicjowała gmina
Wąpielsk. Na zaproszenie odpowiedziało
dziesięcioro poetów z różnych miejscowości
m. in. Czernikowa, Skępego, Lipna, Obrowa,
Suradówka. Przewodnim motywem tego listopadowego wieczoru był wydany we wrześniu
2019 r., z okazji 30-lecia istnienia Lipnowskiej
Grupy Literackiej, tomik poezji zatytułowany „Poczta głosowa sumienia”. Dla twórców
skupionych wokół LGL to już piąty almanach. Celem Lipnowskiej Grupy Literackiej
jest promocja twórczości poetów związanych
z Ziemią Dobrzyńską. Jednym z twórców należących do tej grupy jest mieszkaniec gminy
Wąpielsk – historyk i poeta Zbigniew Żuchowski. W wydanie zbioru „Poczta głosowa sumienia” włączyły się samorządy, w tym również
gmina Wąpielsk.

Sekretarz gminy Wąpielsk – Agnieszka Matyjasik ciepło przywitała autorów wierszy zawartych w publikacji oraz wszystkich gości
przybyłych na to wyjątkowe spotkanie. Wójt
Gminy Wąpielsk – Dariusz Górski zwracając się do bohaterów wieczoru i zgromadzonych gości, podkreślił rolę, jaką ta regionalna
twórczość odgrywa w kształtowaniu lokalnej tożsamości. Następnie głos zabrał przewodniczący LGL - Sławomir Ciesielski, który
w swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że czuje się zaszczycony zaproszeniem na ten wieczór poetycki. Poeta podziękował mieszkańcom gminy Wąpielsk za tak liczne przybycie
i przedstawił panie, które reprezentowały
Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie, gdzie
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odbywają się comiesięczne spotkania LGL.
W następnej kolejności wiceprzewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej – Dariusz
Chrobak poprowadził część spotkania, na
którą najbardziej czekali wszyscy miłośnicy
poezji, czyli zapowiedział recytacje wierszy
przez ich autorów. Swoje utwory poetyckie
zaprezentowali: Agnieszka Jabłońska, Czesława Krystyna Chojnicka, Józef Wachowski, Zbigniew Żuchowski, Dariusz Chrobak, Sławomir
Ciesielski, Jan Manewicz, Bożena Staśkowska,
Wiesława Cybulska i Denisa Miljkovic-Lewandowska. Prezentowane teksty, często pełne
wyszukanych metafor, w sposób zaskakujący
i niespodziewany przedstawiały obraz najbliższego otoczenia, czyli małych Ojczyzn.
Słuchacze w wierszach mogli dostrzec duszę
poetów, przeżycia i przemyślenia twórców,
ich sposób postrzegania rzeczywistości. Słuchając utworów poetyckich w wykonaniu ich
autorów, uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, że inspiracją dla niektórych tekstów
była przyroda i historia najbliższej okolicy, zaś
w kilku wierszach można było odnaleźć rys
osobisty. Poeci tworzyli te wiersze z potrzeby
serca, sam proces pisania mógł być też swego rodzaju formą terapii. Odczytano również
wiersz „Opowieść o świecie” autorstwa Jadwigi Jałowiec - wieloletniej przewodniczącej
LGL.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Wąpielsk – Dariusz Górski i pani Sekretarz Agnieszka Matyjasik serdecznie podziękowali
poetom za przybycie, prezentacje wierszy
oraz głębokie refleksje na temat poezji. W kierunku twórców popłynęły skromne kwiaty.
Następnie przyszedł czas na rozmowy o poezji, wymianę myśli, pamiątkowe zdjęcia oraz
można było ustawić się w kolejce po autograf.
Wśród osób przybyłych na to spotkanie można było dostrzec nie tylko wielu mieszkańców
gminy Wąpielsk, radnego powiatu rypińskiego – Leszka Krajnika, panią dyrektor Szkoły
Podstawowej w Półwiesku Małym – Iwonę
Kamińską, przedstawicieli grona nauczycielskiego, ale i osoby spoza terenu gminy, jak
chociażby Bożenę Ciesielską - krytyka literackiego. Z pewnością dla wszystkich słuchaczy
ów wieczór był nie tylko okazją do poznania
twórczości lokalnych poetów Ziemi Dobrzyńskiej - wspaniałych rzemieślników słów, ale
i wzruszającą, pełną magii podróżą do krainy
poezji.
- Wieczór poetycki zdarza się rzadko w gminie
wiejskiej, dlatego jest mi bardzo miło, że mogłem się przyczynić do zorganizowania tego
kulturalnego wydarzenia. To spotkanie jest
wspaniałą formą spojrzenia na rzeczywistość
opisaną oczami poetów. Jednym z autorów
publikacji „Poczta głosowa sumienia”, a zarazem członkiem Lipnowskiej Grupy Literackiej
jest nasz mieszkaniec – nauczyciel i historyk
Zbigniew Żuchowski – podsumował wieczór
poetycki Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski.
Słodki poczęstunek na ten wyjątkowy, przepełniony poezją wieczór przygotowały panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Kiełpin i z Wąpielska.

Gminne Spotkanie z Mikołajem

Na zaproszenie Wójta Gminy
Wąpielsk w dniu 6 grudnia 2019 r.
dla wszystkich dzieci z terenu Gminy
Wąpielsk odbyło się spotkanie z Mikołajem. Mimo usterki sań, pojawił
się na czas. Pracownicy Urzędu Gminy w Wąpielsku, z polecenia Świętego
Mikołaja przeprowadzili konkursy,
które miały na celu sprawdzić wiedzę
dzieci dotyczącą świąt i zimy. Dzieci, oczekujące na przyjście Świętego,
aktywnie brały udział w zabawach,
wykonując szereg zadań przygotowanych przez Mikołaja.

Oprócz worka pełnego słodyczy, Święty Mikołaj przywiózł ze
sobą dużo uśmiechu. Wraz ze swoimi pomocnikami wręczył dzieciom
świąteczne paczki, ufundowane przez
Wójta Gminy Wąpielsk. Przygotowany został słodki też poczęstunek
dla dzieci i rodziców, a w tle można
było usłyszeć dźwięki pięknych kolęd
i świątecznych piosenek. Oczekiwana
wizyta Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wszystkim
wiele radości. Dziękujemy za wspólną
zabawę.

