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Szanowni Państwo!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, podczas których czeka nas tym razem wiele ograniczeń związanych z epidemią. Życie społeczne
i gospodarcze toczy się jednak dalej i wszyscy
staramy się nie tylko funkcjonować na bieżąco ale również rozwijać i z nadzieją spoglądać
w przyszłość.
Tworząc budżet w ubiegłym roku zakładaliśmy, że 2020 rok będzie czasem wielu inwestycji
gminnych, na które dostaliśmy dofinansowanie
ze środków zewnętrznych. Na inwestycje łącznie
z dotacjami przeznaczyliśmy kwotę ponad 8,5
mln zł, co stanowi około 30% wydatków gminy
ogółem.
Nikt z nas nawet nie przypuszczał, że oprócz
realizacji zadań inwestycyjnych przyjdzie nam
się zmierzyć z pandemią koronawirusa, koniecznością uruchomienia zarządzania kryzysowego,
wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie szerzeniu się wirusa wśród mieszkańców. Jednak mimo

wprowadzonych ograniczeń możemy stwierdzić,
że nie przeszkodziło nam to w wykonaniu planu.
Udało nam się zrealizować umowy o dofinansowanie projektów i dokonać częściowej modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę
starych lamp ulicznych na nowoczesne lampy
hybrydowe, zakończyć rozbudowę i docieplenie
budynku GOK-u w Wąpielsku, budynku świetlicy
wiejskiej i OSP w Wąpielsku, świetlicy w Półwiesku Małym. W Ruszkowie odnowiono budynek
świetlicy i powstał plac zabaw, a w Radzikach
Dużych dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
zmieniło się centrum wsi – zrewitalizowano
teren wokół zabytkowych ruin zamku i pałacu,
gdzie mieściło się gimnazjum oraz utwardzono
plac przed kościołem parafialnym, postawiono ławki i stworzono miejsce zabaw dla dzieci.
We współpracy z Funduszem Ochrony Środowiska realizowaliśmy projekt dotyczący usuwania
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej oraz projekt związany z unieszkodliwianiem azbestu. Korzystając
z dodatkowych środków dwukrotnie przystąpiliśmy do projektu pn. Zdalna szkoła i zakupiliśmy komputery do nauki zdalnej dla uczniów
z terenu naszej Gminy ze 100% dofinansowaniem. Obecnie trwają nabory do 2 klubów młodzieżowych, które jeśli zbierze się odpowiednia
liczba uczestników mogą powstać w Radzikach
Dużych i w Wąpielsku z dofinansowaniem LGD.
W bieżącym roku wybudowaliśmy dwie drogi
z ponad 60% dofinansowaniem. Oddaliśmy do
użytkowania mieszkańców drogę Długie – Kozłówiec o długości prawie 3 km oraz Kiełpiny
- Wąpielsk (przy orliku) o długości blisko 2 km.

Rozstrzygnęliśmy przetargi na budowę kolejnych dróg, tj. drogi w Radzikach Małych oraz
drogę Wąpielsk - Radziki Duże – Kierz Radzikowski.
Wspomogliśmy również finansowo Powiat Rypiński i przekazaliśmy dotację na budowę 1 km
drogi powiatowej w Radzikach Dużych (przeszło
185 tys. zł), na zakup sprzętu medycznego do
szpitala powiatowego, na remont pomieszczeń
Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, a także
planujemy przeznaczyć środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

ROK 2020 - CZAS WIELU INWESTYCJI

Długie

Przed nami nowy rok i nowe wyzwania, nowe
plany i zamierzenia. Przygotowaliśmy kolejny
ambitny projekt budżetu gminy, który przedstawimy do zatwierdzenia Radzie Gminy.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok przyniesie nam spokój, wytchnienie, wzajemną życzliwość a przede
wszystkim zakończenie epidemii koronawirusa
i powrót do normalności.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
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ROK 2020 - CZAS WIELU INWESTYCJI
POWSTAŁO OK. 5 KM DRÓG GMINNYCH

Droga Długie Kozłówiec otwarta
W lipcu br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej Długie
II – Kozłówiec – Długie II. W uroczystości
wzięli udział Wicewojewoda Józef Ramlau oraz Poseł na Sejm RP Pani Joanna
Borowiak. Droga ta została zbudowana
w nowoczesnej technologii i pokryta
dwoma warstwami asfaltu na odcinku
ponad 2,6 km. Przygotowania do tej inwestycji były trudne, wiązały się m. in.
z koniecznością przeprowadzenia procedury dotyczącej poszerzenia pasa jezdni.
Zadanie to było możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita
wartość inwestycji to ok. 1,9 mln zł.
Wójt Gminy Dariusz Górski podziękował
przedstawicielom Rządu RP i Sejmu RP
za uzyskane dofinansowanie zarówno do
tej drogi, jak i wsparcie inwestycji gminnych z Funduszu Inwestycji Samorządowych, a tym samym docenienie starań na-

szej Gminy zmierzających do jej dalszego
rozwoju.
Pan Wicewojewoda pogratulował Wójtowi Gminy i podkreślił, że jego działania są
doceniane w regionie, a także skierował
słowa do radnych, którzy przyczyniają się
do wspaniałego rozwoju Gminy na rzecz
mieszkańców.
Pani Poseł gratulując nowej inwestycji,
podkreśliła, że nasza Gmina uzyskała
bardzo wysokie wsparcie z Funduszu
Inwestycji Samorządowych, co jest wynikiem podejmowanych przez nas działań
inwestycyjnych skierowanych do mieszkańców.
Ks. Maciej Jastrzębski, w obecności władz
i mieszkańców, poświęcił nową drogę,
a Pani Jolanta Małecka w pięknych słowach podziękowała w imieniu mieszkańców za podejmowane inicjatywy, dzięki
czemu nasza Gmina dynamicznie się rozwija

Asfalt na drodze Wąpielsk -Kiełpiny
(przy szkole)
W 2019 r. udało się również uzyskać dodatkowe środki w wysokości 759 470,03
zł na przebudowę drogi gminnej w Wąpielsku obok szkoły podstawowej i orlika (nr 120118C 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 ra-

mach działania ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Przebudowa drogi gminnej
obejmuje odcinek niespełna 2 km. Zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu
asfaltowego. Szerokość jezdni wyniesie
4,0 m z mijankami. Szerokość jezdni na
długości mijanki wyniesie 5,0 m. Zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 0,75m
umocnione kruszywem łamanym. Całkowita wartość inwestycji wyniesie niespełna 1,2 mln zł.
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INWESTYCJE W GMINIE
Wąpielsk - GOK po remoncie
Miejsce rekreacji w Radzikach Dużych

Ośrodka Kultury w Wąpielsku. Umowę
na realizację tego zadania Wójt Gminy
Wąpielsk Dariusz Górski podpisał już
w 2019 roku. Inwestycja została realizowana w ramach Działania 7.1. „Rozwój
lokalny kierowany przez społeczność,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Gmina Wąpielsk
uzyskała na ten cel dotację w wysokości
ok. 585 tys. zł.
W ramach inwestycji wykonano całkowitą rozbiórkę dachu oraz zmianę lokalizacji głównego wejścia do budynku.
Wewnątrz obiektu wymurowano ścianki
działowe, zerwano wszystkich podłogi
i wymieniono na nowe posadzki wraz z
izolacjami. Istniejące pokrycie dachowe
z papy zostało zastąpione dachem dwuspadowym. Zaprojektowano również
rozbudowę istniejącego budynku m.in.
o kuchnię, zmywalnię, salę konferencyj-

ną, powiększono również dotychczas
istniejącą salę. Dzięki tym działaniom
obiekt został dostosowany do prowadzenia w nim zajęć skierowanych do wszystkich grup wiekowych.
Celem programu jest zwiększenie na obszarze rewitalizacji do 2023 r. jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu
infrastruktury społecznej i technicznej
oraz środowiska naturalnego, co umożliwi podniesienie aktywności społecznej
i zawodowej, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także zintegrowanie i zaangażowanie mieszkańców.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie
ok. 1,7 mln zł. Część wkładu własnego
została sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad
530 tys. zł.

W Radzikach Dużych zrealizowano projekt pn. „Utworzenie ogólnodostępnych
miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Wąpielsk.”
W ramach inwestycji utwardzono plac
manewrowy, zamontowano tablicę informacyjną, ławki parkowe, kosze na śmieci
oraz automatyczną ławkę z panelami słonecznymi. Wykonane zostały również gry
plenerowe tj. klasy, naśladuj mnie, twister, ósemka do nauki jazdy na rowerze.
Kolejny element projektu to budowa
drewnianej wiaty w Łapinóżku.
Na realizację zadania Gmina Wąpielsk
uzyskała dotację w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Gmin
Dobrzyńskich Region Północ w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wartość realizowanej operacji wyniosła
298 709,77 zł, przyznana pomoc 63,63%.
Miejsca te będą przeznaczone dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz
turystów, którzy chcą aktywnie spędzić
czas na świeżym powietrzu

W Radzikach Dużych zakończona została
rewitalizacja terenu wokół ruin zamku.
W ramach działania została utwardzona
droga dojazdowa do szkoły i ruin zamku,
powstały ścieżki prowadzące do szkoły (budynku dawnego gimnazjum) oraz
ruin zamku. Na rewitalizowanym terenie zostały zamontowane ławki parkowe
oraz utworzone trawniki. Ruiny zamku
ogrodzono. Została także wymieniona

brama wjazdowa oraz ogrodzenie terenu.
Parking utwardzono żwirem płukanym,
wokół drzew powstały otoczaki z wysypaną korą. Przed budynkiem byłego gimnazjum powstał klomb zieleni. Dokonano
nasadzeń drzew i krzewów. Posadzono
buk, ambrozowiec, tulipanowiec, krzewuszki, budleje, kozłówki, rdesty, głowienki oraz cisy.
Na realizację zadania Gmina Wąpielsk
uzyskała dotację w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Gmin
Dobrzyńskiech Region Północ w ramach
realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wartość zrealizowanej operacji to
336 080,24 zł.

Zrewitalizowany teren przy zabytkach
w Radzikach Dużych

Zmodernizowana Świetlica Wiejska
w Półwiesku Małym

Gmina Wąpielsk na przebudowę i rozbudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku
Małym uzyskała dotację w ramach Działania
3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko -Pomorskiego na
lata 2014-2020” w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 960 248, 70 zł. Część wkładu
własnego została sfinansowana z Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko
600 tys. zł.
W ramach inwestycji zostało przeprowadzonych szereg działań, m.in. rozbudowa obiektu, przebudowa istniejących pomieszczeń
świetlicy, zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, wykonanie docieplenia ścian

zewnętrznych podłóg i stropu nad parterem
oraz dachu skośnego, wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią, składem opału
i technologią kotłowni, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów,
rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
i opierzeń. Wykonano również niezbędne instalacje.
Zmodernizowany
obiekt jako budynek
wiejskiej
świetlicy
z pewnością przysłuży się integracji
lokalnej społeczności
oraz będzie dobrym
miejscem do organizowania
gminnych
imprez o kulturalnym
charakterze.

INFORMATOR GMINY WĄPIELSK - NR 13 - GRUDZIEŃ 2020

4

Ostatnie pożegnanie śp. Ireneusza Błaszkiewicza
– pierwszego Wójta Gminy Wąpielsk

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci śp. Ireneusza Błaszkiewicza, mieszkańca
Półwieska Małego, który w latach 1990 – 1991
pełnił funkcję Wójta Gminy Wąpielsk. W tym
niełatwym dla naszego kraju czasie, w okresie transformacji ustrojowej jako miejscowy
włodarz musiał podejmować wiele wiążących
decyzji i wprowadził Gminę Wąpielsk w nową
rzeczywistość ustrojową.
Był bardzo zaangażowany w sprawy lokalne. Pozostawał inicjatorem wielu akcji
i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego.
Przywiązany do tradycji oraz trwałych, niezmiennych zasad. Powszechnie znane było
jego entuzjastyczne podejście do lokalnej historii. Uwielbiał dzieje swojej miejscowości.
Był nimi szczerze zainteresowany i dzielił się
swoją wiedzą z młodym pokoleniem, co często
podkreślają uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Półwiesku Małym.
Pogrzeb śp. Ireneusza Błaszkiewicza odbył się
w dniu 19 listopada 2020 r. w kościele para-

fialnym i na cmentarzu w Radzikach Dużych.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy Dariusz
Górski podkreślił: „Św. Pamięci Ireneusz
Błaszkiewicz był aktywnym społecznikiem
i samorządowcem zaangażowanym w sprawy Gminy i jej mieszkańców. Działając krótko
jako Wójt rozpoczął kilka ważnych inwestycji
dla Gminy Wąpielsk. Budowa wodociągu na
terenie Gminy, budowa wysypiska odpadów,
inwestycje w szkole w Radzikach. (...) Dzwonił do mnie wiele razy, zawsze rozmawialiśmy o sprawach Gminy. Cieszył się z każdej
inwestycji, którą zrealizowaliśmy. Najbardziej dziękował za termomodernizację szkoły
w Półwiesku Małym i żałował, że nie mógł być
osobiście na uroczystym otwarciu. Z dużym
zainteresowaniem czytał naszą gazetę gminną. Śledził wszystkie wydarzenia i w miarę
możliwości aktywnie w nich uczestniczył”.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Niech
spoczywa w pokoju.

Tarcza dla samorządów
1,1 mln dla Gminy Wąpielsk

„Tarcza dla samorządów” dla Gminy Wąpielsk
Gmina Wąpielsk otrzymała wsparcie
w ramach „Tarczy dla samorządów”
z Funduszu Inwestycji Samorządowych
w wysokości 1 132 947 zł.
Program „Tarcza dla samorządów” jest
programem, który bardzo wspiera gminy
i powiaty w Polsce. Dzięki wdrożonym
działaniom samorządy nie będą musiały
rezygnować z inwestycji i zadań, które
zostały wcześniej zaplanowane, ponie-

waż środki można przeznaczyć na uzupełnienie wkładu własnego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wsparcie otrzymały wszystkie gminy powiatu rypińskiego:
•
•
•
•
•
•

gmina Rypin (gmina miejska) – 1 626 507 zł
gmina Wąpielsk (gmina wiejska) - 1 132 947 zł
gmina Rypin (gmina wiejska) – 1 051 063 zł
gmina Brzuze (gmina wiejska) – 973 484 zł
gmina Rogowo (gmina wiejska) – 500 000 zł
gmina Skrwilno (gmina wiejska) – 500 000 zł.

Nowy plac zabaw w Ruszkowie

W gminie Wąpielsk zbudowany został
kolejny plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny powstał przy świetlicy wiejskiej
w Ruszkowie, w sąsiedztwie altany rekreacyjnej. Plac zabaw z pewnością szybko
stanie się idealnym miejscem służącym
popularyzacji aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu wśród
najmłodszych mieszkańców. Do dyspozycji dzieci są: huśtawka podwójna z „bocianim gniazdem”, zjeżdżalnia, karuzela oraz
dwa bujaki. Podłoże wykonano ze żwiru
płukanego gr. min. 30 cm, spełniającego
kryterium nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowe wyposażenie placu zabaw stanowi tablica informacyjna o konstrukcji
stalowej oraz kosz na śmieci.
- Nowo powstały plac zabaw oraz altana
rekreacyjna są doskonałym miejscem do
integracji osób w każdym wieku. Jestem
przekonany, że będą służyły mieszkańcom przez lata – podkreśla Wójt Gminy
Wąpielsk Dariusz Górski.
Nowe urządzenia w postaci huśtawki
„bocianie gniazdo” wzbogaciły także place zabaw w Radzikach Dużych oraz w Wą-

pielsku. Zarówno budowa nowego placu
zabaw w Ruszkowie, jak i modernizacja
dwóch już istniejących placów zabaw w
Radzikach Dużych i w Wąpielsku przyczyniły się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
Operacja była współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 074 zł, w tym dofinansowanie
24 863 zł (63,63%).

W 2020 roku udało się ogłosić i rozstrzygnąć przetargi na budowę kolejnych odcinków dróg gminnych.
W 2021 roku zostanie przebudowana
droga gminna nr 120125C Radziki Małe
– Kiełpiny (centrum) na odcinku niespełna 1 km z przebudową skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2202C Radziki
Duże – Osiek – Dzierżno.
Obecnie droga posiada nawierzchnię
tłuczniową oraz żwirową. Istniejąca
nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym z licznymi wybojami
i nierównościami. Zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego.
Szerokość jezdni wyniesie 4,0 m z mijankami. Zaprojektowano również pobocza
gruntowe szer. 0,75 m umocnione kruszywem łamanym. 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. Na przejściu dla pieszych zaprojektowano znaki aktywne: D-6 reagujące na
ruch pieszych. Do oświetlenia przejścia
zaprojektowano zestaw hybrydowy ze
źródłem światła LED.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wy-

niesie niespełna 600 tys. zł, przy 70%owym dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie ponad 400
tys. zł.
W 2022 roku zostaną przebudowane
i rozbudowane drogi gminne nr 120137C
Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże na odcinku blisko 3,5 km,
Obecnie drogi posiadają nawierzch
nię tłuczniową oraz żwirową. Lokalnie,
w okolicach dróg znajdują się zarośnięte
rowy przydrożne. Zaplanowano jezdnię o
szerokości 5 m z poboczami o szerokości
0,75 m.
W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprojektowano 4 zestawy hybrydowy ze źródłem światła LED
w miejscach potencjalnie przeznaczonych na przejścia dla pieszych. Pozwoli
to pomimo braku przejść na bezpieczne
korzystanie przez pieszych z dróg. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie
niespełna 1,9 mln zł, przy 70%-owym
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 1,3 mln zł.
Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
w Lipnie.

Rozstrzygnięte przetargi na drogi
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Teren przy jeziorze w Długiem przystosowany dla jednostek ratowniczych
Wójt Gminy Wąpielsk zawarł porozumienie z Okręgiem Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu, dzięki czemu
możliwe było przystąpienie do prac nad
jeziorem w Długiem Utwardzono drogi
dojazdowe do jeziora, teren wokół jeziora
został wyrównany, a na brzegu ułożono
płyty betonowe, umożliwiające wodowanie łodzi służb ratowniczych, w tym łodzi
pozyskanej dla OSP w Długiem.

Spółka Wodna - rozwój i inwestycje
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Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminnej
Spółki Wodnej w Wąpielsku z Gminą Wąpielsk oraz zaangażowaniu Wójta Gminy
Wąpielsk i pracowników Urzędu Gminy
w Wąpielsku w 2020 roku udało się skutecznie aplikować o środki zewnętrzne na
bieżącą działalność oraz inwestycje i rozwój Spółki.
W 2020 r. Gminna Spółka Wodna w Wąpielsku ubiegała się o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz
z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń melioracji wodnych. Łączna
kwota dotacji wynosiła blisko 20 tys. zł.
W 2020 roku Zarząd Spółki podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W ramach projektu Gminna
Spółka Wodna w Wąpielsku w latach 20222023 zamierza kupić: koparko - ładowarkę
wraz z dodatkowym osprzętem, ciągnik
rolniczy, wielofunkcyjną kosiarkę wysięgnikową z odmularką do czyszczenia rowów,
kosę spalinową. Sprzęt ten ma służyć do
utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych
przed zalaniem oraz podtopieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Środki finansowe przyznane na realizację operacji to 642 400 zł stanowiące
max. 80% kosztów kwalifikowanych, resztę
stanowi wkład własny spółki wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 800
tys. zł.

W listopadzie 2020 roku zakończył się II etap
budowy wodociągu w miejscowości Lamkowizna. Realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Radziki Duże- Radziki Małe -Lamkowizna
- Łapinóż-Rumunki” kolejny rok realizowana była przez pracowników Samorządowego
Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy
w Wąpielsku.  
Cała długość sieci wodociągowej to 6,7 km.
Wodociąg jest budowany z rury PE 90 oraz dla
celów przeciwpożarowych montowane są hydrant 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 wodocią-

gowej. W roku 2020 wybudowano 1 km 800
mb wodociągu oraz podłączono jedną nieruchomość znajdującą się na trasie wodociągu,
a kolejni mieszkańcy są w tracie przygotowywania dokumentacji projektowej na przyłączenie się do 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 730802-744. Pracownicy SZB szczegółowo przedstawią całą procedurę.

W listopadzie br. dokonano odbioru 15 szt.
lamp hybrydowych, w których jako źródło zastosowano nowoczesną oprawę LED o mocy
40W zasilaną z zamontowanych paneli fotowoltaicznych o mocy 280W i turbiną wiatrową o mocy 300W. Cechą lampy hybrydowej
jest autonomiczność punktów świetlnych
i to, że nie trzeba jej podłączać do sieci energetycznej, a dzięki zastosowaniu turbiny wiatrowej, można wydłużyć czas jej pracy, nawet
w niesprzyjających warunkach. Lampy hybrydowe stanowią doskonałą alternatywę dla
klasycznego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury.
Ponadto instalacja lamp hybrydowych jest

szybka i łatwa, nie wymaga pozwolenia na
budowę, skomplikowanej dokumentacji projektowej ani konsultacji z lokalnym zakładem
energetycznym.
W związku z licznymi wnioskami mieszkańców lampy zamontowano w niżej wymienionych miejscowościach:

II etap budowy wodociągu

Odcinek drogi powiatowej otwarty

15 nowoczesnych lamp hybrydowych
w Gminie Wąpielsk

12 października odbyło się oficjalne
otwarcie odcinka drogi powiatowej Radziki Duże-Wąpielsk o długości niespełna 1 km. Koszt inwestycji wyniósł ponad
900 tys. zł, przy 50%-owym dofinanso-

waniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina Wąpielsk dofinansowała budowę
drogi w wysokości blisko 200 tys. zł. Pozostałą kwotę przekazał Powiat Rypiński.

Sensor jakości powietrza
w Gminie Wąpielsk

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
otrzymał z rąk Starosty Rypińskiego Jarosława Sochackiego w obecności Wicestarosty Piotra Czarneckiego pyłomierz.
Sensory jakości powietrza otrzymały
wszystkie gminy Powiatu Rypińskiego.
Na zakup urządzeń powiat otrzymał do-

tacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. Sensor jakości powietrza pozwoli monitorować obecność najbardziej
szkodliwych pyłów i reagować, gdy ich
stężenie przekroczy dopuszczalne normy.

1. Kiełpiny - 4 lampy,
2. Radziki Duże – 6 lamp,
3. Ruszkowo – 5 lamp.

Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniosła niespełna 130 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości prawie 100 tys. zł.
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W niedzielę 30 sierpnia br. w kościele
parafialnym w Radzikach Dużych odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne.
Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku uroczystość Święta Plonów miała uboższy program i została
ograniczona do mszy św. dziękczynnej
oraz obrzędu dożynkowego z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
Ten rok jest szczególny. Analizując zmieniające się często przepisy prawne mające nas uchronić przed wzrostem zachorowalności, dostosowując się do obostrzeń
wprowadzonych przez Rząd, Gmina Wąpielsk podjęła decyzję o ograniczeniu imprez i uroczystości. Jednym z wyjątków
były Dożynki - Święto Plonów.
We współpracy z Księdzem Proboszczem
i Sołtysami Wójt Gminy podjął decyzję
o połączeniu w tym roku dożynek gminnych i parafialnych. Wstępny ich program
zakładał dwie części, tj. msze św. dziękczynną oraz część oficjalną z prezentacją wieńców dożynkowych i obrzędem
przekazania chleba na nowej inwestycji
gminnej, tj. na utwardzonym kostką placu przed kościołem. Zakładano, że uroczystości dożynkowe będą doskonałą
okazją do rozstrzygnięcia ogłoszonych
konkursów z nagrodami dla mieszkańców, tj. konkursu pn. Mój piękny ogród
i Moja piękna zagroda, a także docenienia
pracy naszych zdolnych uczniów i wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom. Ponadto w programie przewidziano uroczyste otwarcie miejsca rekreacji
i wypoczynku oraz zrewitalizowanego
terenu wokół ruin zamku w ramach promocji projektów dofinansowanych przez
LGD.
Niestety zapowiadane warunki pogodowe przeszkodziły w realizacji zakładanego planu uroczystości i zostały one znacznie ograniczone. Po godz. 11.00 nastąpił
uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego na mszę św. dziękczynną. W korowodzie, w którym uczestniczył Ksiądz
Proboszcz Jacek Dudkiewicz, Wójt Gminy Dariusz Górski wraz z pracownikami,
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz
Czajkowski z radnymi, Sołtys Franciszek
Bzinkowski z sołtysami, Wicestarosta
Piotr Czarnecki z radnym powiatowym
Leszkiem Krajnikiem, wyeksponowano

Dożynki Gminno – Parafialne

wieńce dożynkowe przygotowane przez
Mieszkańców Wąpielska i Półwieska oraz
chleby dożynkowe niesione przez Starostów Dożynek Pana Janusza Kowalkowskiego i Panią Justynę Suszyńską.
W pięknie, dożynkowo ustrojonym Kościele, Ksiądz Proboszcz w swojej homilii podkreślił ciężką pracę rolników oraz
znaczenie chleba jako pracy rąk ludzkich,
którą należy szanować i o nią dbać.
Wójt Gminy zaznaczył, że Dożynki
w tym roku są inne niż w latach ubiegłych. Przyzwyczailiśmy się, że często
przychodzą różne anomalie pogodowe,
nikt nie przewidział jeszcze większych
zagrożeń, które mogą nas spotkać. Przez
cały sezon wegetacyjny, czyli od kilku
miesięcy zmagamy się z epidemią. Dotyka ona jednak tylko ludzi. Tymczasem
wszystkie cykle w przyrodzie przebiegają
bez zakłóceń. Człowiek jest tylko jednym
z jej ogniw. Wydawało się, że w obecnych
czasach jest niemożliwe, żebyśmy musieli
walczyć z epidemiami o tak dużym zasięgu. Tym razem przekonujemy się o naszej
słabości. Na początku epidemii świat się
zatrzymał. W sklepach nagle zaczęło brakować żywności. Do niektórych dopiero
wtedy dotarło skąd się bierze żywność.
Słyszymy czasami, że nie musi jej produkować polski rolnik i można ją sprowadzić z zagranicy. Kryzys dotknął wszystkie kraje i każdy z nich dbał w pierwszej
kolejności o własne zaopatrzenie. Cyklów
przyrodniczych nie można wyłączyć jak
przedsiębiorstwa, które może zrobić sobie przerwę w produkcji.
Drodzy rolnicy! Dla Was w tym
roku należą się wyjątkowe podziękowania za pracę, którą włożyliście, aby wyprodukować plony. Was nie zatrzymała
epidemia, zasiewaliście ziarno z nadzieją, że będziecie mieć z niego chleb i to
nie tylko dla siebie, ale dla całego społeczeństwa. Pielęgnowaliście uprawy przez
cały sezon wegetacyjny, bo natura się
nie zatrzymała i przyszedł czas zbiorów.
Pomimo zawirowań pogodowych zbiory
były całkiem dobre. Żniwa przebiegały w
upalnej pogodzie, dzięki czemu, również
jakość ziarna jest bardzo dobra – mówił
Wójt Gminy Dariusz Górski.
Słowa uznania i podziękowania dla rolników skierował również Przewodniczący
Rady Gminy i Wicestarosta.
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Piękne wieńce dożynkowe z Gminy Wąpielsk
W tym roku wieńce dożynkowe z Gminy
Wąpielsk były podziwiane w całym regionie, a wieniec przygotowany przez KGW
z Półwieska otrzymał I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych na XXX Rypińskiej AGRZE.
Choć to wielowiekowa tradycja na polskich
wsiach, coraz mniej osób posiada umiejętność
wyplatania wieńców dożynkowych. W tradycji staropolskiej wieńce plotło się w stożki przypominające snopki. Z czasem zaczęły
przyjmować kształt korony uwitej ze zbóż.
W tym roku Panie z KGW z Półwieska Małego oraz Panie z Sołectwa Wąpielsk I zadbały,
by ta tradycja w naszej Gminie była kultywowana. Jak same przyznają, zrobienie wieńca
dożynkowego zajmuje wiele tygodni. Prace
rozpoczynają się tuż przed żniwami. Zanim
kombajny wjadą na pola, należy zebrać kłosy.
Następnie są one sortowane, wiązane i suszone. Kiedy już wyschną, ponownie są przebierane. Do wieńca trafiają tylko te najpiękniejsze.
Trzeba przygotować wstępny projekt wieńca,
cały stelaż i konstrukcję. Prace trwały w okresie letnim, w świetlicach wiejskich, a ich efektem są przepiękne wieńce dożynkowe:
Wieniec z Wąpielska – w kształcie korony
z kłosów zbóż i kwiatów z krzyżem na górze
i wizerunkiem Św. Jana Pawła II przygotowanym przez Pracownię Ceramiczną Melerart
z Wąpielska.
Wieniec z Półwieska – o kształcie ula z kłosów
i ziaren zbóż z wyszczególnionym herbem
Gminy Wąpielsk z ziaren zbóż w ustalonych
barwach, ozdobiony kwiatami, własnoręcznie
wykonanymi ze zbóż pszczołami, garnkiem
miodu i bochnem chleba.
13 września na Dożynkach Powiatowych
w Rypinie został rozstrzygnięty konkurs na
,,Najładniejszy wieniec dożynkowy’’, który patronatem objęła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna
Gembicka. Komisja oceniała estetykę̨ wykonania, oryginalność́, artyzm i nawiązanie do
tradycji. Spośród 9 zgłoszonych do konkursu

wieńcó I miejsce przyznano wieńcowi przygotowanemu przez KGW Półwiesk Mały. Serdecznie gratulujemy!!!
Wieniec przygotowany przez Sołectwo Wąpielsk I został dostrzeżony przez fotografa
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który
w 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II dokumentował na terenie naszej Gminy miejsca
pamięci i sposoby upamiętnienia naszego Honorowego Obywatela Gminy Wąpielsk.
Jesteśmy dumni, że mieszkańcy naszej Gminy chcą podtrzymywać tradycje wyplatania
wieńców. Mamy nadzieję, że włączy się w to
również młode pokolenie i panie będą miały
komu przekazać swoje umiejętności. Jest to
bardzo dobry sposób na integrację mieszkańców, starszych i młodszych, wyjście z domów,
odciągnięcie dzieci i młodzieży od komputerów i pokazanie im czegoś ciekawego.

Wiosną bieżącego roku Wójt Gminy Wąpielsk ponownie wystąpił z wnioskiem do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
o dofinansowanie zakupu nagród do konkursów „Mój Piękny Ogród” oraz „Moja
Piękna Zagroda”. Dzięki pozytywnej akceptacji wniosku możliwe było ogłoszenie
konkursów i zaproszenie Mieszkańców naszej Gminy do wzięcia w nich udziału.

Ciecierska, III miejsce – Beata Fudała, a wyróżnienia otrzymali: Adam Szulkowski, Kamila Rucińska, Anna Rempuszewska, Barbara
Ptaszyńska, Zdzisław Murawski.
Podczas przyznawania punktacji w konkursie „Moja piękna zagroda” komisja konkursowa kierowała się kryteriami takimi jak m.in.
stan zagrody i jej ogrodzenia, estetyka ogrodu wypoczynkowo-ozdobnego i warzywnika, ozdoby w ogrodzie i na terenie zagrody,
zapewnienie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym z maszynami rolniczymi i zwierzętami, inne ciekawe rozwiązania (np. stawy,
studnie, oczka wodne), miejsca do parkowania maszyn i sprzętu rolniczego. Po dokonaniu analizy ocen, komisja konkursowa ustaliła
następującą klasyfikację końcową w konkursie „Moja piękna zagroda” I miejsce – Barbara Ptaszyńska, II miejsce – Jan Kilanowski, III
miejsce – Zdzisław Murawski, a wyróżnienia:
Adam Szulkowski, Kamila Rucińska, Anna
Rempuszewska. Zakup nagród w konkursach został dofinansowany z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i wyrażamy uznanie za ciężką pracę, której efektem są niesamowite ogrody i zagrody
na terenie Gminy Wąpielsk. Zapraszamy do
udziału w konkursach w przyszłym roku.

Pod koniec sierpnia komisja konkursowa dokonała wizytacji ośmiu ogrodów oraz sześciu
zagród zgłoszonych do konkursów „Mój Piękny Ogród” oraz „Moja Piękna Zagroda”. Właściciele, oprowadzając komisję konkursową
opowiadali o inspiracjach w tworzeniu swoich ogrodów, prezentując posiadaną roślinność ozdobną wraz z uprawami oraz omawiając sposób ich pielęgnacji. Dzielili się również
ciekawymi rozwiązaniami, dzięki którym ich
ogrody i zagrody są wyjątkowe.
Podczas przyznawania punktacji w konkursie
„Mój piękny ogród” komisja konkursowa kierowała się kryteriami takimi jak m.in. ocena
kompozycji elementów ogrodu, racjonalne
urządzenie części wypoczynkowej, zagospodarowanie wód powierzchniowych, dobór
roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji, kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe,
pergole, trawniki i ich utrzymanie, ogólne
wrażenia estetyczne.
Po dokonaniu analizy ocen, komisja konkursowa ustaliła następującą klasyfikację końcową w konkursie: „Mój piękny ogród”: I miejsce
– Joanna Szulkowska, II miejsce – Małgorzata

Rozstrzygnięcie letnich konkursów

7

8

INFORMATOR GMINY WĄPIELSK - NR 13 - GRUDZIEŃ 2020

Chopin en Vacances `2020

12 lipca br. w ruinach zamku w Radzikach Dużych odbył się koncert z cyklu Chopin en Vacances `2020 we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza, Ziemi Łęczyckiej.
Program realizuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania
Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”. Festiwal Chopin en Vacances ‚2020
dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury. Patronat Honorowy objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Związek Szlachty Polskiej, Fundacja Polska-Europa-Polonia (XV Festiwal Polonijny „Losy Polaków”), natomiast
Patronat Medialny Polskie Radio Chopin.
Współorganizatorem wydarzenia była Gmina
Wąpielsk.

Dla zebranej publiczności wystąpili młodzi,
uzdolnieni artyści. Było to już czwarte spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina w Radzikach
Dużych, które w obecnych trudnych czasach
cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Na pół godziny przed koncertem festiwalowym (o 14:30), odbył się mini koncert młodziutkich pianistów, uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana
Twardowskiego w Rypinie p.t. „Twardowski
plays Chopin 2020”, realizowany wokół wydarzeń festiwalowych. O godz. 15:00 wystąpił
Jan Nicewicz (prof. Karol Radziwonowicz),
który wykonał: 1. F. Chopin- Polonez cis-moll
op. 26 nr 1, 2. F. Chopin- Scherzo h-moll, 3. F.
Chopin-Tarantella As-dur op. 43, 4. F. ChopinWariacje E-dur, 5. F. Chopin- Nokturn c-moll
op. posth. Po przerwie kawowej wystąpiła
Joanna Goranko (prof. Joanna Marcinkowska),
która wykonała 1. F. Chopin - 3 Mazurki op. 59,
2. F. Chopin - Sonata nr. 2 b-moll op. 35, 3. A.

W sobotę 29 sierpnia 2020 r. czwarty
już raz do Wąpielska przyjechała czołówka kolarzy amatorów i mastersów.
Odbył się IV Międzynarodowy Wyścig
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk. Wystartowali też Mieszkańcy Gminy Wąpielsk. Na starcie stanęła setka kolarzy.
Kolarze rywalizowali na rundzie o długości 23 km wiodącej przez Wąpielsk,
Bielawki, Radziki Duże, Łapinóżek, Wrzeszewo, Warpalice, Długie, Wąpielsk.
W zależności od kategorii pokonywali
rundę 1, 2 lub 4 razy. Mieszkańcy Gminy mieli do pokonania jedną rundę. Rywalizację wygrał Marcin Rempuszewski,
drugie miejsce zajęła Lena Kulawiak,
trzecie Anna Rempuszewska.
Kobiety, Amatorzy oraz Mastersi (od 60
lat w górę) pokonywali dwa okrążenia.

Scriabin - Fantasia h-mol op. 28, 4. F. Chopin Scherzo b-moll op. 20 nr. 1
Koncert swoją obecnością zaszczycił jeden z
najwybitniejszych pedagogów i wychowawców genialnej młodzieży uzdolnionej muzycznie w Polsce i na świecie, doskonały wirtuoz
fortepianu, prof. Karol Radziwonowicz. Koncert tradycyjnie prowadził Michał Korsak,
Prezes Fundacji Ziemia Dobrzyńska. Wójt
Gminy Wąpielsk Dariusz Górski podziękował
organizatorom oraz wszystkim wykonawcom
za dostarczone doznania muzyczne oraz wyraził chęć dalszej współpracy.

Taki rok covidowy
Rok 2020 zapisze się niestety złymi kartach
w historii, z powodu przetoczenia się przez
nasz kraj, Europę i praktycznie cały świat fali
epidemii COVID – 19. Tak jak wszystkie gminy
miejskie i wiejskie w Polsce nie uniknęliśmy
zachorowań i część naszej społeczności była
objęta izolacją domową czy też kwarantanną
domową. Jako lokalny samorząd podejmowaliśmy dostosowane do naszych potrzeb
i sytuacji epidemicznej gminy działania, mające na celu chronienie mieszkańców Gminy
Wąpielsk.
W miesiącu marcu 2020 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem
Pana Wójt odbył dwa posiedzenia, poświęcone sytuacji epidemicznej w kraju, gminie oraz
przygotowujące przejście szkół z terenu Gminy Wąpielsk do pracy zdalnej. Przygotowano
miejsca kwarantanny zbiorowej na hali sportowej ZSP w Radzikach Dużych.
Również w marcu zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Rypinie w sprawie miejsc kwarantanny zbiorowej
dla mieszkańców naszej Gminy, spełniających
wszystkie wymagania sanitarne.
Na przełomie marca i kwietnia jeden z mieszkańców gminy odbył obowiązkową kwarantannę w obiekcie Domu Weselnego Sikorka
w Sikorach. Koszt pobytu pokryła Gmina.
Od kwietnia do czerwca na kwarantannie
domowej przebywało od kilku do kilkunastu
osób.
W miesiącu lipcu liczba osób przebywających
na kwarantannie wzrosła do ok. 30, związane
było to z zachorowaniem jednego z obywateli Ukrainy świadczącego pracę sezonową
w miejscowości Bielawki.
W sierpniu na kwarantannie domowej pozostawało kilkanaście osób.
We wrześniu sytuacja epidemiczna na terenie
gminy uległa znacznemu pogorszeniu. Wystą-

piły zachorowania na COVID – 19 wśród nauczycieli, pracowników obsługi w szkołach,
księdza proboszcza z Radzik Dużych. Liczba
osób na kwarantannie domowej wzrosła do
ponad 500. Wprowadzono nauczanie zdalne
w szkołach na terenie gminy, które w pierwszej fazie objęło te klasy, gdzie wystąpiły zachorowania wśród dzieci lub uczących je nauczycieli. Następnie pracą zdalną objęto całe
placówki.
W październiku liczba osób na kwarantannie
domowej wynosiła ok. 40, przy zachorowaniach utrzymujących się na poziomie 2 osób.
W listopadzie liczba osób na kwarantannie
domowej podobnie jak w październiku nie
przekraczała liczby 40 osób, ale liczba chorych na COVID – 19 oscylowała około 10 osób.
Sytuacja epidemiczna w kraju i naszej gminie
miała bezpośredni wpływ na pracę Urzędu
Gminy w Wąpielsku.
Pan Wójt dbając o zapewnienie nieprzerwanej
pracy urzędu i bezpieczeństwo pracowników
oraz odwiedzających jednostkę osób, wprowadził w marcu pracę zdalną, która trwała
do maja. Następny okres pracy zdalnej został
wprowadzony we wrześniu i trwał do listopada.
W tej trudnej sytuacji epidemicznej mieszkańcy pozostający na kwarantannie czy izolacji
domowej wymagający wsparcia, po zgłoszeniu takiej potrzeby, mogli liczyć na pomoc
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąpielsku.
Mimo zagrożeń i ograniczeń w pracy nie zamknęliśmy się przed mieszkańcami gminy
i wszystkie niezbędne zadania były realizowane, zarówno przez Urząd Gminy jak i jednostki
organizacyjne.

z Gowina, drugie miejsce zdobyła
Kinga Buczkowska, trzecie miejsce przypadło Agnieszce Jackowiak z Goślinowa.

i OSP Długie za perfekcyjne zabezpieczenie wyścigu. Dziękuję także 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.

IV Wąpielska Strzała pojechała!

Na pierwszym okrążeniu usytuowana była premia sprinterka ufundowana
przez firmę IMPREFARB, którą wygrał
Paweł Słomski z GTR Golub-Dobrzyń
uzyskując na finiszu prawie 63 km/h.
Premię sprinterską kobiet wygrała
Kinga Tomaszewska z Gowina, aktualna
Mistrzyni Polski w jeździe na czas.
Na dystansie dwóch rund po solowym
odjeździe na końcowych kilometrach
zwycięstwo odniósł Bartosz Kamiński
z Grupy Kolarskiej GRYF Tczew. Za nim
na metę wjechała duża grupa kolarzy,
z której najszybszy był Paweł Słomski,
który zajął drugie miejsce, trzecie miejsce
przypadło Dawidowi Kanieckiemu z LTM
Masters Team z Radzynia Chełmińskiego.
Wśród kobiet z ponad pięciominutową
przewagą nad pozostałymi zawodniczkami zwyciężyła Kinga Tomaszewska

W wyścigu Mastersów premię sprinterską po przejechaniu 69 km wygrał
Rafał Rynkowski z Kopernik Toruńskie
Pierniki Team. Cały wyścig padł łupem
byłego torowca, Jakuba Średzińskiego
z Rowery Kwiatkowski Toruń, drugie miejsce zajął Przemysław Zieliński
z Grupy Kolarskiej Gryf Tczew, trzecie
miejsce Rafał Rynkowski z Kopernika.
Jakub Średziński wygrał w minionym
sezonie wszystkie wyścigi cyklu dadelo.
pl oraz zdominował Mistrzostwa Polski
na Torze w Pruszkowie, gdzie wygrał we
wszystkich konkurencjach, zdobywając
dziewięć koszulek Mistrza Polski.
Po ukończeniu wyścigu na Zawodników
czekał zimny RedBull oraz posiłek regeneracyjny. Wszyscy kolarze otrzymali
pakiety startowe oraz pamiątkowe medale. Zwycięzcy open otrzymali nagrody
finansowe, puchary i nagrody rzeczowe.
Najlepsi w kategoriach wiekowych z Wąpielska odjechali z pamiątkowymi statuetkami.
Wyścig zorganizował BORAS PROMOTION we współpracy z Urzędem Gminy Wąpielsk.
Wydarzenie wspierali: Urząd Gminy Wąpielsk, dadelo.pl, Centrum Rowerowe,
oponeo.pl, CPP Nestle Pacyfic Toruń, Intermarche Golub-Dobrzyń, mkk.pl, RedBull.
Bardzo dziękuję mieszkańcom za doping
na trasie 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
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Gmina Wąpielsk sukcesywnie wymienia kosze na
śmieci na przystankach oraz przy nowopowstałych
budynkach gminnych

Dbając o środowisko i poprawę estetyki naszej gminy co roku staramy się wymieniać

kosze na odpady przy przystankach oraz budynkach użyteczności publicznej. W ostatni
trzech latach zakupiono ponad 20 szt. koszy
betonowych, które zostały ustawione przy
nowych wiatach przystankowych na terenie
całej gminy. Kosze zakupione w tym roku, już
zostały ustawione przy nowych świetlicach
oraz przy kolejnych wiatach przystankowych.
Nowe betonowe kosze poprawiły estetykę naszej gminy. Ze względu na swój ciężar i technologię wykonania odporne są na często spotykane akty wandalizmu.
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Dotacje dla szpitala
Gmina Wąpielsk postanowiła wykroczyć poza
przypisany jej prawem zakres ustawowych obowiązków i wspomóc rypiński szpital.
W listopadzie Wójt Gminy Wąpielsk podpisał
umowę o przekazaniu 3 tys. zł dotacji na zakup
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
Rypiński szpital jest bardzo ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Wąpielsk i okolicznych gmin. Jestem przekonany, że wspólne działania samorządów pozwolą
na podniesienie poziomu usług medycznych
i jakości realizowanych świadczeń przez szpital
powiatowy - mówi Wójt Gminy Wąpielsk.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
działa już 2 lata!

W październiku bieżącego roku, minęły dwa
lata od kiedy mieszkańcy naszej gminy mogą
oddawać odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Wąpielsku. W ciągu tych dwóch lat do PSZOK
trafiło ponad 40 t odpadów wielkogabarytowych, ok. 3 t odpadów poremontowych, zużytych opon samochodowych prawie 9 t oraz
blisko 10 t zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Mieszkańcy naszej gminy dostarczyli także szkło, papier, tworzywa
sztuczne, zużyte baterie oraz przeterminowa-

ne leki. Dzięki temu, że na PSZOK posiadamy
odpowiednie zaplecze techniczne oraz wagę
30 tonową możliwe było między innymi zorganizowanie zbiórki folii rolniczej od rolników. Odbieraliśmy także opony rolnicze. Możemy się pochwalić, że wiele gmin z naszego
oraz sąsiednich powiatów korzysta przy planowaniu budowy punktu zbiórki selektywnej
odpadów z naszych doświadczeń i rozwiązań.

Działaj lokalnie w Wąpielsku

W tegorocznej edycji programu „Działaj lokalnie” z naszej gminy dofinansowanie otrzymały dwa projekty: „Jeszcze będzie normalnie.
Pokonamy koronawirusa w Gminie Wąpielsk”
oraz „Mobilny klub książki”.
Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wąpielska uzyskali dotację na realizację
projektu „Jeszcze będzie normalnie. Pokonamy koronawirusa w Gminie Wąpielsk”. Głównym założeniem, zakończonego w czerwcu projektu, było zapobieganie rozwojowi
pandemii koronawirusa na terenie Gminy
Wąpielsk. W ramach tego projektu strażacy podejmowali różnorodne działania, takie
jak odkażanie powierzchni (wszystkich wiat
przystankowych na terenie gminy oraz lokali
wyborczych), odkażanie ubrań, pomieszczeń
i pojazdów oraz akcje profilaktyczne i działania zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Zakupiony z dotacji opryskiwacz oraz płyny do
dezynfekcji pozostały w jednostce i nadal służą mieszkańcom gminy Wąpielsk. Działania
przeprowadzone w ramach strażackiego projektu spotkały się z pozytywną reakcją społeczeństwa. Druhowie ochotnicy z Wąpielska
– chociaż w minimalnym stopniu - wzmocnili poczucie bezpieczeństwa oraz podnieśli
świadomości, że mieszkańcy naszej gminy,
w sytuacji zagrożenia, mają do kogo zwrócić się
o pomoc i mogą czuć się bezpiecznie.
Autorami drugiego projektu są nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku. „Mobilny klub książki”
to prospołeczny projekt, w którym dzieci
z miejscowej szkoły podstawowej aktywnie włączają się w działania z książką w tle.
W ramach tego trwającego trzy miesiące
projektu młodzi ludzie – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – dostarczali książki do
czytania chętnym seniorom. W październiku
dzieci z zerówki uczestniczyły w głośnym czytaniu książki Leszka Kołakowskiego pt. „Kto
z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”. W trakcie projektowych zajęć najmłodsi uczniowie szkoły w Wąpielsku poznali
marzenia nosorożca i dowiedzieli się, kto pomagał pechowemu zwierzęciu w ich realizacji.
Został zorganizowany również konkurs plastyczny z nagrodami na najładniejszą ilustra-

cję do treści wysłuchanej książki. Maluchy pod
okiem wychowawczyni p. Marzeny Rumińskiej zilustrowały niesamowite przygody nosorożca. Najładniejsze okazały się prace: Elen,
Tosi, Artura i Krystiana z zerówki. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody. Wykonane przez
maluchy prace plastyczne trafiły na wystawę.
Pozyskana w ramach projektu dotacja została
przeznaczona na zakup nowych książek, materiałów plastycznych oraz tablic korkowych.
„Jeszcze będzie normalnie. Pokonamy koronawirusa w Gminie Wąpielsk” oraz „Mobilny klub książki” to projekty dofinansowane
z programu „Działaj Lokalnie”, który jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Przystąpienie do kolejnej już
edycji tego programu „Działaj lokalnie” było
możliwe dzięki aktywnej współpracy Urzędu
Gminy w Wąpielsku ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.

EKO-Strażak w OSP
w Długiem

Gmina Wąpielsk pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wymianę
pieca na eko-groszek klasy 4 na nowoczesny
piec klasy 5 oraz montaż instalacji wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem. Kwota dofinansowania wyniosła 15 tys. zł, natomiast wkład własny Gminy Wąpielsk 6,5 tys.
zł.
Celem programu EKO-Strażak jest poprawa
jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych
przez jednostki ochotniczych straży pożarnych do celów statutowych.

Wkrótce rekrutacja uzupełniająca do klubu młodzieżowego
w Radzikach Dużych i w Wąpielsku
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oświadczenie
potwierdzające
rodzica
dziecka.
status osoby
zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oświadczenie uczestnika
Po
zakończonej
rekrutacji
zostaniewsporządzona
uczestników,
którzy specjalnych
podpiszą deklarację
projektu,
umowę
uczestnictwa
projekcie, lista
ewentualnie
formularz
potrzeb
udziału
w
projekcie
oraz
formularz
danych
uczestnika
projektu,
oświadczenie
potwierdzające
wynikających z niepełnosprawności uczestnika.
status
osoby zagrożonej
ubóstwem
i wykluczeniem
O zakwalifikowaniu
się do
projektu decyduje
kolejnośćspołecznym,
zgłoszeń. oświadczenie uczestnika
projektu,
umowę
uczestnictwa
w
projekcie,
ewentualnie
specjalnych
potrzeb
Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest koordynator formularz
projektu p.
Milena Przybyła
wynikających
z
niepełnosprawności
uczestnika.
tel. 572-353-658.
O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest koordynator projektu p. Milena Przybyła
tel. 572-353-658.

10

Dla adeptów pierwszych klas pasowanie na ucznia jest niezapomnianym przeżyciem, to również ważne wydarzenie w życiu
każdej szkoły. Uczniowie klas pierwszych
szkół podstawowych z terenu gminy Wąpielsk również mają już za sobą ten jeden
z ważniejszych dni w swoim krótkim, szkolnym życiu.
W październiku pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Wąpielsku, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem i Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych w udekorowanych salach, odświętnie
ubrani zaprezentowali swoje krótkie, artystyczne programy, w czasie których recytowali wierszyki oraz śpiewali piosenki. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę.
– Ślubuję być dobrym uczniem, dbać
o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być
dobrym kolegą, pilnym w nauce i wzorowym w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię swojej szkoły – obiecywali
pierwszoklasiści podczas uroczystości zorganizowanych w szkołach, z zachowaniem
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Dyrektorzy szkół: p. Iwona Kamińska,
p. Jan Kielik i p. Leszek Stefański dokonali uroczystego aktu pasowania dzieci na
uczniów. Towarzyszyła temu podniosła atmosfera, a na buziach wszystkich rysowały
się ogromne emocje. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności uczniowskiej. Po tak doniosłej chwili,
gdy dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
i już oficjalnie dołączyły do grona uczniów,
głos zabrali dyrektorzy szkół, którzy życzyli
najmłodszym uczniom, by cieszyli się każdym dniem w szkole. Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski życzył dzieciom ciekawości
świata, satysfakcji ze zdobywania wiedzy,
dużo radości w każdym dniu nauki oraz
zdrowia.
W tym radosnym dniu pierwszakom towarzyszyły dumne panie wychowawczy-
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Witajcie w świecie wiedzy
nie: Sylwia Czaplińska (SP Półwiesk Mały),
Anna Górska (SP Wąpielsk), Justyna Markowska (SP Długie) i p. Joanna Kondej (ZSP
Radziki Duże), które przygotowały uroczystości ślubowania. Dla uatrakcyjnienia tego
szczególnego wydarzenia rodzice oraz gmina ufundowali już pełnoprawnym uczniom
prezenty – niespodzianki.
W obecnej sytuacji niewiele można było
zaoferować pierwszoklasistom z okazji ich
święta. Nie było dużej uroczystej akademii,
nie mogli być obecni rodzice. Jak nietrudno zauważyć, pierwszy rok szkolny świeżo
upieczonych uczniów jest bardzo trudny.
Obecnie pierwszoklasistów omija wiele wydarzeń, które były udziałem ich starszych
koleżanek i kolegów. Trzeba zdawać sobie
sprawę z faktu, że szkoła to nie tylko nauka,
ale również rozmaite konkursy, zabawy,
wycieczki czy ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Teraz dla wszystkich jest najważniejsze, by
dzieci były zdrowe i aby był możliwy bezpieczny powrót do szkół.
27 października również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Radzikach Dużych miały swój wyjątkowy dzień. W obecności wychowawczyni Agnieszki Wojdyło,
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych p. Leszka Stefańskiego, Wójta Gminy Wąpielsk p. Dariusza
Górskiego oraz pań z przedszkola: p. Anny
Strzeleckiej i p. Pauliny Jabłońskiej - 25
dzieci z wesołej gromadki zostało przyjętych w poczet przedszkolaków. W czasie
uroczystości dzieci pięknie zaprezentowały
krótki program artystyczny. Następnie maluchy uroczyście złożyły ślubowanie i zostały pasowane na przedszkolaka. Dzieci po
uroczystej przysiędze otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.
Z okazji pasowania naszym przedszkolakom oraz najmłodszym uczniom ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
życzymy samych sukcesów oraz wiele radości ze zdobywanej wiedzy.

Wsparcie dla uczniów w czasie pandemii

Stypendia Wójta
Gminy Wąpielsk dla najzdolniejszych
Już kolejny rok z rzędu Wójt Gminy Wąpielsk
nagrodził szczególnie uzdolnionych uczniów
z terenu gminy Wąpielsk. W 2020 r. stypendia
za osiągnięcia sportowe otrzymały trzy osoby
w następujących dziedzinach: lekkoatletyka,
kolarstwo i pływanie, natomiast stypendia za
wysokie wyniki w nauce otrzymało 7 osób.
Obecna sytuacja spowodowana koronawirusem niestety uniemożliwiła tradycyjne wręczenie i osobiste złożenie gratulacji przez

Wójta Gminy Wąpielsk, tak jak odbywało się
to co roku na gminnych dożynkach, jednakże
nie przeszkodziła najzdolniejszym mieszkańcom w zdobywaniu wysokich osiągnięć
w dziedzinach sportowych i wiedzy tym najbardziej jej łaknącym. Mamy nadzieję, że
ciąg dalszy trwającej pandemii nie zniechęci
uczniów, ale zachęci do dalszej edukacji i samodoskonalenia w ulubionych dziedzinach.
Nie dajmy się wirusowi!

Zamknięcie szkół z powodu pandemii
COVID-19 w Polsce przysporzyło wiele trudności organizacyjnych i technicznych w funkcjonowaniu szkół i prowadzeniu lekcji, które
w dużej mierze odbywały się tylko w formie
online. Gmina Wąpielsk dzięki wsparciu administracji rządowej przystąpiła do dwóch
projektów, mających na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów i nauczycieli.
Dzięki dwukrotnym znalezieniu się w gronie
grantobiorców, otrzymano dofinansowanie
z kwocie 114 999,94 zł, które przeznaczono na
zakup 104 laptopów, co pozwoliło zaspokoić
potrzeby uczniów rodzin wielodzietnych (3+)
oraz potrzeby uczniów w zakresie dostępności do tego typu urządzeń w procesie kształcenia zdalnego. W ramach pierwszej edycji
„Zdalna Szkoła” do dzieci trafiły 54 laptopy
a w ramach drugiego programu „Zdalna Szkoła Plus” kolejne 50 urządzeń, które rozdysponowano pomiędzy wszystkie szkoły na terenie
gminy. Poprzez realizację wspomnianych pro-

jektów umożliwiono zdalną edukację uczniom
przez aktywne włączenie się w codzienne zajęcia lekcyjne w nowej podstawowej formie
nauczania jaką jest prowadzenie zdalnych
lekcji. Ponadto zakupiony sprzęt wzbogacił
zasoby edukacyjne placówek oświatowych
z terenu naszej gminy.
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Wspieramy producentów chryzantem
Gmina Wąpielsk włączyła się do akcji wspierania lokalnych producentów chryzantem dotkniętych obostrzeniami.
Wójt Gminy Wąpielsk wystąpił z wnioskiem
do Biura Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym pomocy dla posiadaczy chryzantem,
którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią
COVID-19 zgłaszając wolę bezpłatnego odbioru chryzantem, dzięki czemu Producenci
otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa.
Pozyskane kwiaty pięknie przyozdobiły naszą Gminę i lokalne miejsca pamięci, a kwiaty
cięte zostały przekazane do Kościoła pw. Św.
Katarzyny w Radzikach Dużych.
Bardzo dziękujemy za piękne kwiaty!!!

Uczczenie miejsc pamieci

W ostatnich dniach października pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku uporządkowali miejsca pamięci i pomniki powstańców
styczniowych na terenie Gminy Wąpielsk.
Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych Wójt
Gminy Wąpielsk wraz z Wiceprzewodniczącym
Rady Gminy Wąpielsk Andrzejem Bytnerem
oraz Radnym Gminy Wąpielsk Euzebiuszem
Łapkiewiczem ustawili kwiaty i zapalili znicze
pod popiersiem Jana Pawła II przy kościele
w Radzikach Dużych oraz pomnikami upamiętniającymi powstańców styczniowych
walczących pod Bolesławicami.
Serdecznie dziękujemy Radnemu Euzebiuszowi Łapkiewiczowi za przekazane chryzantemy.
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Prace społecznie-użyteczne oraz
prace publiczne

W miesiącu listopadzie zakończyły się prace
społecznie-użyteczne oraz prace publiczne.
Dbanie o czystość w miejscowościach, sadzenie nowych drzew, krzewów, kwiatów, budowa chodników, czyszczenie rowów melioracyjnych, pomoc przy budowie wodociągów,
kanalizacji czy obsługa imprez, spowodowało,
że nasza Gmina dzięki Waszej pracy mogła się
kolejny rok rozwijać.
Te wszystkie działania zauważane są nie tylko przez naszych mieszkańców, ale również
przez osoby przyjezdne i spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Dziękujemy wszystkim osobom, które z dużym zaangażowaniem w wykonywały pracę
na rzecz Gminy Wąpielsk.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Izabela Lewandowska

Powszechny Spis Rolny na terenie Gminy Wąpielsk zakończony

Od czerwca br. w naszej Gminie działa
Gminny Zespół Spisowy powołany zarządzeniem Wójta w celu przeprowadzenia
powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, który zostanie przeprowadzony w 2021 roku.
Wg GUS-u spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach
rolnych na wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych
i kreowania nowych narzędzi Wspólnej
Polityki Rolnej. W ramach spisu rolnego
zbierano dane dotyczące m.in.
informacji o osobie będącej użytkownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. płeć,
wiek, nr telefonu i adres e-mail ),
• informacji o gospodarstwie rolnym
(m.in. położenie, powierzchnia gruntów ogółem i zasiewów według rodzaju upraw),
• zużycia nawozów mineralnych i naturalnych,
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
• liczby i rodzaju budynków gospodarskich,
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne
użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy mogli wypełnić ten obowiązek
za pomocą tzw. samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny
na stronie internetowej, przez infolinię
spisową, przez rachmistrza spisowego

Odśnieżanie dróg

lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub
w Urzędzie Statystycznym w ramach tzw.
udostępnionego miejsca do samospisu dla
rolników.
Gminne Biuro Spisowe w Wąpielsku przez
wyznaczony okres spisowy aktywnie
wspomagało prace rachmistrza spisowego, co było bardzo ważne w okresie pandemii, ale również w czasie jesiennych
prac polowych, w które byli zaangażowani rolnicy. Pomimo wielu działań GBS i
rachmistrza spisowego, a także szerokiej
kampanii informacyjnej skierowanej do
zobowiązanych podmiotów, pojawiały się
trudności z realizacją tego zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności i
mieszkań, który zostanie przeprowadzony
w 2021 roku.
24 listopada spisu rolnego dokonał ostatni
Rolnik – Powszechny Spis Rolny 2020 na
terenie Gminy Wąpielsk został zakończo-

ny! Łącznie spisaliśmy 391 Rolników.
Cieszy nas to tym bardziej, że udało nam
się zakończyć go tydzień przed ustawowym terminem.
Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020
to okazja do podziękowania wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym.
Gminne Biuro Spisowe dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli
Powszechny Spis Rolny 2020. Szczególne
wyrazy uznania należą się Rachmistrzowi
za zaangażowanie w prace spisowe oraz
Sołtysom i Radnym za pomoc w dotarciu
do każdego rolnika z terenu Gminy Wąpielsk.
Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

Rozpoczął się kolejny sezon zimowy, który
czasami powoduje pogorszenia się warunków
na drogach.
Z myślą poprawy bezpieczeństwa naszych
użytkowników na drogach Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz wybrane firmy zewnętrzne będą
dbały o utrzymanie dróg w stanie dobrej przejezdności.
Firmy współpracujące z Urzędem Gminy
w Wąpielsku mają za zadanie wykonywać
prace tylko na drogach należących do Gminy
Wąpielsk. Drogi powiatowe obsługiwane są
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
tel. 54 280 34 04
Teren naszej Gminy został podzielony na
części tak, aby wszystkie drogi utwardzone
na terenie naszej gminy były posypane i odśnieżone 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 poprawienia przejezdności dróg w okresie zimowym.   
W sprawie odśnieżania i posypywania dróg
należy kontaktować się również z sołtysami
oraz z SZB przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tel. 730 802 744.
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Program Czyste Powietrze
zaświadczenia o dochodach
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia
14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustwy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw (wprowadzającej nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznawanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj lub z wojewódzkich funduszach
ochony środowiska i gospodarki wodnej) wydawaniem takich zaświadczeń dla mieszkańców Gminy Wąpielsk zajmuje się Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej

Nowości książkowe
w Gminnej Bibliotece Publicznej

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel:
56-49-383-21 lub 730-802-727, 730-802-726
lub mail: gops@wapielsk.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku uprzejmie informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. zatwierzono
zmianę do Wytycznych na Podprogram 2020 POPŻ w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych
z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby
w rodzinie.
W celu zakwalifikowania się do korzystania z w/w Programu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem
730-802-726.

Wspieraj seniora
Każda pomoc w walce z koronawirusem
jest bezcenna.
Koronawirus w Polsce. Druga fala pandemii
Covid-19 sparaliżowała całą Polskę, dotknęła również Gminę Wąpielsk. Walka z koronawirusem trwa nie tylko w szpitalach i na
oddziałach zakaźnych. To także walka z codziennością, z problemami finansowymi czy
kwarantanną. Podczas drugiej fali niebezpiecznego wirusa wiele mieszkańców naszej
gminy zostało objętych kwarantanną. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy
najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, poprzez dostarczanie niezbędnych
produktów codziennego użytku jak również
żywności.
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj- nie jesteś pozostawiony sam sobie.
Otrzymasz wsparcie z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Wystarczy
jeden telefon, po którym otrzymasz natychmiastową pomoc.
W tym szczególnym okresie pracownicy tut.
ośrodka skupiają się na niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym- szczególnie potrzebującym wsparcia
w związku z kwarantanną. To one znajdują się
w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są
w stanie radzić sobie same, czy to przy codziennych czynnościach jak wychodzenie
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z psem na spacer bądź robienie codziennych
zakupów.
Dlatego GOPS w Wąpielsku z ogromną radością przystąpił do programu ‘’Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów’’. Jego celem
jest niesienie pomocy osobom starszym. Program będzie oscylował wokół zaopiekowania
się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny. W ramach programu została uruchomiona infolinia 22 505 11 11. Dzięki niej
osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez panującą pandemię- w tym pomoc w zakupach. Dzięki infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który
zbierze od nich informacje i dane. Następnie
będą one przekazane do ośrodka pomocy
społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje
się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali
wszystkie szczegóły związane z udzieleniem
pomocy.
Dlatego Drogi seniorze nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami.
Razem pokonamy koronawirusa!

Do biblioteki trafiły kolejne nowości
książkowe.
Nowości zostały zakupione w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
oraz ze środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach
Dużych.

Wśród nabytych publikacji czytelnicy
znajdą kontynuacje popularnych powieści, biografie, poradniki, nowe thrillery
i kryminały oraz literaturę obyczajową.
Nie zabraknie również pozycji książkowych dla najmłodszych czytelników
i młodzieży.
Czytelników zachęcamy do odwiedzin
i serdecznie zapraszamy po nowości wydawnicze na długie zimowe wieczory.

Projekt ,,Mała książka - wielki człowiek’’

mi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą
udział w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Kampania społeczna ,,Mała książka wielki człowiek’’ zachęca do wspólnego,
rodzinnego czytania już od pierwszych
miesięcy życia dziecka.

Zapraszamy :)

Projekt ,,Mała książka - wielki człowiek’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych, na podstawie porozumienia o współpracy z Instytutem Książki, realizuje projekt „Mała
książka - wielki człowiek” w bibliotece.
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym (3-6 lat), obejmuje dzieci
urodzone w latach 2014 - 2017. Udział
w projekcie jest bezpłatny zarówno dla
dzieci, jak i rodziców :)
Od 2018 r. projekt ten jest realizowany
przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka - wielki człowiek” we
współpracy z bibliotekami publiczny-

GODZINY OTWARCIA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Od grudnia Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w RadzikachDużych będzie czynna:
wtorek w godz. 9:00 - 15:00
Filia Biblioteczna w Wąpielsku
(na czas remontu budynku GOK w Wąpielsku biblioteki znajduje się w
budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych)
środa, czwartek w godz. 9:00 - 15:00
Biblioteka w Radzikach Dużych
(jak dotychczas na piętrze w budynku hali sportowej)

