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Szanowni Mieszkańcy!
zł. Dzięki temu zwiększy się jakość utrzymania
dróg gruntowych. Pierwsze efekty pracy zakupionego sprzętu, zwłaszcza walca, mogliśmy
obserwować już w tym roku. Wybudowaliśmy
kolejny odcinek wodociągu w Lamkowiźnie oraz
nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Wąpielsku.

Kończy się rok 2021, drugi rok,
w którym funkcjonujemy z ograniczeniami epidemicznymi. W tym roku wydajemy tylko jeden
numer naszej gazety, ponieważ wszyscy pracownicy byli zaangażowani w przygotowania do
kolejnych ważnych dla gminy projektów. Przygotowanie każdej inwestycji wymaga dużego
zaangażowania wielu osób aby efekty były jak
najlepsze. Przykładem jest rozpoczęta duża inwestycja jaką jest budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku. Tworzenie koncepcji, projektu, napisanie wniosku do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymagało
przeprowadzenia wielu analiz, prognoz i uzasadnienia, że taki obiekt jest potrzebny w Gminie
Wąpielsk. Na każde zadanie, które planujemy do
realizacji potrzeba od jednego do nawet trzech
latach przygotowań dokumentacji.
Obecny rok mogę podsumować jako
czas intensywnej pracy, tworzenia projektów,
dokumentacji i składania wniosków. Ogłaszaliśmy przetargi i realizowaliśmy zadania zaplanowane na ten rok. Powstała droga w Kiełpinach o długości 1 km i Długie-Jętek o długości
1 km, u chętnych mieszkańców powstały instalacje fotowoltaiczne z 50% dofinansowaniem.
Wreszcie udało się zakupić dużą równiarkę
i walec drogowy oraz przyczepę do jego przewożenia. Przeznaczyliśmy na to około 200 tys.

W trakcie realizacji jest aż dziesięć
projektów społecznych tzw. miękkich, są to kluby młodzieżowe i działania aktywizacyjne dla
mieszkańców obszarów objętych Programem
Rewitalizacji. Każdy z tych projektów to około
50 000 zł dofinansowania przy niewielkim naszym udziale.
Wielkim wyzwaniem będzie przyszły
rok, na który pozyskaliśmy bardzo dużo dofinansowań. Na niektóre zadania mamy podpisane umowy o dofinansowanie, na kilka zadań
mamy rozstrzygnięte przetargi i rozpoczynamy
realizację inwestycji.
W 2022 roku mamy do wybudowania blisko 12 km dróg asfaltowych, budowa
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, przebudowa centrum Ruszkowa, dofinansowanie budowy drogi powiatowej, utworzenie przedszkola
w Szkole Podstawowej w Długiem, budowa kolejnych odcinków wodociągu. Planujemy utworzenie miejsca rekreacji w Łapinóżku i nad jeziorem
w Długiem.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Mieszkańcom i Gościom
odwiedzającym Naszą Gminę zdrowia i spokoju.
Niech będzie to czas wyjątkowy, pełen radości,
rodzinnego ciepła i wzajemnej serdeczności,
a Nowy Rok obdarzy Was wieloma Łaskami Bożymi, zdrowiem i pomyślnością.
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Powstaje Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
Przeszło 3 miliony złotych Gmina
Wąpielsk pozyskała na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Kwota przyznanego Gminie dofinansowania to 3.100 000 zł,
a okres realizacji obejmuje lata 2021-2023.
Łączna kwota zadania wynosi 3 859 740 zł.
11 maja br. na placu przeznaczonym
pod budowę nowej Placówki. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie
budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
w Wąpielsku w ramach realizacji Programu
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”, w której
uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa Anna
Gembicka, Poseł Joanna Borowiak, która reprezentowała i odczytała list od Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg,
Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef
Ramlau, Wicestarosta Piotr Czarnecki oraz samorządowcy i przedstawiciele Straży Pożarnej.
Po podpisaniu umowy zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe.
W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji – firma Tymbud, która po
przejęciu placu budowy przystąpiła do realizacji zadania i obecnie możemy obserwować
postępujące prace budowlane.
Nowa placówka powstanie w centrum Wąpielska na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąpielsk, w miejscu gdzie
wcześniej mieścił się plac maszynowy i budynek GOPSu i Poczty, a jeszcze wcześniej posterunek policji.
Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
w Wąpielsku będzie ośrodkiem wsparcia
świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom
niepełnosprawnym realizowane w ramach
pobytu dziennego i całodobowego. Będzie
miejscem zapewniającym usługi wsparcia
dla 20 osób ze znacznym lub umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności, tj. dla 15 osób
w ramach pobytu dziennego oraz dla 5 osób
niepełnosprawnych w formie całodobowej,
w tym zakłada się pobyt 1 osoby w ramach
tzw. opieki wytchnieniowej. Osoby zakwalifikowane do korzystania z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i możliwość spróbowania
samodzielnego życia.
„To wielki sukces Gminy Wąpielsk,
udało nam się jako drugiej jednostce w województwie pozyskać wysokie wsparcie finansowe” – mówi Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz
Górski – „W ramach ministerialnego programu powstanie tylko kilka takich obiektów
w całym kraju. Placówka zostanie odpowiednio wyposażona i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością w oparciu
o standard i wytyczne określone w ogłoszonym programie przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej”.
Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
w Wąpielsku będzie miało powierzchnię 596
m2. Znajdzie się w nim m. in. 5 pomieszczeń
dla opieki całodobowej wraz z łazienkami
dla niepełnosprawnych, a także sala ćwiczeń
i rehabilitacji, gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne z zapleczem oraz pokój dzienny
z jadalnią, kuchnia, czytelnia. Powierzchnia
użytkowa wynosić będzie 454 m2. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane zostaną na
parterze budynku wraz z wejściem głównym
i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obszar wokół budynku zostanie ogrodzony,
z urządzoną zielenią, a także utwardzony
kostką brukową. Zostaną zainstalowane lampy oświetleniowe, a część wypoczynkowa
obejmować będzie zadaszony taras przy budynku oraz wzbogacona zostanie o altanę rekreacyjną i nowe ławki.
Planujemy rozpoczęcie działalności placówki
w połowie 2023 roku.
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POWSTAJĄ NOWE ODCINKI DRÓG GMINNYCH
Droga Długie Jętek
Otwarcie nowej drogi w Radzikach Małych
zbudowana

Wielokrotnie na zebraniach wiejskich mieszkańcy Długiego zgłaszali potrzebę
modernizacji drogi na Jętek, czyli drogi gminnej Jętek – Długie I o długości 1,23 km.
Wójt Dariusz Górski wraz z pracownikami Urzędu Gminy podjęli niezbędne działania, by stworzyć dokumentację geodezyjno
– projektową do budowy tej drogi, a następnie
szukali możliwego dofinansowania kosztów
budowy tej drogi. W okresie pandemicznym,
gdy zapadały decyzje o realizacji tej inwestycji, przy kończącej się perspektywie rozdziału
środków unijnych, trudno było mówić o dużych możliwościach pozyskania wysokiego
dofinansowaniach na drogi.
Złożony został wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu i uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących                        
z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 192 600 złotych.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o  szerokości jezdni 4 m. Zaplanowano
wykonanie jednej mijanki, a szerokość jezdni
na długości mijanki to 5 m. Zaprojektowano
także zjazdy do posesji oraz na pola. Całkowity jej koszt to przeszło 700 tys. zł.
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W strugach deszczu 6 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo
wybudowanej drogi gminnej Radziki Małe
– Kiełpiny (centrum) na odcinku niespełna
1 km z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.
W wydarzeniu wraz z mieszkańcami Sołectwa uczestniczył Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski z pracownikami Urzędu
i przedstawicielami Rady Gminy oraz zaproszeni goście: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł na Sejm Joanna
Borowiak.
Pan Wojewoda i Pani Poseł gratulowali Panu Wójtowi i mieszkańcom sołectwa
podjęcia się tego zadania, sięgnięcia po środki
finansowe, które umożliwiły sfinansowanie
kosztów tego przedsięwzięcia oraz wybudowania drogi w nowoczesnej technologii.
Przebudowana jezdnia ma 4,0 m szerokości oraz pobocza gruntowe szer. 0,75 m
umocnione kruszywem łamanym. W ramach
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zastosowano jedno przejście dla pieszych. Do
oświetlenia przejścia zaprojektowano zestaw
hybrydowy ze źródłem światła LED.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł niespełna 600 tys. zł, przy 70%owym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 400 tys. zł.

Otwarcie drogi Wąpielsk – Kiełpiny (przy Szkole) i świetlicy przy OSP w Wąpielsku

7 lipca 2020 roku nastąpił odbiór
zakończonej inwestycji na terenie Gminy
Wąpielsk pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
120118C Kiełpiny - Wąpielsk - skrzyżowanie
z drogą gminną nr 120121C”, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie
760 tys. zł, co stanowi 63,63% całkowitej wartości projektu. Inwestycja była dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Przebudowany odcinek drogi ma
długość 1,89 km, szerokość ok. 3,5 – 4,5 m
(poszerzenia na łukach) z mijankami. Utwardzono również pobocza po obu stronach na
szerokości 0,75 m.
W związku z sytuacją pandemiczną
w kraju i obowiązującymi wcześniej obostrzeniami,   w dniu 18 czerwca 2021 roku została zorganizowana uroczystość oficjalnego
otwarcia i poświęcenia tej drogi, połączona
z poświęceniem i oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej w Wąpielsku i strażnicy OSP
Wąpielsk.
Uroczystość rozpoczęła się na drodze, gdzie wśród zaproszonych gości Sołtys
Sołectwa Kiełpiny Grzegorz Betlejewski i radny gminy Mirosław Ługowski trzymając wstęgę poprosili Wójta Gminy Dariusza Górskiego i Księdza Proboszcza Jacka Dudkiewicza
o dokonanie oficjalnego otwarcia i poświęcenia drogi. Wójt po przywitaniu przybyłych,
podsumował zrealizowaną inwestycję i źródła
jej finansowania. Po odmówieniu modlitwy
i poświęceniu drogi przez Księdza Probosz-

cza Wójt Gminy poprosił do przecięcia wstęgi obecnego Wicemarszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego, Radną Gminy Katarzynę Barwińską,
Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Czajkowskiego i wykonawcę drogi.
Dalsza część uroczystości odbyła się
przy świetlicy i strażnicy OSP w Wąpielsku.
Goście zostali powitani przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Radzik Dużych pięknymi
tańcami w odpowiednio przygotowanych
strojach oraz występem wokalnym uczennicy Szkoły Podstawowej w Długiem Kariny
Wróblewskiej. Po przemówieniach marszałka
Sosnowskiego i Zastępcy Komendanta PSP
w Toruniu Roberta Wiśniewskiego Ksiądz
Proboszcz poświęcił obiekt i została przecięta
symboliczna wstęga.
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Nowe instalacje fotowoltaiczne
w Gminie Wąpielsk

Gmina Wąpielsk ponownie przestąpiła do realizacji projektu i pozyskała dotację
na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych posesjach w wysokości 50% kosztów
kwalifikowalnych w ramach RPO na lata 20142020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje:
Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne
(z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). Koszt całkowity zadania to prawie
800 tys. zł, z czego kwota dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego to około 400 tys.
zł.
W bieżącym roku instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane u 20 mieszkańców naszej Gminy, którzy przystąpili do reali-

zacji projektu. Łączny koszty inwestycji dla
mieszkańców wynosi 538 704,00 zł brutto.
Ponadto zaplanowano na 2022 rok
montaż 3 instalacji dla budynków stanowiących własność Gminy Wąpielsk, tj. na budynku Urzędu Gminy, na ujęciu wody w Półwiesku
Małym, na oczyszczalni ścieków w Wąpielsku.
Koszt tego zadania wynosi 256 824,00 zł brutto. Inwestycja ta przyczyni się do ograniczenia
kosztów energii elektrycznej, niezbędnej do
realizacji zadań w budynkach użyteczności
publicznej.
Łączna moc nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE wszystkich
23 instalacji zamontowanych w Gminie Wąpielsk wynosić będzie 244,07 MW.

Otwarcie świetlicy w Wąpielsku

350 tys. zł na inwestycje w Ruszkowie
W czerwcu br. Wójt Gminy Dariusz
Górski odebrał od Wicewojewody Kujawsko Pomorskiego Józefa Ramlau i obecnej na spotkaniu Wiceminister Rolnictwa Anny Gembickiej oraz Poseł Joanny Borowiak voucher na
kwotę 350 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych w Ruszkowie.
Dzięki
wsparciu
rządowemu
w Ruszkowie powstaną miejsca rekreacji oraz
aktywności zewnętrznej. Zostanie utwardzo-

ny plac przed świetlicą, powstanie siłownia
zewnętrzna, ogrodzenie placu zabaw, a także
w centrum Ruszkowa zostanie urządzona zieleń, z nowym trawnikiem. Pojawią się nowe
ławki, stół do gry w szachy i w chińczyka, grill,
piłkochwyty, a także zostaną zainstalowane
latarnie hybrydowe.
Zaplanowano rozpoczęcie prac wiosną 2022 roku.

Przeszło 1,1 mln zł na modernizację
drogi Półwiesk Mały - Kierz Półwieski
Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planujemy modernizację drogi Półwiesk Mały
- Kierz Półwieski. Co prawda jest to droga
asfaltowa, jednak kiedy ją zalewano warstwą
asfaltową nie została zastosowana odpowiednia technologia i podbudowa, co powoduje
konieczność przebudowy tego odcinka drogi.
Według ekspertów podbudowa drogowa  to część konstrukcji nawierzchni drogi,
której podstawową cechą w czasie eksplo-

atacji jest przenoszenie i rozkład naprężenia
powodowanego przez ruch poruszających się
drogą pojazdów i stanowi ona bardzo ważny
element konstrukcji, gdyż jest podstawą dla
pozostałych wyżej położonych warstw. Niewłaściwa podbudowa powoduje deformację
pokrycia i widoczne dziury, które nawet uzupełniane, będą się pogłębiać.
Po drogach gminnych coraz częściej
poruszają się pojazdy z dużym tonażem, dlatego staramy się dbać o właściwą nośność dróg.

Budowa przejść dla pieszych
i infrastruktury drogowej
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
wraz ze współpracownikami pozyskał kolejne
dofinansowania na modernizację dróg gminnych – tym razem korzystając z działania na
budowę przejść dla pieszych – zadania mające
na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Dzięki temu powstaną w naszej Gminie 3 przejścia dla pieszych wraz z niezbędną
infrastrukturą:
1) w miejscowości Długie (przy osiedlu)
     za kwotę 167.266,00 zł
2) w Wąpielsku przy Ośrodku Zdrowia
     za kwotę 182.044,00 zł

3) w Wąpielsku przy kolejce
     za kwotę 175.453,00 zł

Przebudowa odcinków dróg z wyodrębnieniem przejść dla pieszych obejmuje
budowę chodników, instalację lamp hybrydowych oraz budowę drogi asfaltowej w obrębie
przejścia na odcinku 100 metrów.
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Pozyskane dofinansowanie na
doposażenie gminnego PSZOKa
To już kolejne środki finansowe  
jakie Gmina Wąpielsk pozyskała na unowocześnianie systemu gospodarki odpadami
w gminie. W ramach projektu grantowego nr
RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w województwie kujawsko-pomorskim” na
modernizację i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Wąpielsk otrzymaliśmy 291 892,64 zł
dofinansowania co stanowi prawie 82% całości zadania.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu będzie możliwy zakup 3 kontenerów
typu KP18, pojemników typu DZWON do
zbiórki odpadów segregowanych, rębaka ciągnikowego do rozdrabniania  odpadów zielonych, pilarki spalinowej i myjki ciśnieniowej.
W ramach zadania rozbudowana zostanie także oferta edukacyjna dla mieszkańców gminy
poprzez ustawienie dodatkowych tablic edukacyjnych. Utwardzony zostanie wjazd na
PSZOK oraz powstaną miejsca parkingowe.
Dzięki dofinansowaniu będzie możliwy zakup
samochodu dostawczego który pozwoli na
sprawna i szybsza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców.
Doposażenie PSZOK-a w Wąpielsku,
możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, pozwoli na jeszcze lepszą obsługę mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Po 3 latach funkcjonowania PSZOK,
ilość oddawanych do niego odpadów podwoiła się, co świadczy o zasadności i potrzebie
prowadzenia takiego punktu. Tylko w roku
2021 mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty za odpady oddali prawie 40 ton odpadów
wielkogabarytowych, ponad 3 tony zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych opon. Dzięki niewielkiemu wkładowi własnemu będzie możliwy zakup sprzętu,
który usprawni pracę i jakość oferowanych
usług przez PSZOK w Wąpielsku

6 mln dofinansowania
na inwestycje gminne
19 listopada 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski odebrał promesy na
prawie 6 mln dofinansowania, które wpłyną
do naszej Gminy.
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:
- adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej
w Długiem na przedszkole – dofinansowanie
w kwocie 902.500 zł, tj. 95% dofinansowania
zadania
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- przebudowa drogi gminnej nr 120123c Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny (3,8 km)
– dofinansowanie w kwocie 2.734.650 zl
- przebudowa drogi gminnej nr 120121c Kiełpiny - Kiełpiny (2,5 km) - dofinansowanie
2.172.398 zł.

Zakup równiarki drogowej
Gmina Wąpielsk uzupełniła swój zestaw maszynowy o równiarkę drogową BAUKEMA SHM 4.
Jest to kolejny zakup mający na celu
polepszenie bazy sprzętowej do naprawy
dróg. Równiarka będzie stanowiła uzupełnienie zakupionego wcześniej walca drogowego.
Dzięki temu kompleksowe naprawy grunto-

wych dróg gminnych będą przeprowadzane
we własnym zakresie. Maszyny doskonale
sprawdzą się w sezonowej naprawie dróg
gruntowych.
Zakupiony sprzęt w ciągu bieżącego
roku sprawdził się już na drogach Gminy Wąpielsk.

1,6 mln zł na zadania kanalizacyjne
dla Gminy Wąpielsk
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez
samorządy, która ma pobudzić inwestycje we
wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój
przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95

proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje
m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną.
6 listopada br. otrzymaliśmy informację, że Gmina Wąpielsk otrzyma dodatkowe środki na zadania wodno – kanalizacyjne
w wysokości 1.626.192,00 zł

Walec drogowy to urządzenie niezbędne do prac drogowych. Dzięki niemu
Samorząd może we własnym zakresie naprawiać drogi gruntowe, a także przygotowywać
nawierzchnię do utwardzenia.
Gmina Wąpielsk uzupełniła swój zestaw maszynowy o walec drogowy - walec guma-stal VIBROMAX VM166D o wadze 16 400
kg.  Walec będzie służył do naprawy i konserwacji dróg gminnych. Jest to możliwe dzięki
jego działaniu na podłoże, które zagęszcza
i doprowadza do jego maksymalnej elastyczności. Dodatkowo zakupiliśmy do przewozu
walca drogowego przyczepę niskopodwoziową o dopuszczalnej ładowności 17,5 tony.
Urządzeniami dysponować będzie
nasz Samorządowy Zakład Budżetowy, którego pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni
do obsługi walca i uzyskali stosowne upraw-

nienia.   To właśnie ta instytucja wykonywać
będzie podstawowe naprawy na drogach
gminnych. Takie rozwiązanie jest tańsze niż
wynajmowanie do prac naprawczych zewnętrznych firm. Nowa maszyna doskonale się sprawdzi w sezonowej naprawie dróg
gruntowych.

Zakup walca drogowego i przyczepy niskopodwoziowej
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Zakończyliśmy III etap budowy
wodociągu na Lamkowiźnie

Wiosną rozpoczęliśmy kolejny III
etap realizacji projektu „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Radziki Duże
– Radziki Małe - Lamkowizna – Łapinóż-Rumunki”. Prace, podobnie jak w latach poprzednich wykonał Samorządowy Zakład Budżetowy.
W wyniku wcześniejszych uzgodnień Wójta Dariusza Górskiego z mieszkańcami Lamkowizny, którzy nie mieli dotąd
doprowadzonego wodociągu, a jedynie zainstalowano im studnie, z których nie byli zadowoleni, podobnie jak w ostatnich dwóch

latach założono w budżecie gminy środki na
wybudowanie kolejnego odcinka wodociągu.
Etap III obejmuje wybudowanie ok.
1500 mb wodociągu w miejscowości Lamkowizna – Łapinóż-Rumunki i poprzedzony
został opracowaniem szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
naszego Zakładu udało się to zadanie zrealizować, a mieszkańcy mogą już przyłączać swoje
nieruchomości do wodociągu gminnego.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie
mieszkańców Wójt Gminy Wąpielsk podjął
decyzję o budowie sieci wodno-kanalizacyjnej
przy nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wąpielsk.
Budowa obejmowała 250 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zostało to

zrealizowane systemem gospodarczym przez
pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego, z wykorzystaniem sprzętu zakupionego na potrzeby tej jednostki. Dzięki
temu koszty przedsięwzięcia zostały zminimalizowane i obejmowały głównie zakup niezbędnych materiałów budowlanych.

Zbudowano kolejny odcinek sieci wodno
– kanalizacyjnej w Wąpielsku

Nowy sprzęt dla OSP Długie przekazany
i poświęcony

12 czerwca br. w Długiem odbyło
się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego dla jednostki OSP Długie.
Nissan navara, otrzymany z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, będzie służył jednostce m. in. do akcji z wykorzystaniem łodzi
ratunkowej, którą OSP Długie otrzymała 2 lata
temu.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Zastępcy Komendanta PSP w Toruniu
Roberta Wiśniewskiego oraz Komendanta PSP w Rypinie Grzegorza Łydkowskiego,
a także Wójta Gminy Dariusza Górskiego
i Sekretarza Agnieszki Matyjasik, Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Czajkowskiego,
Prezesa OSP Grzegorza Dzierżyńskiego, druhów Strażaków oraz władz Polskiego Związku
Wędkarskiego Oddział w Toruniu.
Wójt Gminy powitał przybyłych na

uroczystość gości i podziękował za wspieranie gminnego systemu ratowniczo - gaśniczego, a Prezes OSP Długie Leszek Gurzkowski
podziękował za wsparcie OSP Długie oraz za
dostrzeganie potrzeb ważnych dla jednostki
i lokalnej społeczności.
Zastępca Komendanta PSP w Toruniu Robert Wiśniewski podkreślił duże
zaangażowanie Wójta Gminy Wąpielsk
w funkcjonowanie gminnych OSP, wspominając zakupione samochody dla jednostek,
remonty budynków i bieżącą działalność,  gratulując OSP Długie kolejnego wyposażenia.
Od władz Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Toruniu Wójt Gminy
Dariusz Górski otrzymał medal, co jest dostrzeżeniem bardzo dobrej współpracy oraz
realizacji zadań na akwenach wodnych w naszej Gminie.
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Wspieramy gminne
ochotnicze straże pożarne
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Ostatnie pożegnanie śp. Ryszarda Wiwatowskiego
– Radnego Gminy i wieloletniego Druha OSP
czą Strażą Pożarną. Do jednostki w Radzikach
Dużych wstąpił w 1973 roku. W 2000 roku został wybrany Komendantem Gminnym Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Wąpielsk. Pełnił również funkcję
Członka Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wśród realizowanych inwestycji
gminnych nie zapominamy o wspieraniu
ochotniczych straży pożarnych działających
w naszej Gminie. Oprócz bieżącego finansowania kosztów związanych ze szkoleniami
strażaków, wyjazdami do akcji pokrywamy
również koszty funkcjonowania jednostek,
energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia
i sprzętu pożarniczego oraz niezbędnych remontów.
W bieżącym roku, z inicjatywy
Wójta Gminy Wąpielsk Dariusza Górskiego,
w uzgodnieniu z gminnymi OSP, pracownicy
Urzędu Gminy przygotowali niezbędną dokumentację do programu pn. EKOSTRAŻAK
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, by pozyskać środki na zadania termomodernizacyjne.

W dniu 16 lipca br. Wójt Gminy odebrał vouchery stanowiące promesy dla realizacji zadań w naszej Gminie, tj. na:
- wymianę ogrzewania w remizie OSP Radziki
Duże na pompę ciepła,
- oraz na termomodernizację dachu garażu
OSP Długie.
Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na sprawne przeprowadzenie tych zadań,
a koszty wkładu własnego zostały pokryte
z budżetu Gminy Wąpielsk.
Zaznaczyć należy, że z budżetu gminy, tj. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
corocznie finansujemy zgłaszane na zebraniach sołeckich potrzeby gminnych OSP. Zależy nam, by nasze straże działały sprawnie,
z dobrym wyposażeniem, co zachęci młodzież
z naszej gminy do wkraczania w szeregi OSP
by nieść pomoc potrzebującym.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Wiwatowskiego,
Radnego Rady Gminy Wąpielsk, zaangażowanego w sprawy Gminy Wąpielsk oraz oddanego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ryszard Wiwatowski został wybrany przez lokalną społeczność Radnym Rady
Gminy Wąpielsk w 2018 roku. W Radzie Gminy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Od 48 lat związany był z Ochotni-

15 kwietnia 2021 roku o godz.
9:00 odbyła się XXVIII nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Wąpielsk w której Wójt, Radni
i wszyscy zgromadzeni oddali hołd Zmarłemu.
Rada Gminy Wąpielsk przyjęła oświadczenie
w związku z śmiercią Radnego Rady Gminy
Wąpielsk Ryszarda Wiwatowskiego. O godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Radzikach
Dużych rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe.
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na
zaangażowanie Śp. Ryszarda Wiwatowskiego
w sprawy Gminy Wąpielsk, rozwoju gminnego systemu pożarnictwa, modernizacji i remontów budynków służących Straży Pożarnej. „Był to Człowiek, który zawsze dzielił się
wiedzą i doświadczeniem. Wraz z Jego śmiercią Gmina straciła sprawnego Organizatora,
oddanego Strażaka, aktywnego Radnego, ale
przede wszystkim dobrego Człowieka.
Rysiu… będzie nam Ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju.
Cześć Jego Pamięci”.
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Fotorelacja z Dożynek Gminno – Parafialnych w Radzikach Dużych
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Zawody wędkarskie w Gminie Wąpielsk
22 sierpnia br. na zbiorniku Radziki odbyły się pierwsze zawody spinningowe
„O Puchar Wójta Gminy Wąpielsk”. Współorganizatorem zawodów było Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
W zawodach wystartowało 17 teamów. Zawody rozegrano na żywej rybie, złowiono 6 szczupaków, 25 okoni (wymiar okonia był podniesiony do 22cm).
Wyniki końcowe:
1. Przemysław Dziak, Sławomir Przybylski - 5322 pkt
2. Bartosz Olkiewicz, Adam Łączkowski - 5265 pkt
3. Sławomir Jaworski, Patryk Szponikowski - 4594 pkt
4. Tomasz Krysiński, Krzysztof Bartosiak - 3897 pkt
5. Mariusz Kosmala, Robetr Chełmicki - 3501 pkt
6. Marek Lopata, Jarosław Knyszyński - 3364 pkt
7. Marcin Gurtowski, Andrzej Gładysz - 3338 pkt
8. Kamil Monterial, Miłosz Gapiński- 2610 pkt
9. Marek Rytka, Krzysztof Miłek- 1570 pkt
10. Sławomir Sztandarski, Krzysztof Sztadarski
       - 1058 pkt

Serdeczne podziękowania dla kierujemy do Pana Ryszarda Szkiłądź, Prezesa
Zarządu Koła PZW w Toruniu   za wspaniałą
organizację zawodów.

V Jubileuszowy wyścig kolarski
W sobotę 28 sierpnia przyjechało do Wąpielska 90 kolarzy – amatorów,
by wziąć udział w V Międzynarodowym
Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy
Wąpielsk, zwanego „Wąpielską Strzałą”.
Wyścig jest dobrą promocją naszej Gminy
w regionie i poza jego granicami i biorą
w nim udział również mieszkańcy Gminy.
Kolarze rywalizowali na rundzie
o długości 23 km wiodącej przez Wąpielsk,
Bielawki, Radziki Duże, Łapinóżek, Wrzeszewo, Warpalice, Długie, Wąpielsk. Organizacją
wyścigu zajął się Tomasz Borowski, mieszkaniec gminy Wąpielsk. Wyścig uzyskał patronat
honorowy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.
O godz. 13:30 na starcie umiejscowionym przy pałacu w Wąpielsku stanęło 90 kolarzy. Peleton składał się z pięciu mieszkańców
gminy Wąpielsk, czterech kobiet i 81 mężczyzn.
Mieszkańcy Gminy mieli do pokonania
jedną rundę. Rywalizację wygrał Marcin Rempuszewski, drugie miejsce zajęła Lena Kulawiak, trzecie Kamil Stępnik.
Pozostali zawodnicy i zawodniczki mieli do
pokonania trzy rundy – 69 km.
Po zaciętym finiszu pierwsze miejsce zajął Jacek Sargalski z Brodnicy, drugie
miejsce Dawid Kaniecki, trzecie miejsce przypadło Gabrielowi Girau.   Po 24 sekundach
przyjechał równie silny 29 osobowy peleton,
z którego finisz wygrał Sylwester Matusiak
z Radzymina.   W pierwszej grupie znalazła
się zwyciężczyni wśród kobiet – Pani Kinga
Tomaszewska z Gowina, która do Wąpielska
przyjechała na trening. Powiedziała, że w Wąpielsku jej się tak bardzo podoba, że jak będzie miała nawet 70 lat, to będzie się przyjeżdżać tutaj ścigać. Następna 23 osobowa grupa
przyjechała po 11 minutach. W grupie tej
znalazły się m.in. druga i trzecia kobieta oraz

najstarszy 76-letni uczestnik wyścigu Pan
Zbigniew Bielski z Tczewa. Podczas rozmowy z prowadzącym mówił, że rowerem jeździ
już 61 lat, przejechał 650 tysięcy kilometrów
i w tym roku zdobył Mistrzostwo Polski Masters. W Wąpielsku zawsze mu się podoba
i przyjeżdża tutaj co roku. Klasyfikację drużynową wygrali kolarze z LTM Masters Team
Grudziądz, przed Krzyżakami z Golubia i Grupą Kolarską Gryf Tczew.
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 vouchery. Najlepsi w kategoriach wiekowych
z Wąpielska odjechali z pamiątkowymi pucharami i nagrodami rzeczowymi. Jeden z Zawodników wygrał nagrodę specjalną a mianowicie
Voucher BMW na weekend z pełnym bakiem
ufundowany przez Dealera BMW Dynamic
Motors.
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy
Wąpielsk za aktywny doping kolarzy oraz za
wspaniała atmosferę wyścigu.
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Stypendia dla uzdolnionych
Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 Wójt Gminy Wąpielsk ogłosił nabór wniosków za osiągnięcia naukowe,
sportowe i w dziedzinie twórczości artystycznej. Najważniejsze kryteria, które musiały być
spełnione przez Wnioskodawców to:
- miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wąpielsk;
- w przypadku stypendium za wysokie wyniki
w nauce – średnia z ocen min. 5,20 lub tytuł
laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym;
- w przypadku stypendium za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej to średnia z ocen min. 3,50, zajęcie I miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym, I-IV w konkursie wojewódzkim lub udział w konkursie
ogólnopolskim;
- stypendium sportowe mogły osiągnąć osoby
uprawiające dyscypliny mające priorytetowe
znaczenie dla Gminy Wąpielsk tj. tenis stołowy, tenis ziemny, kolarstwo, piłka nożna, piłka
siatkowa, lekkoatletyka, pływanie i zajęcie odpowiednio miejsc I-V w Mistrzostwach Polski
albo I-III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży czy Mistrzostwach Województwa.
Lista Stypendystów wraz z osiągnięciami:
1. Oliwia Głowacka – absolwentka Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte                        
w Długiem. W rankingu pływaków województwa kujawsko-pomorskiego Oliwia zajęła
I miejsce w następujących konkurencjach:
- 50 m stylem dowolnym,
- 100 m stylem dowolnym,
- 50 m stylem motylkowym.
Ponadto w bieżącym roku Oliwia zajęła
4 miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym i 5 miejsce na dystansie 50 m. stylem motylkowym w Mistrzostwach Polski
2. Zuzanna Wiśniewska – uczennica Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych,
średnia z ocen 5,22, uczestniczka konkursów
z chemii i przyrody na szczeblu wojewódzkim                    
i ogólnopolskim
3. Ziemowit Żuchowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku, średnia z ocen 5,28, laureat XV Olimpiady
Informatycznej Juniorów, reprezentant szkoły                     
w konkursach przedmiotowych z chemii, fizyki i informatyki.
4. Anna Jankowska - uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku, średnia z ocen 5,43, dodatkowo zajęła
I miejsce w Konkursie Regionalnym o Ziemi
Dobrzyńskiej,
5. Nikola Borowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – I miejsce w powiatowym konkursie
plastycznym,
6. Dominik Dobiesz – uczeń Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem,
średnia z ocen 5,33
7. Kaja Luiza Lemańska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica                             
w Wąpielsku, średnia z ocen 5,28
8. Karina Wróblewska – uczennica Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte                             
w Długiem, średnia z ocen 5,21, dodatkowo
wzorowa uczennica Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rypinie,
9. Zuzanna Przybyła – uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem, średnia z ocen 5,21
10. Julia Rumińska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku,
średnia z ocen 5,21
11. Wiktor Milarski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku,
średnia z ocen 5,21.

Wspomagamy szkoły
Wszystkie szkoły z naszej Gminy
otrzymały wsparcie finansowe na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
oraz matematyka).  
Gmina Wąpielsk otrzymała łącznie 150 000,00
zł, w tym:

- Szkoła Podstawa im. Bohaterów Westerplatte w Długiem – 30 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym –
30 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Wąpielsku – 30 000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach
Dużych – 60 000,00 zł
Kwoty wsparcia są uzależnione od liczebności
szkół.
W ramach otrzymanego wsparcia będzie można zakupić m. in.: drukarki 3D, roboty edukacyjne, mikrokontrolery, narzędzia, sprzęt audio, gogle wirtualnej rzeczywistości itp.
Wyposażenie zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości będzie służyć interdyscyplinarności, kreatywności, współpracy i innych
umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Gmina Wąpielsk otrzymała dofinansowanie do realizacji wycieczek szkolnych
związanych  z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 17 796,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 22 246,00 zł   
w tym wkład własny 4 450,00  zł. O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność
zgłoszeń.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Radzikach Dużych uzyskał wsparcie z MEN
w kwocie 9 288,00 zł  oraz 20% wkładu własnego finansowanego przez Gminę Wąpielsk
w kwocie 2 323,00 zł, czyli łącznie: 11 611,00
zł
Szkoła podstawowa im. Stanisława
Staszica w Wąpielsku otrzymała wsparcie
z MEN w kwocie 8 508,00 zł oraz 20% wkładu
własnego finansowanego przez Gminę Wąpielsk w kwocie 2 127,00 zł.
Uczniowie wybrali się na zaplanowane edukacyjne wycieczki szkolne, zgodne
z   czterema priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2021 roku:
Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura
i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki. Wycieczki odbyły się do
Warszawy i Torunia,  a zwiedzano m. in.: Stare
Miasto i Plac Marszałka Piłsudskiego, Stadion
Narodowy, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego, Archikatedrę św. Jana, Muzeum Neonów, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Piernika w Toruniu, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,
Program „Poznaj Polskę” miał na
celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie
wspomogło realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaiciło zajęcia lekcyjne, dzięki
czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru.
Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzyło uczniom
warunki do zdobywania nowych umiejętności
w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wycieczki szkolne w ramach akcji pn.
„Poznaj Polskę”

INFORMATOR GMINY WĄPIELSK - NR 14 - GRUDZIEŃ 2021

Otwarcie GOKu w Wąpielsku

Po przeprowadzonej modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąpielsku 27 sierpnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie tej inwestycji połączone z festynem pn. Pożegnanie wakacji zorganizowanym
we współpracy z KGW Wąpielanki w związku
z promocją szczepień.
W uroczystości wraz z władzami
gminy i mieszkańcami uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau,
poseł Paweł Szramka, a Minister Annę Gembickką reprezentowała Pani Marzena Łukowska. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz
Proboszcz Jacek Dudkiewicz. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski podziękował zebranym
za wsparcie oraz podsumował zakres inwestycji i łączony sposób jej finansowania, dzięki
czemu wyremontowany budynek może służyć
mieszkańcom.
W trakcie festynu mieszkańcy mogli się zaszczepić przeciwko COVID-19 szczepionką jednodawkową   oraz wypełnić obowiązek spisania się w ramach Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021. W trakcie było też biesiadne grillowanie
i atrakcje dla najmłodszych.  Oprawę muzyczną i wspólną zabawę w formie dj-wodzirej
i animacje dla dzieci zapewnił  Zespół ORIENT
JR.

11

24 września 2021 r. – uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym

Uroczystość rozpoczęła się o godz.
14:00. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
w gronie zaproszonych gości i społeczności
szkolnej oraz mieszkańców dokonali oficjalnego otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym. Tradycyjnie została przecięta
wstęga, a Ksiądz Proboszcz Leszek Błaszczak
poświęcił wyremontowany obiekt. Uczniowie
ze Szkoły w Półwiesku przedstawili występ
artystyczny, a Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek.
Było to prawdziwe sołeckie święto,
połączone z promocją szczepień. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na ten cel udało się
zorganizować festyn z animacjami dla dzieci
i zabawą taneczną. W godz. 14:00-19:00
sprawnie działał Punkt Szczepień przeciw
Covid-19.
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Ponad 550 tys. zł na projekty
aktywizacyjne dla Gminy Wąpielsk

3 grudnia 2021 r. w GOKu w Wąpielsku odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, w trakcie którego przekazano bony o uzyskanym dofinansowaniu projektów realizowanych przez
gminy z terenu powiatu rypińskiego.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Cieszyński, Prezes LGD Region Północ Dariusz
Kolczyński, Wiceprezes LGD Region Północ
Dariusz Trojakowski oraz włodarze i przedstawiciele gmin z terenu powiatu rypińskiego.
Wójt Gminy Wąpielsk oraz Sekretarz
Gminy Wąpielsk odebrali bony o dofinansowaniu projektów społecznych na łączną kwotę blisko 500 tys. zł.
Gmina Wąpielsk realizuje 10 projektów społecznych, w tym 4 projekty skierowane do dzieci i 6 projektów skierowanych do
osób dorosłych. Projekty współfinansowane
są z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność działania.
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na
lata 2014—2020. Są to:
Kluby młodzieżowe – po 16 uczestników (zajęcia podnoszące kompetencje z j. polskiego,
matematyki, j. angielskiego, informatyki, zajęcia z psychologiem, wyjazdy na basen i do
kina, warsztaty tematyczne, wycieczki): Klub
młodzieżowy w Radzikach Dużych, wartość
projektu 53.472,00 zł, wartość dofinansowania 50 000,00 zł, Klub młodzieżowy w Wąpielsku wartość projektu 53.472,00 zł, wartość
dofinansowania 50 000,00 zł, Klub młodzieżowy w Wąpielsku, wartość projektu 52.916,16
zł, wartość dofinansowania 50 000,00 zł, Klub
młodzieżowy w Ruszkowie, świetlica wiejska
w Ruszkowie, wartość projektu 52.916,16 zł,
wartość dofinansowania 50 000,00 zł.
Projekty dla osób dorosłych – po 17 uczestników (warsztaty kulinarne, warsztaty cera-
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miczne, zajęcia sportowe, wyjazdy do kina,
spotkania z psychologiem, wycieczki): Aktywni w Wąpielsku, wartość projektu 53 059,00
zł, wartość dofinansowania 50 000,00 zł
Aktywni w Ruszkowie, świetlica wiejska
w Ruszkowie, wartość projektu 53 059,00 zł,
wartość dofinansowania 50 000,00 zł
Aktywni w Długiem, wartość projektu 53
059,00 zł, wartość dofinansowania 50 000,00
zł
Aktywizacja społeczno-zawodowa – po 16
uczestników (warsztaty z psychologiem i doradca zawodowym, warsztaty tematyczne,
szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe, staże). Realizatorem projektów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
Są to:
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk, wartość projektu
83 458,76 zł, wartość dofinansowania 79
285,00 zł, Aktywizacja społeczno-zawodowa
mieszkańców Wąpielska, wartość projektu 83 458,76 zł, wartość dofinansowania 79
285,00 zł, Aktywizacja społeczno-zawodowa
mieszkańców Ruszkowa, wartość projektu 83
458,76 zł, wartość dofinansowania 79 285,00
zł.

Konsultacje Lokalnego Programu
Rozwoju Gospodarczego

9 listopada 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie dla Przedsiębiorców z terenu
Gminy Wąpielsk zorganizowane w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i realizowanego projektu pt. REGIOGMINA.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) przypadający w dniach 8 – 14 listopada to międzynarodowy projekt promujący
świadomy rozwój, aktywną postawę wobec
życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
21 samorządów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym Gmina Wąpielsk
przystąpiło do realizacji pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów
lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorsk
ie (pilotaż w 21 gminach) i Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
Spotkanie w ramach Projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych
instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania
regionem (REGIOGMINA)” to zainaugurowanie procesu konsultacji społecznych dotyczących opracowanego we współpracy z ekspertami projektu Lokalnego Programu Rozwoju
Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk.
Spotkanie rozpoczęła od powitania zebranych Sekretarz Gminy Wąpielsk
Agnieszka Matyjasik, pełniąca jednocześnie
rolę moderatora spotkania. Następnie głos
zabrał Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski,
który przedstawił prezentację dotyczącą wa-

lorów Gminy Wąpielsk. Założenia i planowane rezultaty projektu REGIOGMINA omówili
prof. Piotr Szymański z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Tomasz Ciesielski
ze Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.
Kwestię Lokalnej Organizacji Gospodarczej
jako platformy dla wsparcia lokalnych przedsiębiorców zaprezentował prof. Hieronim
Jędrzejewski ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.  Obecna na spotkaniu Weronika
Leszniewska z Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej omówiła możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia
z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”,
a ofertę Kujawsko – Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego przedstawił Piotr Rybiński –
starszy specjalista ds. pożyczek.
Katarzyna Śmiechowska - Kierownik
Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rypinie oraz Piotr Chmielewski –
Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy
Urzędu Pracy w Rypinie przedstawili możliwości uzyskania wsparcia przedsiębiorców
świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy
i ZUS. Możliwości uzyskania wsparcia przedstawiła również Joanna Kamińska reprezentująca Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
TŁOK.
Spotkanie umożliwiło uzyskanie informacji o formach wsparcia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym informacji
dotyczących utworzenia Lokalnej Organizacji
Gospodarczej, uzyskania pomocy publicznej
w formie zwolnienia z podatku dochodowego
na nowe inwestycje w ramach programu „Cała
Polska Strefą”, zapoznania się z ofertą Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

