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PRZESZŁO 7,4 MLN ZŁ Z POLSKIEGO ŁADU

Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy Wam kolejny numer
naszego Informatora Gminy Wąpielsk.
Rok 2022 to kolejny bardzo dobry rok
inwestycyjny dla Naszej Gminy. Wspólnie
z pracownikami Urzędu, dokładamy wszelkich starań, aby nasza Gmina się rozwijała,
a życie mieszkańców wsi było łatwiejsze. Efektem pracy naszego samorządu
są zadania związane z rozwojem Gminy
w postaci zrealizowanych inwestycji
i pozyskaniu jak najwięcej środków zewnętrznych.
W tym roku przebudowaliśmy rekordową
ilość dróg. Łącznie powstało 12 km dróg
gminnych w wysokim standardzie. Środki
na budowę tych dróg pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych i z Polskiego Ładu o łącznej wartości
około 10 mln zł. W ramach Polskiego Ładu
w tym roku pozyskaliśmy środki na kolejne 5 km dróg gminnych z dofinansowaniem 95% o wartości 5,2 mln zł.
Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
o wartości 3,8 mln zł i dofinansowaniu
w wysokości 3,1 mln zł z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
W trakcie realizacji jest zakładanie instalacji fotowoltaicznych na Ujęciu wody, na

oczyszczalni ścieków i na Urzędzie Gminy.
Realizujemy doposażenie PSZOKa o wartości blisko 400 000 zł. Z funduszy przeznaczonych dla byłych PGR realizowana
jest rewitalizacja centrum Ruszkowa
o wartości 450 000 zł. Na ukończeniu
jest tworzenie Przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem o wartości ponad
1 mln zł. Inwestycja jest realizowana
z Polskiego Ładu.
Tak duży zakres inwestycji wynika
z pozyskania bardzo dużych dofinansowań. Obecny Budżet Gminy jest rekordowo zasilony przez środki zewnętrzne,
Głównie przez środki krajowe z Polskiego Ładu. Jest to największy sukces
w historii Gminy Wąpielsk.
Obecnie trwają już intensywne prace nad
przygotowaniem kolejnych inwestycji
na przyszły rok - przygotowujemy dokumentację geodezyjną i projektową, regulujemy sprawy własności gruntów, co
jest czasochłonne, ale bardzo ważne dla
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Życzę miłej lektury.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
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Sprawozdanie z budowy Centrum
u Minister Marleny Maląg

Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wąpielsku jest zauważana
nie tylko w naszej Gminie, ale również w regionie i na arenie ogólnopolskiej.
W dniu 1 lipca 2022 r. budowę Centrum wizytowała poseł Joanna Borowiak, zaangażowana m. in. w sejmowe prace komisji
polityki społecznej i rodziny oraz współpracę
z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Poseł Borowiak doceniła
zaawansowane prace techniczno - budowlane
oraz zastosowane rozwiązania projektowe
mające na celu ułatwienie pobytu w Centrum
osobom niepełnosprawnym i wymagającym
pomocy.
W trakcie wizyty Pani Poseł otrzymała z rąk Wójta Gminy Dariusza Górskiego
sprawozdanie z budowy Centrum zawierające
opis realizowanych prac i dokumentację fotograficzną.
Pani Poseł przekazała sprawozdanie
Gminy Wąpielsk z budowy Centrum Opiekuń-

Na ukończeniu przebudowa drogi
Radziki Duże – Radziki Małe - Kiełpiny

Na inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej nr 120123C Radziki
Duże - Radziki Małe – Kiełpiny na długości
3,784 km Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski pozyskał 95% dofinansowania z I edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie
2.734.650 zł.
Inwestycja polega na przebudowie
drogi na długości 3,784 km z uwzględnieniem
nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m. Droga ta posiadała wcześniej nawierzchnię ustabilizowaną
oraz podbudowę, ale wymagała już remontu
i wyeliminowania gruntowego odcinka drogi
na gruncie po tzw. kolejce. Z uwagi na wie-

loletnie użytkowanie nawierzchni, warstwa
ścieralna jezdni uległa częściowemu zatarciu,
tracąc swoje właściwości użytkowe. Nastąpiła również utrata wymaganych pochyleń poprzecznych jezdni. Na całym odcinku drogi
widoczne były liczne ubytki, spękania i zaniżenia.
W ramach projektu wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego,
zrobione zostaną pobocza oraz zjazdy do
posesji i na działki rolne. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi
i gminnymi. W celu poprawy bezpieczeństwa
w miejscach newralgicznych zostaną ustawione lampy hybrydowe

czo-Mieszkalnego bezpośrednio na ręce Pani
Minister Marleny Maląg, podkreślając sprawną realizację zadania i szybki postęp prac przy
tej inwestycji.

Wizyta Wicewojewody
na budowie Centrum

Przebudowa dróg: Ruszkowo – Długie I
oraz Ruszkowo – granica gminy Plebanka

W dniu 19 lipca br. obecny na terenie
naszej Gminy Wicewojewoda Józef Ramlau
sprawdził postęp prac budowlanych w nowo
powstającym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Wąpielsku.
Wicewojewoda Józef Ramlau pozytywnie ocenił postęp i zaawansowanie prac,
które wykonawca zrealizował wcześniej niż
w harmonogramie, mimo trudnej sytuacji na
rynku materiałów budowlanych. Wicewoje-

woda podkreślił dobrą organizację pracy na
budowie, czego efektem jest rychłe zakończenie budowy, na kwartał przed planowanym
w projekcie terminem.
Wicewojewoda Józef Ramlau pogratulował Wójtowi Dariuszowi Górskiemu, że
sprawnie sięga po środki zewnętrzne i uzyskuje wysokie dofinansowania na inwestycje,
czego efekty możemy obserwować na terenie
całej Gminy Wąpielsk.

Budowa Centrum zakończona

Po uzyskaniu dofinansowania
z Polskiego Ładu, Gmina Wąpielsk przystąpiła do wyłonienia wykonawcy na realizację zadań dotyczących modernizacji dwóch
odcinków dróg gminnych, tj. remont drogi
gminnej nr 120108C Długie I – Ruszkowo
o długości 3,647 km oraz przebudowę drogi gminnej nr 120102C Ruszkowo - granica
gminy - Plebanka o długości ok.  2 km. Obecnie trwa proces wyłonienia wykonawcy,
a następnie, po podpisaniu umowy wykonawca będzie zobowiązany wywiązać się

z nich w terminie 11  miesięcy.
Na zebraniach z mieszkańcami wielokrotnie był podejmowany temat modernizacji tych dróg, które wymagają remontu
i naprawy. Na drodze z Ruszkowa do Długiego, mimo, że asfaltowej, trudno już było łatać
dziury, a częste ich zaklejanie nie przynosiło
stałych efektów. Podobnie było na drodze
gruntowej z Ruszkowa do granicy gminy
w Plebance. Uzyskane środki zewnętrzne
zostaną wykorzystane na wykonanie tych
zadań.

W okresie zimowo - wiosennym
trwały prace przy przebudowie drogi gminnej Półwiesk Mały – Kierz Półwieski na odcinku długości 2,690 km, na którą Gmina Wąpielsk uzyskała 1.176 469 zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Realizowana inwestycja polega na
przebudowie ww. drogi gminnej, tj. drogi

o nr 120136C Radziki Duże – Półwiesk Mały
na długości 2,690 km od km 2+510 do km
5+200, czyli od skrzyżowania z drogą powiatową w Półwiesku Małym do skrzyżowania
z drogą gminną w miejscowości Kierz Półwieski.
Inwestycja została zakończona, odbył się odbiór techniczny.

Przebudowa drogi Półwiesk Mały – Kierz
Półwieski zakończona
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Droga w Krzu Radzikowskim oficjalnie oddana do użytku
W dniu 19 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych i rozbudowanych dróg gminnych nr 120137C Radziki
Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr
120138C Radziki Duże o długości 3,447 km.
W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Asystent Europosła Kosmy Złotowskiego
– Wojciech Retecki, Przedstawicielka Biura
Poselskiego Joanny Borowiak – Helena Baranowska, Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski z pracownikami, Przewodniczący Rady
Gminy Tomasz Czajkowski z Radnymi, Ksiądz
Proboszcz Jacek Dudkiewicz, Sołtysi Sołectw
Kierz Radzikowski i Wąpielsk II oraz licznie
zgromadzeni Mieszkańcy.
Wójt Dariusz Górski powitał zebranych i podsumował realizację tego
przedsięwzięcia. Zakres robót na tej drodze
obejmował wykonanie nawierzchni jezdni
o szerokości 5 m i poboczy o szer. 0,75 m.,
wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie
barierek ochronnych, oznakowania pionowego i lamp drogowych. Na budowę drogi uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.302.090,00
zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
1.860.129,25 zł. Wójt podkreślił, że pracy
związanej z przygotowaniem projektu, w tym
dotyczącej uregulowania własności gruntów
i ustalenia właściwej szerokości drogi, było
sporo, ale dzięki uzyskanemu wysokiemu dofinansowaniu ze środków rządowych było to
możliwe. Wójt Górski podziękował obecnemu
Wicewojewodzie oraz parlamentarzystom za
pomoc i wsparcie naszych działań.
Ksiądz Proboszcz Jacek Dudkiewicz

dokonał poświęcenia drogi dla bezpiecznego
jej użytkowania. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.
Sołtys Sołectwa Kierz Radzikowski Andrzej Barczewski wyraził wdzięczność
i podziękował Wójtowi Gminy i Wicewojewodzie za tą drogę, że ona w ogóle powstała
i służy mieszkańcom, a dzieci wręczyły
kwiaty. Mieszkańcy Sołectwa wraz z sołtysem Andrzejem Barczewskim zaznaczyli, że podejmując wspólną sołecką decyzję
o wsparciu finansowym tej inwestycji poprzez
przeznaczenie części funduszu sołeckiego na
dokumentację tej drogi postąpili bardzo dobrze
i przyczynili się do realizacji tego zadania.
Z nowo wybudowanej  drogi korzystają obecnie nie tylko mieszkańcy Sołectwa, ale też całej Gminy.

30 czerwca br. Mieszkańcy Długiego
Jętek we współpracy z Wójtem Gminy Wąpielsk przygotowali uroczyste otwarcie nowowybudowanej drogi asfaltowej o długości 1,23
km.
W uroczystości uczestniczył Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Wójt Gminy
Wąpielsk Dariusz Górski z pracownikami,
Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski z Radnymi, Ksiądz Proboszcz Maciej
Jastrzębski, Sołtysi z Długiego i licznie zgromadzeni Mieszkańcy.
Na budowę tej drogi uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących
z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 192 600 zł. Całkowity koszt inwestycji to przeszło 700 tys. zł.
Wójt Gminy Dariusz Górski pod-

sumowując to zadanie podkreślił, że jest to
kolejna budowa drogi z dofinansowaniem ze
środków zewnętrznych w wysokości jaką udało się wówczas uzyskać, gdyż prace związane
z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie zostały rozpoczęte już dużo wcześniej. Wicemarszałek
Sosnowski podziękował Wójtowi i   Radzie
Gminy, że sięgają po środki z Urzędu Marszałkowskiego i zmieniają otoczenie poprzez
nowe inwestycje na terenie gminy.
Ksiądz Proboszcz poświęcił nowo
wybudowaną drogę podkreślając, żeby mieszkańcy pamiętali, że jest to droga prowadząca
do kościoła.
Mieszkańcy wręczyli kwiaty i podziękowali Wójtowi Gminy za zrealizowaną
inwestycję drogową, która służy im na co
dzień i bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie

Uroczyste otwarcie drogi Długie Jętek
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Przeszło 7,4 mln zł z Polskiego Ładu
dla Gminy Wąpielsk

13 czerwca br. Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski odebrał w Toruniu od wicewojewody Józefa Ramlau i parlamentarzystów wiceminister Anny Gembickiej, Joanny
Borowiak Poseł na Sejm RP, Jana Krzysztofa
Ardanowskiego Posła na Sejm RP symboliczną promesę na realizację inwestycji finansowanych z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Wąpielsk uzyskała przeszło
7,4 miliona zł na inwestycje drogowe i adaptację pomieszczeń w Szkole w Półwiesku
Małym. Z uzyskanego dofinansowania zaplanowano budowę 2 dróg, tj. drogi Długie

Ruszkowo o długości 3,64 km i drogi Ruszkowo – Jakubkowo (1,9 km). Łącznie wybudujemy 5,5 km dróg za kwotę 5,2 mln zł. Obecnie
trwa postępowanie przetargowe mające na
celu wyłonienie wykonawcy tych zadań. Po
podpisaniu umów wykonawca będzie miał
11 miesięcy na ich realizację.
Drugie zadanie, które będziemy
realizować to przebudowa części szkoły
w Półwiesku Małym i utworzenie tam Klubu
Malucha, dla dzieci od 1 roku do 3 lat oraz
budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych
przy Urzędzie Gminy. Łącznie te dwa zadania
to kwota 2,2 mln zł.

Kolejne 3 mln zł dla Gminy Wąpielsk!

Dzięki środkom z trzeciej edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład PGR do
Gminy Wąpielsk trafi prawie 3 mln zł dofinansowania na realizację dwóch zadań:
•
remont i rozbudowa budynku remizy
OSP w Długiem
•
rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach.
28 lipca br. we Włocławku Wójt
Gminy Wąpielsk Dariusz Górski odebrał symboliczne promesy potwierdzające uzyskanie
tych środków. Promesy wręczyli parlamentarzyści: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Anna Gembicka, Poseł na Sejm Joanna

Borowiak, Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski i Wicewojewoda Józef Ramlau.
W ramach uzyskanych środków
została zaplanowana rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Kiełpinach, planuje się dobudowę sali, a istniejące pomieszczenie zostanie
przekształcone na toalety i aneks kuchenny
– mówi wójt Górski – Remiza OSP w Długiem
wymaga natomiast wymiany dachu, a pozyskane środki pozwolą nam również przy tej
okazji podbudować poddasze i uzyskać na
nim pomieszczenia, z których będą mogli
korzystać strażacy, koło gospodyń wiejskich
i seniorzy.

Nowe Przedszkole w Długiem rozpoczyna działalność

W okresie wakacyjnym trwały intensywne prace budowlane w budynku Szkoły
Podstawowej w Długiem. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca dokładał wszelkich
starań, by zdążyć z remontem szkoły przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
Nowe sale lekcyjne już czekają na
Przedszkolaków. Zostały wyposażone w nowe
meble i pomoce dydaktyczne ułatwiające proces dydaktyczno - wychowawczy. Dodatkowo
przed szkołą powstał nowy plac zabaw, z którego będą mogli korzystać w trakcie zabaw na
świeżym powietrzu.

INFORMATOR GMINY WĄPIELSK - NR 16 - WRZESIEŃ 2022

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny - Kiełpiny - 2,5km
W dniu 29 sierpnia br. odbyło się
uroczyste otwarcie przebudowanej drogi
gminnej nr 120121C Kiełpiny-Kiełpiny o długości blisko 2,5 km. Remont tej drogi był konieczny. Z uwagi na wieloletnie użytkowanie
nawierzchni, warstwa ścieralna jezdni drogi
uległa częściowemu zatarciu, tracąc swoje
właściwości użytkowe. Nastąpiła również
utrata wymaganych pochyleń poprzecznych
jezdni. Na całym odcinku drogi widoczne były
liczne ubytki, spękania i zaniżenia. Z uwagi na
dużą degradację nawierzchni zaplanowano
remont poprzez jej dwukrotne wyrównanie
z odtworzeniem spadków poprzecznych.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau,
Asystent Europosła Kosmy Złotowskiego
Wojciech Retecki, Przedstawicielka Poseł na
Sejm Joanny Borowiak Helena Baranowska,
Menager BGK Operatora Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład Marzena Łukowska,
Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski i Sekretarz Gminy wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski oraz
Radna Kiełpin Małgorzata Barwińska, Ksiądz
Proboszcz Stanisław Bednarski, Sołtys Sołectwa Kiełpiny Grzegorz Betlejewski oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy.
Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5 m i poboczy o szer. 0,75 m, wykonanie zjazdów do
posesji i na pola uprawne oraz oznakowania
pionowego. W ramach realizacji inwestycji
zamontowano drogowe lampy hybrydowe
oraz przebudowano skrzyżowania z drogą

gminną i drogami powiatowymi.   Inwestycja
rozpoczyna się  na krawędzi drogi powiatowej
nr 2203C Wąpielsk – Wrzeszewo a jej koniec
stanowi granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 2201C Długie – Strzygi.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
1 761 510,31 zł, z czego 95% dofinansowania
pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych. Udział
własny wyniósł 88 075,52 zł.
Sołtys wraz z Kołem Gospodyń
w Kiełpinach przygotowali uroczysty poczęstunek, nie zabrakło tradycyjnych potraw regionu i upieczonego tortu

Przy pomocy Wójta Gminy Dariusza
Gorskiego i Urzędu Gminy Wąpielsk został
przygotowany projekt, w ramach którego
Spółka Wodna w Wąpielsku pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na
zakup   koparko – ładowarki. Nowy sprzęt  
będzie wykorzystywany głównie do utrzymywania i naprawy urządzeń melioracyjnych
u członków Spółki Wodnej.
Koparko – ładowarka została zakupiona w ramach I etapu programu
,,Inwestycje
zapobiegające
zniszczeniu

potencjału produkcji rolnej” 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. Wartość   koparki wynosi
ok. 490 000,00 zł brutto. Dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
wyniosło 320 000,00 zł, czyli 80 % kwoty
netto zadania.

Zakup nowej koparko – ładowarki dla
Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku
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Działalność Gminnej Spółki Wodnej
na terenie Gminy
Gminna Spółka Wodna Wąpielsk w
roku 2022 otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 7
500,00 zł (2 600,00 zł - I transza i 4 900,00
zł - II transza).
W ramach I transzy dotacji wykonano ręczne wykoszenie porostów gęstych
twardych ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, odmulenie koparko- odmularkami cieków o szer.
dna do 2.0   m. Prace zostały wykonane na
rowie R-A we wsi Długie na długości 284 mb.
Wkład własny Spółki Wodnej w to zadanie
wyniósł 187,80 zł. Rozliczenie zadania zostało przedłożone do Urzędu Wojewódzkiego 30 sierpnia br., a obecnie Spółka Wodna
w ramach II transzy dotacji prowadzi prace
na dalszym odcinku rowu R-A. Prace będą
wykonane na długości 430 mb. Na tą chwilę
wykonano już konserwację rowu melioracyjnego oraz wykoszono trawę i chwasty. Spółka
Wodna planuje rozliczyć się z otrzymanej dotacji do 31 października br.
Poza korzystaniem z koparko - ładowarki zakupionej dzięki dotacji z ARiMR,
Zarząd Spółki współpracuje z firmą Land
- Handel Daniel Witkowski i FULLAGRO Kamil Łaszewski, którym zleca się wykonanie
niezbędnych prac w terenie, których Spółka
nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie, bo nie wszystkie prace można wykonać
sprzętem, którym dysponuje Spółka.
Podkreślić należy, że dynamika prac
jest uzależniona od wpłat członków Gminnej
Spółki Wodnej oraz panujących warunków
pogodowych. Zarząd Spółki dziękuje oso-

bom, które są zaangażowane w działalność
Gminnej Spółki Wodnej i terminowo wywiązują się z dokonywania wpłat członkowskich.

6
21 sierpnia w Wąpielsku miały
miejsce dożynki gminne. Przedstawiciele
samorządu, służb mundurowych a także zaproszeni goście m. in: wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, poseł Paweł Szramka
i mieszkańcy spotkali się przy figurze w Wąpielsku, skąd wyruszył korowód dożynkowy
na plac przy szkole podstawowej.
Na miejscu uroczystą mszę odprawił ks. Jacek Dudkiewicz z Radzik Dużych
i ks. Leszek Błaszczak z Płonnego. Starostowie dożynek: Katarzyna Słodowska i Jan Kilanowski oraz Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz
Górski powitali zgromadzonych na placu
oraz poczęstowali chlebem dożynkowym.
Po części oficjalnej mieszkańcy mogli posmakować potraw przygotowanych przez
koła gospodyń wiejskich w ramach konkursu ,,Czas na zdrowie”. Celem konkursu było
upowszechnianie i promowanie zdrowego
stylu odżywiania się, a także kształtowania
dobrych nawyków z wykorzystaniem warsztatu kulinarnego.
Podczas dożynek wręczono stypendia naukowe i sportowe dla uzdolnionych
uczniów. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wąpielsku zaprezentowali inscenizację dożynkową.
Dożynkom towarzyszył festyn, podczas którego dzieci i młodzież mogły wziąć
udział w przeróżnych konkursach. W stresie
zabaw dla dzieci znalazły się dmuchane zamki, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki,
pokazy sprzętu strażackiego. Można było
skosztować grochówki, kiełbaski z grilla,
pieczonego prosia. Na zakończenie imprezy, mimo deszczu, można było pobawić się
w rytm muzyki na zabawie tanecznej.
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Dożynki Gminne w Wąpielsku
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Inscenizacja Dożynkowa

Konkurs ,,Czas na zdrowie’’
Podczas
dożynek
gminnych
w Wąpielsku przeprowadzony został
konkurs pn. ,,Czas na zdrowie”. Celem
konkursu było upowszechnienie i promowanie zdrowego stylu odżywiania
się, a także kształtowanie dobrych nawyków z wykorzystaniem warsztatu kulinarnego i sprawdzonych przepisów.

Dekoracje Dożynkowe na terenie Gminy

7

W konkursie wzięli udział: KGW Wąpielsk,
KGW Kiełpiny, KGW Półwiesk Mały, KGW
Radziki Duże, KGW Długie, KGW Ruszkowo
oraz klub Seniora Tęcza z Radzik Dużych.
Uczestnicy przygotowali wspaniałe potrawy, m. in.: krem z białych warzyw, spaghetti z cukinii, gołąbki z kaszą gryczaną.
Nagrodą w konkursie były bony pieniężne.

Wieńce Dożynkowe
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Uroczyste otwarcie nowych odcinków dróg w Wąpielsku z przejściami dla pieszych

2 września br. odbyło się uroczyste
otwarcie dwóch przejść dla pieszych w centrum miejscowości Wąpielsk. W uroczystości
uczestniczyli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Przedstawicielka Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny
Gembickiej i Menager BGK Operatora Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Marzena Łukowska, Komendant Powiatowy
Policji w Rypinie – Paweł Cichacki , Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie
– Marcin Czarnecki, Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Czajkowski z Radnymi, Ksiądz Proboszcz Grzegorz Adamiak,
Sołtys Sołectwa Wąpielsk II Anna Grządzielewska oraz Mieszkańcy.
Pierwsza inwestycja polegała na
przebudowie drogi gminnej wewnętrznej
w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę
przejścia dla pieszych. Wartość całkowita robót wyniosła 256.431,33 zł.
Druga inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy Ośrodku Zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych. Wartość całkowita
zadania wyniosła 263.211,08 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 80%.

W ramach każdego zadania wykonano 100 m nawierzchni jezdni o szerokości 5 m oraz chodnik o szerokości 2 m. Przy
przejściu dla pieszych obok ośrodka zdrowia
wykonano zatokę postojową na 7 stanowisk
postojowych, w tym jedno dla pojazdów osób
niepełnosprawnych. Zamontowano również
drogowe lampy hybrydowe.
Otwarciu towarzyszył Piknik Bezpieczeństwa i Profilaktyki podczas którego
przekazano komputery dla rodzin z PGR,
które zostały zakupione w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Gmina
otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 195 100,00
zł. Zakupiono: 70 sztuk laptopów, 2 komputery stacjonarne z monitorem oraz oprogramowaniem, 6 tabletów.   
Po części oficjalnej w ramach pikniku miały miejsce pokazy pierwszej pomocy,
można było również oznakować rower oraz
uzyskać informacje jak bezpiecznie poruszać
się po drodze, przechodzić przez jezdnię.
Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach
rękodzieła, wziąć udział w konkursach oraz
skorzystać z dmuchanego placu zabaw. Na
zakończednie pikniku odbyła się zabawa taneczna z zespołem FENIX.

Został rozstrzygnięty przetarg na
wykonanie zadania pn.: ,,Utwardzenie terenu
przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych’’.
Na zebraniach wiejskich mieszkańcy Ruszkowa często zwracali uwagę i prosili o wyremontowanie dojazdu do świetlicy.
W 2019 roku udało się zmodernizować wodociąg i kanalizację w centrum miejscowości,
następnie poprawić i wyłożyć kostką chodniki, ale jeszcze pozostał nierówny teren prowadzący do świetlicy oraz wokół budynku,
który został objęty wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wąpielsk uzyskała 350 tys. zł

na realizację zadań inwestycyjnych w Ruszkowie.
Droga dojazdowa i plac przy świetlicy zostanie utwardzony kostką betonową,
a istniejący parking przed świetlicą zostanie
wyłożony płytami ażurowymi. Obok placu
zabaw powstanie nowa siłownia zewnętrzna,
która wraz z placem zabaw zostanie ogrodzona. Dodatkowo zostanie urządzona zieleń, |
z nowym trawnikiem. Pojawią się nowe ławki, stół do gry w szachy i w chińczyka, grill.
Na istniejącym boisku zaplanowano montaż
piłkochwytów. Do oświetlenia terenu zaplanowano 3 lampy zamontowane na budynku
oraz 2 zestawy hybrydowe solarno – wiatrowe.

W Ruszkowie rozpoczęły się prace
rewitalizacyjne
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Zawody Strażackie i Gminny Przegląd Taneczny w Radzikach Dużych
W Radzikach Dużych 5 czerwca odbył się Piknik Strażacki, którego głównym
punktem były zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu Gminy Wąpielsk oraz
zawody drużyn młodzieżowych. Zaznaczyć
należy, że po raz pierwszy lokalne OSP przygotowały i wystawiły do zawodów jednostki
młodzieżowe, dzięki czemu nasza młodzież
ma możliwość poznawania funkcjonowania
straży pożarnej, specyfiki jej działalności,
a także aktywnego spędzania czasu.
W zawodach wystartowały trzy jednostki z terenu naszej Gminy - OSP Radziki
Duże, OSP Wąpielsk oraz OSP Długie. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna OSP Długie,
II miejsce zajęła OSP Wąpielsk, natomiast III
miejsce przypadło OSP Radziki Duże.
Z inicjatywy Wójta Gminy Wąpielsk
zorganizowano po raz pierwszy zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych.
Wszystkie szkoły z trenu Gminy Wąpielsk wystawiły drużyny młodzieżowe (także szkoła
w Półwiesku Małym, gdzie nie ma jednostki
OSP). Zawodnicy pokazali ogromną wolę walki i zaangażowanie. Najwyższą liczbę punktów zdobyła reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych, II
miejsce Szkoły Podstawowej w Długiem, III
Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym oraz
IV Szkoły Podstawowej w Wąpielsku.
Podczas Pikniku zorganizowano
również Gminny Przegląd Taneczny, nad którym patronat objął Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski. Zaprezentowały się zespoły
taneczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radzikach Dużych, Szkoły Podstawowej
w Wąpielsku oraz Szkoły Podstawowej

w Półwiesku Małym. Dzieci zaprezentowały
tańce regionalne i patriotyczne.
W trakcie imprezy nie zabrakło
atrakcji dla dzieci, które chętnie spędzały czas na dmuchanej zjeżdżalni oraz zamku. Najmłodsi z przyjemnością brali udział
w grach i zabawach przygotowanych przez
animatorów. Wieczorem odbyła się zabawa
taneczna.

W sobotę 13 sierpnia od wczesnych
godzin porannych   odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk zorganizowane przez Urząd Gminy w Wąpielsku
we współpracy z Kołem Miejskim Polskiego
Związku Wędkarskiego w Toruniu i Prezesem Ryszardem Szkiłądź na czele, któremu
bardzo dziękujemy za wspaniałą organizację
i przeprowadzenie zawodów.
W zawodach uczestniczyło 11 dwuosobowych drużyn, którzy od wczesnych godzin porannych łowili ryby z własnych łodzi.
Wyróżnienie za złowienie największej ryby
uzyskał Andrzej Gładysz, który wspólnie

z Marcinem Gurtowskim zdobył również
I miejsce w zawodach spinningowych. II
miejsce zdobyli Sławomir Jaworski i Sławomir Rekowski, a III miejsce drużyna Martyna
Rutkowska i Marcin Seń. IV miejsce uzyskali
Sebastian Dziak i Paweł Chabowski. V miejsce należało do Pawła Pniewskiego i Piotra
Wiśniewskiego. Drużyna w składzie Dawid
Fedoryszyn i Łukasz Skurzewski zdobyła VI
miejsce.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie
gratulujemy i dziękując za aktywne spędzenie czasu w Gminie Wąpielsk i promowanie
wędkowania na naszym terenie.

II Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Wąpielsk

9

Warsztaty we współpracy z KPODR
pn. „Pszczoły dla zdrowia”
Gmina Wąpielsk została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego realizowanego przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we współpracy z firmą
ANWIL SA, producentem nawozów pod hasłem „Pszczoły dla zdrowia”.
Głównym celem projektu jest przybliżenie społeczeństwu zagadnień związanych ze znaczeniem pszczoły miodnej i produktów pszczelich w gospodarce człowieka
oraz propagowanie zasad dobrej współpracy
rolników i pszczelarzy.
W naszej Gminie warsztaty odbyły
się 30 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku. Uczestnicy podczas zajęć
dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat
funkcjonowania rodziny pszczelej. Ponadto
wzięli udział w wyrobach kosmetyków domowych na bazie produktów pszczelich, takich
jak wosk pszczeli, propolis i miód. Na warsztatach poruszane były również tematy związane
z apiterapią i prozdrowotnym działaniem produktów pszczelich.
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Gminny Dzień Sportu w Radzikach Dużych

15 czerwca w Radzikach Dużych został zorganizowany Gminny Dzień Sportu.   Na
dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Wąpielsk czekało wiele atrakcji.
Na boisku przed halą sportową w Radzikach Dużych zebrali się uczniowie wszystkich czterech szkół z terenu gminy Wąpielsk.
Wybrani nauczyciele zaplanowali konkurencje
sportowe, odpowiednie dla określonych grup
wiekowych i umiejętności uczestników, a gmina
zapewniła dodatkowe atrakcje, m.in. dmuchane zamki, grochówkę i kiełbaski z grilla. Można
było też skorzystać z animacji, przygotowanych
przez LGD Region Północ.
Gminny Dzień Sportu to bardzo dobra
okazja, by promować zdrowy i aktywny styl życia. Bawiła się cała społeczność szkolna, od najmłodszych przedszkolaków do ósmoklasistów.
W trakcie imprezy umiejętności taneczne zaprezentowały cheerleaderki z Radzik
Dużych i Wąpielska. Po zajęciach każda szkoła
otrzymała komplet puf sensorycznych, na których uczniowie będą mogli odpoczywać w trakcie przerw między zajęciami.

Lekcje ekologiczne na PSZOK w Wąpielsku

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Wąpielsku oraz Przedszkolaki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych w ramach obchodów Dnia Ziemi odwiedziły wraz z opiekunami Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku. W wizycie uczestniczyli również: Wójt
Gminy Wąpielsk Dariusz Górski oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Matyjasik.
Pracownik Urzędu Gminy Patryk
Łaszewski zaprezentował dzieciom jak funk-

cjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jaka jest jego rola dla
środowiska naturalnego. Objaśnił dzieciom
jaką drogę przechodzi odpad przyjeżdżając
na Punkt m.in. objaśnił jak działa waga, na
którą wjeżdża śmieciarka, pokazał pomieszczenia do przechowywania oraz segregacji odpadów. Dzieci z ciekawością słuchały
o tym, jakie odpady można tu przywieźć oraz
co należy i czego nie wolno wrzucać do kosza na śmieci. Dzieci mogły zajrzeć również

we wszystkie zakamarki Punktu. Uczniowie
i Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchali o tym, że elektrośmieci to nie tylko stare
telewizory, radia i komputery, ale także ich
zepsute zabawki na baterie. Zadawały wiele
pytań dotyczących segregacji śmieci, pytały
o konkretne przykłady tego, do jakiego kosza dany odpad powinien trafić. Była to bardzo ciekawa lekcja ekologiczna.
Na przedszkolaków czekała również atrakcja w postaci śmieciarki, do której

można było zajrzeć lub zasiąść za jej kierownicą. Pracownik PSZOK Marek Dobrzeniecki
zaprezentował również jak wygląda rozładunek śmieciarki oraz przyjęcie odpadów
na Punkt. Dzieci z bliska zobaczyły, co dzieje
się z odpadami z naszych koszy i jak wygląda
proces ich segregacji.
Celem wizyty było podniesienie
świadomości ekologicznej uczniów i kształtowanie właściwej postawy prośrodowiskowej.

5 kwietnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach
Dużych zakończyła projekt „Sieć na kulturę
w podregionie grudziądzkim”. W spotkaniu
podsumowującym uczestniczył m. in. Wójt
Gminy Wąpielsk Pan Dariusz Górski, rodzice
i uczestnicy tego projektu. Za udział w
projekcie „Sieć na kulturę w podregionie
grudziądzkim” Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała naszej Bibliotece 6 nowych laptopów, które wzmocnią
działalność tej instytucji. Laptopy niewątpliwie poprawią jakość i komfort korzystania z
czytelni przez naszych użytkowników.
Projekt „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” obejmował szkolenia
dla pracowników instytucji kultury oraz
dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat. Tematem szkolenia było „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”.
Projekt przebiegał dwuetapowo: w pierwszym – teoretycznym pracownik biblioteki
-   Katarzyna Czapiewska w okresie od 13
maja 2021 r. przeszła 5-dniowe warsztaty

obejmujące tematykę: kompetencje medialne, m.in. bezpieczeństwo w sieci, zasady poruszania się w sieci (netykieta), narzędzia
Google (dokumenty do pisania, graficzne,
arkusze kalkulacyjne, prezentacje itp.), programy graficzne, aplikacje, jak rozpoznawać
nieprawdziwe treści w Internecie.
Drugi etap polegał już na szkoleniu
praktycznym. Podczas niego w okresie od
30.07.2021 r. do 05.08.2021 r. prowadzący
wraz z trenerem przeprowadził cykl zajęć dla
dzieci i młodzieży, który obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów. Szkolenia prowadziła trener wspierająca Beata Potempa
z Fundacji Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju oraz Katarzyna Czapiewska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych. Szkolenie
miało charakter zdalny i odbywało się na
platformie Teams.
Uczestnicy szkolenia poznali m.in.
dostępne narzędzia umożliwiające składanie
wniosków i załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenie i zarządzanie

elektronicznym kontem bankowym. Uczestnicy zdobyli praktyczne kompetencje związane z korespondencją online, poznali podstawy cyberbezpieczeństwa, jak i dostępność
usług online. Szkolenie z pewnością wzbogaciło młodych ludzi o nowe umiejętności
i doświadczenia, które wykorzystają w swojej edukacji, jak również w życiu prywatnym.
W dobie pandemii nieocenioną dla kierownika Biblioteki w realizacji projektu okazała
się współpraca z Dyrektorem Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Radzikach Dużych –
dzieci mogły odbywać szkolenia na laptopach
w sali komputerowej w miejscowej szkole.

Projekt Gminnej Biblioteki – „sieć na kulturę”

Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”), realizowany przez Fundację
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
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Warsztaty pn. Dzieło w szkle

8 sierpnia w świetlicy w Długiem
odbyła się inauguracja nowego projektu społecznego pod patronatem Minister Anny Gembickiej i warsztaty pt. „Dzieło w Szkle” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Dobrzyńskiej oraz KGW Długie.
Spotkanie było ciekawą formą integracji i wspólnie spędzonego czasu, a także

rozwoju swojej kreatywności i wykazania się
swoimi umiejętnościami. Uczestnicy warsztatów przygotowywali dekoracje z żywych
roślin w szklanych słojach, które ozdobią ich
mieszkania.
Było to kolejne spotkanie Pani Minister Annie Gembickiej z mieszkańcami Gminy
Wąpielsk.

23 czerwca, już po raz czwarty,
przez naszą Gminę przeszła IV Pielgrzymka
Piesza: Lubin Gietrzwałd. Pielgrzymi mają
łącznie do pokonania 555 km. Pielgrzymi
gościli u nas14 dnia wyprawy na trasie Obory - Brodnica (37,4 km).
Jak co roku Wójt Gminy Dariusz
Górski wraz z pracownikami Urzędu zorga-

nizowali dla Pielgrzymów drugie śniadanie,
tym razem w budynku GOKu, gdzie mogli oni
chwilę odpocząć i opatrzyć zmęczone stopy.

Pielgrzymowali przez Gminę Wąpielsk

Jednocześnie ks. Proboszcz Jacek
Dudkiewicz gościł wraz z noclegiem w parafii w Radzikach Dużych rowerową część tejże
Pielgrzymki.

100 lat Pani Genowefy

10 kwietnia 2022 roku Mieszkanka
Krza Radzikowskiego Pani Genowefa Bieżuńska obchodziła 100 Urodziny. Z życzeniami
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności
Jubilatkę odwiedził w domu Wójt Gminy
Wąpielsk Dariusz Górski, Sekretarz Gminy
Agnieszka Matyjasik i Zastępca Kierownika
USC Agnieszka Ciecierska. Na uroczystość 11
kwietnia br. dołączył również wicemarszałek
województwa Zbigniew Sosnowski.
Pani Genowefa Bieżuńska, z domu
Suszyńska, urodziła się 10 kwietnia 1922
roku w Radzikach Dużych (powiat rypiński).
Jest córką Władysława i Zofii, wychowywała się na rodzinnym gospodarstwie rolnym.
Podczas II wojny światowej była skierowana
do prac przymusowych w niemieckim gospodarstwie rolnym w Malborku. Jeszcze w szkole poznała Józefa, którego poślubiła w czasie
okupacji. Para wychowała sześcioro dzieci.
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Wspólnie zajmowali się pracą na roli, czemu
poświęcili całe swoje życie. Pani Genowefa
z przyjemnością oddawała się obowiązkom,
ponieważ lubi przebywać w otoczeniu natury
i zwierząt. W wolnym czasie lubiła pielęgnować ogródek, zajmowała się uprawą warzyw
i kwiatów. Pani Genowefa doczekała czternaściorga wnucząt, dwadzieściorga dwojga prawnucząt  i czworga praprawnucząt. Nadal lubi
dużo czytać, szczególnie prasę. Interesuje się
bieżącymi wydarzeniami w gminie, w kraju
i na świecie.
Na dalsze lata życzymy Pani Geni
dużo zdrowia, siły i uśmiechu na twarzy.

Gminny Przegląd Tańca
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Zakup nowego samochodu dostawczego na PSZOK

Gmina Wąpielsk pozyskała środki na
modernizację i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku w wysokości 291 892,64 zł, co stanowi
prawie 82% całości zadania.
Środki te zostaną przeznaczone
m. in. na   zakup samochodu dostawczego, 3
kontenerów typu KP18, pojemników typu
dzwon do zbiórki odpadów segregowanych,
rębaka ciągnikowego do rozdrabniania   od-

padów zielonych, pilarki spalinowej i myjki
ciśnieniowej, a także rozbudowanie oferty
edukacyjnej dla mieszkańców gminy poprzez ustawienie dodatkowych tablic edukacyjnych i utwardzenie wjazdu na PSZOK
i utworzenie miejsc parkingowych.
W lutym br. został rozstrzygnięty przetarg na realizację jednego z zadań
w ramach realizowanego projektu, tj. na dostawę samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową
28 czerwca 2022 r. wyłoniony dostawca dostarczył do Gminy Wąpielsk fabrycznie nowy
i nieużywany pojazd marki Iveco ze skrzynią
ładunkową o ładowności 0,9 t.
Pojazd ten będzie wykorzystywany
do transportu odpadów (np. mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych), co pozwoli
na sprawną i szybszą zbiórkę odpadów bezpośrednio od mieszkańców Gminy Wąpielsk.

Dodatek węglowy i dodatek osłonowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym przyjmowaniem
wniosków oraz wypłatą dodatku na terenie
Gminy Wąpielsk zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w pokoju nr 13 Urzędu
Gminy Wąpielsk w godzinach urzędowania
Ośrodka.
Dodatek węglowy przysługuje
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na
potrzeby którego zostało zakupione paliwo
stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw
stałych w związku z sytuacją na rynku tych
paliw (Dz. U. Poz. 1477). Dodatek węglowy
dla gospodarstwa domowego wynosi 3000
złotych. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku realizuje świadczenie w postaci dodatku osłonowego, który
stanowi kluczowy element rządowej tarczy
antyinflacyjnej. Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie
z przepisami przysługuje on gospodarstwu
domowemu, którego przeciętne miesięczne
dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na

osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Realizacja projektów społecznych
w naszej Gminie pokazała duże zainteresowanie i potrzebę konsultacji z psychologiem zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Mieszkańcy
zgłaszają, że rozmowa ze specjalistą bardzo

pomaga, nie tylko w sytuacjach trudnych
i problemowych, ale często również w codziennym życiu, kiedy potrzeba siły i motywacji do działania i podejmowania decyzji.
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców,
od soboty 3 września br. rozpoczęliśmy bezpłatny cykl dyżurów psychologicznych, z których mogą skorzystać nasi mieszkańcy.
Pilotażowo, planujemy dyżur psychologa raz
w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę miesiaca, w budynku GOKu w godz. od 9.00 do 14.00.
Zaplanowane terminy konsultacji: 3 września br., 1 października br., 5 listopada br.,
3 grudnia br.
W celu umówienia się na wizytę, uzyskania
więcej szczegółów i zapisania się na konsultację prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
w Wąpielsku pod nr tel. 56 493 83 21 lub osobiście z Panią Andżeliką Frejheit.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
1.
2.
3.
4.

Stypendia sportowe
Stypendia za osiągnięcia sportowe uzyskało
4 uczniów z terenu Gminy Wąpielsk:

Oliwia Głowacka – mieszkanka Długiego,
w roku 2021 uzyskała następujące wyniki
sportowe:
•
IV miejsce w pływaniu na 100 m stylem
motylkowym i V miejsce na 50 m stylem
motylkowym w Letnich Mistrzostwach
Polski Juniorów,  
•
IV miejsce w pływaniu stylem motylkowym na 100 m oraz V miejsce w pływaniu stylem motylkowym na 200 m w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów,  
•
II miejsce w pływaniu na 50 m stylem
motylkowym, II miejsce na 100 m stylem motylkowym oraz V miejsce w pływaniu na 200 m stylem motylkowym
w Arena Grand Prix Puchar Polski,
•
II miejsce w pływaniu na 100 m stylem motylkowym w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
•
I miejsce w pływaniu na 50 m stylem
motylkowym oraz III miejsce w szta-

jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400 lub 500zł przy założeniu,
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600
lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę,
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850
zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za
złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków
osłonowych będzie wynosić 20 zł. Jedna
osoba może wchodzić w skład tylko jednego
gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla
gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek
ten przyznawany jest wnioskodawcy, który
złożył taki wniosek jako pierwszy. Wnioski
o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów
i stypendia sportowe

Bezpłatne konsultacje z psychologiem
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fecie 6x50 m stylem dowolnym w Mistrzostwach Województwa w Pływaniu
Licealiada
Artur Zieliński – mieszkaniec Wąpielska,
w 2021 roku uzyskał następujące wyniki
sportowe:
•
III miejsce w kumite indywidualnym
w III Pucharze Polski,
•
III miejsce w kata indywidualnym w IV
Mistrzostwach Polski w Karate
Łucja Żuchowska – mieszkanka Wąpielska,
w roku 2021 uzyskała następujące wyniki
sportowe:
•
II miejsce w Finale Wojewódzkim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Przełajowych,
•
I miejsce w Finale Wojewódzkim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Festiwalu Sztafet
Natalia Głowacka – mieszkanka Długiego,
w roku 2021 uzyskała następujące wyniki
sportowe:  
•
III miejsce stylem dowolnym oraz II
miejsce w klasyfikacji ogólnej na Mistrzostwach Województwa w Pływani

Po zakończeniu roku szkolnego
2021/2022 Wójt Gminy Wąpielsk ogłosił kolejny nabór wniosków na przyznanie
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Nabór wniosków trwał do 5 sierpnia br.
Do Urzędu Gminy w Wąpielsku wpłynęły 22
wnioski i wszystkie spełniły warunki wskazane w uchwałach Rady Gminy Wąpielsk
określających kryteria, jakie powinny być
spełnione, żeby uzyskać stypendium Wójta,
mianowicie: miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Wąpielsk, średnia z ocen min. 5,20 lub
tytuł laureata w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim lub krajowym – dotyczy sty-

pendium za wysokie wyniki w nauce, średnia
z ocen min. 3,50, zajęcie I miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym, I-IV w konkursie wojewódzkim lub udział w konkursie
ogólnopolskim – dotyczy stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
to stypendium sportowe mogły osiągnąć
osoby uprawiające dyscypliny mające priorytetowe znaczenie dla Gminy Wąpielsk, które
wymienione zostały w załączniku do Uchwały Nr XL.269.2022 Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 20 czerwca 2022 i zajęcie odpowiednio miejsc I-V w Mistrzostwach Polski albo
I-III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
czy Mistrzostwach Województwa.
Stypendia Wójta Gminy Wąpielsk
za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022
otrzymało 18 uczniów z terenu Gminy Wąpielsk. Są to: Anna Jankowska, Wiktor Milarski, Anna Morusiewicz, Bartosz Krzak, Julia
Albrecht, Julia Rumińska, Martyna Cieplińska, Karina Wróblewska, Dominik Dobiesz,
Nina Kulawiak, Weronika Bielanowska,
Sebastian Stefański, Marcelina Suszyńska,
Wiktoria Sztandarska, Nikola Borowska, Maria Żółtowska, Zuzanna Pankowska, Nikola
Frankowska.

