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W połowie września rozpoczęły
się prace związane z przebudową
drogi Jarczewo – Lubówiec.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia
powstanie prawie 5-kilometrowy
odcinek drogi o szerokości 4 m
o nawierzchni asfaltowej. Droga ta
zostanie dodatkowo wyposażona
w odcinki chodnika, perony przystankowe, przejścia dla pieszych

wraz z aktywnym oświetleniem.
Realizowana droga łączy drogę
wojewódzką Rypin – Lipno z drogą
powiatową Chlebowo – Karnkowo
– Chodorążek – Wioska poprzez
drogę gminną Makowiec – Lubówiec tworząc ciąg komunikacyjny
Jarczewo – Makówiec. Wykonany
obiekt budowlany z pewnością
wpłynie na poprawę warunków
życia mieszkańców posesji przylegających do drogi, jak również jej
wszystkich użytkowników.
Wykonawcą zadania jest firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna. Wartość
całego przedsięwzięcia wynosi
3,3 mln zł, z czego 1,64 mln zł
stanowi dofinansowanie w ramach

Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Tekst/fot. Adam Godlewski

Przekazanie budynku po byłym posterunku policji

W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce zawarcie aktu notarialnego
oraz uroczyste przekazanie nieruchomości po byłym Posterunku
Policji przy ulicy Dworcowej w Skępem. Protokół przekazania został
podpisany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego oraz Starostę Lipnowskiego
Krzysztofa Baranowskiego. W uroczystym przekazaniu wzięli udział
również Wicewojewoda Kujawsko Pomorski Józef Ramlau oraz Radni
Rady
Miejskiej
w
Skępem.
Finalizacja tego przedsięwzięcia
była możliwa dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz
Rady Miejskiej w Skępem czego

efektem było wydanie przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
w dniu 22.05.2018 r. zarządzenia
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niniejszej nieruchomości w trybie bezprzetargowym
przy jednoczesnym zastosowaniu
90% bonifikaty. Ponieważ nieruchomość ta była własnością Skarbu Państwa realizatorem tego
zarządzenia był Starosta Lipnowski
jako przedstawiciel Skarbu Państwa na terenie powiatu lipnowskiego. Wartość nieruchomości
została oszacowana na kwotę
445.752,00 zł brutto, zaś
w związku z udzieloną bonifikatą
koszty poniesione przez samorząd
wyniosły 44.575,20 zł. Zgodnie
z założeniami budynek będzie
służyć lokalnej społeczności jako
siedziba Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po niezbędnych pracach modernizacyjnych i adaptacyjnych budynek
zostanie
dostosowany,
m.in. dla potrzeb osób starszych

i niepełnosprawnych. Zakup nieruchomości jest kolejnym działaniem zmierzającym do powiększenia zasobu mienia komunalnego. Wcześniej nieodpłatnie
pozyskano obiekt Przedszkola
w Wiosce oraz tereny kolejowe,
m.in. ulicę Topolową w Skępem.
Łączna wartość pozyskanych
w ten sposób nieruchomości

wynosi 1.408.218,00zł.
Tekst Agnieszka Skowrońska, fot. Nadesłane
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Pożegnanie lata w Skępem
22 września 2018 r. na plaży nad Jeziorem
Wielkim w Skępem odbyło się uroczyste
„Pożegnanie lata”. Inicjatorami imprezy
byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem i Radnymi.
Na przybyłych gości czekała moc atrakcji.
Dla miłośników sportu został zorganizowa-

ny turniej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe w piłkę siatkową plażową.
Laureatami turnieju zostali Jakub Nurczyński oraz Denis Marchenko. Na plaży rozbrzmiewała klimatyczna muzyka, która
porwała publiczność do tańca.
Na plenerowej scenie wystąpił Zespół
Czerwone Róże, Dawid Smoliński oraz
Model MT. Na wszystkich uczestników
imprezy czekała pyszna grochówka oraz

kiełbaski pieczone na ognisku. Nie zabrakło
również atrakcji dla dzieci, zorganizowanych
przez Centrum Kultury w Skępem i Wólce.
Nad sceną szybowały kolorowe bańki stworzone przez małych milusińskich. Było także
malowanie buziek oraz studio tatuażu.
Mieszkańcy gminy Skępe pożegnali upały
bawiąc się do późnych godzin wieczornych
wraz z Zespołem Caro.
Tekst RO, fot. Katarzyna Błaszkiewicz

Szansa dla jezior
realizacja przedsięwzięcia wymaga wyasygnowania znacznych środków finansowych, dlatego też niezbędnym będzie
opracowanie odpowiedniego montażu
finansowego i uzyskanie dofinansowania.

W dniu 19.09.2018 r. Burmistrz Miasta
i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wraz
z pracownikami urzędu odbył wizytę studyjną w mieście Szczecinek. Celem spotkania było zapoznanie się z 15-letnim
doświadczeniem tego samorządu w zakresie rewitalizacji jeziora Trzesiecko.
Burmistrz Szczecinka Pan Jerzy HardieDouglas oraz Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Pani Bogumiła Rybińska
przedstawili historię tego przedsięwzięcia, etapy poszczególnych działań oraz
omówili obecnie podejmowane czynności
mające na celu zachowanie uzyskanych
rezultatów. Pozyskana wiedza oraz nawiązana współpraca pozwolą na opracowanie kierunków i sposobów rewitalizacji
jezior skępskich oraz przygotowanie
przedsięwzięcia od strony formalno –
prawnej. Zdecydowanym utrudnieniem
tych czynności jest fakt, że jeziora te nie
są własnością samorządu, a podjęcie
działań rewitalizacyjnych wymaga uzyskania tytułu uprawniającego do ich użytkowania. Należy również zwrócić uwagę, że
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wym zadaniem miało być opracowanie
pełnych dokumentacji dla 22 jezior
(poprzedzonych badaniami jakie zostały
wykonane na obszarze Jezior Skępskich),
a następnie wspólne ubieganie się
o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego bądź Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlatego też koniecznym było czekanie, aż zostaną przygotowane dokumentacje dla wszystkich
obiektów. Niestety na chwilę obecną,
w związku z licznymi zmianami, również
w zakresie funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej program ten nie
jest priorytetowym.

Przypomnijmy, że w grudniu 2013 zakończyły się prace związane w opracowaniem
„Raportu końcowego z wykonania badań
fizyko-chemicznych wody i osadów dennych oraz pomiarów hydrologicznych
jezior skępskich” pod kątem możliwości
ich ochrony przed degradacją. Autorem
dokumentacji byli naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Olsztyna
pod kierownictwem prof. Julity Dunalskiej. Dokument ten stanowi bazę do
opracowania konkretnych rozwiązań
technicznych w zakresie rekultywacji.
W międzyczasie w dniu 10.06.2015 r.
w Skępem odbyła się konferencja poW związku z faktem, że ochrona zasobów
święcona ochronie i rekultywacji jezior.
pojezierzy jest bardzo dużym wyzwaniem
Uczestniczyli w niej wybitni przedstawipostanowiono skoordynować działania
ciele świata nauki, m.in. prof. Julita Duposzczególnych samorządów. Dlatego też
nalska z UWM w Olsztynie oraz prof.
w dniu 6 listopada 2013 w Sile k. OlsztyRyszard Wiśniewski z UMK w Toruniu.
na, odbyła się konferencja poświęcona
prezentacji Programu ochrony jezior Pol- Nie bacząc na wskazane powyżej trudski Północnej. W jej trakcie podpisano list ności i ograniczenia będą podejmowane
intencyjny w sprawie uruchomienia pro- dalsze działania zmierzające do realizacji
jektu mającego charakter ponadregional- tak ważnego dla Miasta i Gminy Skępe
ny. obejmującego sześć województw: przedsięwzięcia
Tekst/fot. Krzysztof Jaworski
zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Podstawo-
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Skępe gotowe do rewitalizacji
W dniu 12.09.2018 r. Uchwałą Nr
35/1687/18 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Program Rewitalizacji Miasta i Gminy
Skępe na lata 2016-2022, a tym samym
dokument ten uzyskał wpis do Wykazu
Programów Rewitalizacji Województwa
Kujawsko – Pomorskiego. Ważne jest
również, że wpis ten nie ma charakteru
warunkowego, co nie wszystkim samorządom się udało. Dokonanie wpisu na
listę zakończyło prawie dwuletni proces
prac programowych, w których brali
udział zarówno eksperci zewnętrzni, jak i
pracownicy merytoryczni skępskiego
samorządu. W trakcie prac nad programem odbył się szereg konferencji i spotkań, konsultacji i warsztatów, a także
badań, analiz i wywiadów. Ostatecznie
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wydzielono dwa obszary przeznaczone do
rewitalizacji, którymi są sołectwo Wioska
oraz I Obszar Funkcjonalny Jezior Skępskich. Sztandarowymi projektami w
programie są modernizacja świetlicy wiejskiej we Wiosce oraz Modernizacja amfiteatru oraz terenów publicznych wokół
jezior skępskich. Drugie z wymienionych
przedsięwzięć zakłada remont sceny,
budowę zaplecza, budowę zadaszenia dostosowanie do pełnienia funkcji estradowych i szkoleniowych, utworzenie
placu zabaw i siłowni plenerowej dostosowanej do aktywności seniorów, budowę pomostów, budowę dojazdowych
ścieżek pieszo – rowerowych oraz montaż
elementów małej architektury. Całość
działań rewitalizacyjne uzupełniają nie
mniej ważne projekty społeczne, których
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celem jest, m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Koszt przygotowania programu rewitalizacji wyniósł
74,0 tys. zł, z czego 66,6 tys. zł stanowiło
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Chcielibyśmy Państwu zaprezentować
wizualizację zagospodarowaniu terenu
wokół jezior skępskich. Stanowi ona podstawę planowanego do opracowania
w 2019 roku projektu technicznego,
na podstawie którego w kolejnych latach
będą wykonywane prace budowlane.
Projekt ten będzie realizowany w ramach
działania 6.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, w ramach którego dla naszej gminy przewidziano alokację w kwocie 265 tys. euro tj. około 1,1 mln zł.
Tekst Krzysztof Jaworski

3

STR.

4

Prace remontowe remizy w Wiosce
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zadania
polegającego na Rozbudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej/budynku remizy OSP
w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Parter budynku służyć będzie zarówno druhom strażakom, jak i wszystkim
mieszkańcom sołectwa i gminy. Co do
zasady funkcja tych pomieszczeń pozostanie bez zmian. Część budynku służącego
celom bojowym tj. garaże zostaną wyposażone w łazienkę. Parter budynku zosta-

nie gruntownie i kompleksowo odnowiony. Dobudowane piętro pełnić będzie
funkcje typowe dla świetlic wiejskich. I tak
znajdą się tam m.in. sala konferencyjna,
sala przeznaczona dla koła gospodyń wiejskich, sala edukacji ekologicznej i kafejka
internetowa. Budynek zyska nowy dach
i elewację, zaś jego otoczenie ciągi komunikacyjne. Przedstawiona koncepcja może
ulec jeszcze niewielkim zmianom w zakresie konkretnych rozwiązań technicznych
jednakże nie wpłynie to na funkcje i prze-

znaczenie obiektu. Pozwolenie na budowę
uzyskane zostanie do końca października
br. Przedsięwzięcie zostanie zgłoszone do
konkursu w ramach działania 7.1 RPO
WK-P, którego organizatorem będzie LGD
Region Południe. Planowane ogłoszenie
konkursu to przyszły rok, a możliwa do
uzyskania kwota to ok. 500 tys. zł
Tekst Krzysztof Jaworski

Otwarta Strefa Aktywności w Wiosce
Na początku września br. została oddana do użytku Otwarta Strefa Aktywności
w miejscowości Wioska. W skład obiektu
wchodzi siłowania zewnętrza wyposażona
w następujące urządzenia:
Wyciąg i krzesło;
Biegacz i orbitrek;
Prasa i wioślarz;
Rower i jeździec;
Surfer i twister;
Drabinka i podciąg nóg.
Drugim elementem składowym jest strefa
relaksu wyposażona w stół do gry w chińczyka oraz w stół do gry w szachy. Całość
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obiektu uzupełniają elementy małej architektury w postaci ławek koszy na śmieci
i stojaka na rowery.
Obiekt ten stanowi kompleks użytkowany
przez społeczność w różnym wieku. Jest to
o tyle istotne, że miejscowość Wioska,
której mieszkańcy z największym natężeniem będą korzystać z wybudowanego
obiektu, charakteryzuje się bardzo dużym
wskaźnikiem osób w wieku do 18 lat, jak
również w wieku senioralnym. A zatem
zostanie stworzona im możliwość aktywnego spędzania czasu, oraz budowania
formy fizycznej, a także rehabilitacji i re-
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dukcji deficytów układu ruchowego. Ponadto elementy strefy relaksu pozwolą na
rozwój intelektualny oraz ćwiczenie pamięci.
Wartość zadania wyniosła 53 tys. zł, zaś
24,9 tys. zł stanowiło dofinansowanie
Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja
2018.
Tekst Krzysztof Jaworski, fot. RO
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Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2018 r.,
określające stopień wykonania planu dochodów,
wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, deficyt/nadwyżkę budżetu
wyszczególnienie

plan wg stanu
na 01.01.2018 r.

plan wg stanu
na 30.06.2018 r.

wykonanie
wg stanu na
30.06.2018 r.

stopień
wykonania (%)

1

2

3

4

5

34.287,686,00

35.846.087,55

18.730.775,40

52,25

32.806.108,00

33.805.830,55

18.191.663,43

53,81

1.481.578,00

2.040.257,00

539.111,97

26,42

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:

37.003.974,00

39.844.540,55

18.562.936,66

46,59

- bieżące

32.098.807,00

32.731.544,55

16.900.125,75

51,62

4.905.167,00

7.112.996,00

1.662.810,91

23,38

-2.716.288,00

-3.998.453,00

167.838,74

x

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
- bieżące
- majątkowe

- majątkowe
DEFICYT/NADWYŻKA

INWESTYCJE (prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji, uzyskanie
pozwoleń oraz ogłoszenie przetargów) w I PÓŁROCZU 2018 r.

KOSZT

1.

Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

147.600,00 zł

2.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek,
Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie

18.130,00 zł

3.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

7.134,00 zł

4.

Przebudowa drogi gminnej Wólka - Turka

19.803,00 zł

5.

Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik

62.926,00 zł

6.

Przebudowa ul. Świerkowej w Józefkowie

18.819,00 zł

7.

Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej
w miejscowości Skępe

8.

Zakup działki nr . 265 i 264 w mieście Skępe - ulica Zachodnia

34.043,00 zł

9.

Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe

8.610,00 zł

106,50 zł

10. Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

20.000,00 zł

11. Zakup pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Skępem

42.500,00 zł

12. Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

791.262,17 zł

13. Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele
edukacyjne

338.548,91 zł

14. Zakup kotła do stołówki szkolnej

12.499,33 zł

15. Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej,
Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w Józefkowie

137.877,00 zł

16. Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na działce o nr ewid. 79 położonej w miejsc. Wioska
KURIER SKĘPSKI
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ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY SKĘPE
1.

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. ogółem

8 293 303,00 zł

2.

Wykonanie dochodów na koniec 2014 r.

28 186 593,64 zł

3.

Procent zadłużenia

4.

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
a) spłata rat kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
b) zaciągnięcie kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
c) stan zadłużenia na koniec 2015 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
d) wykonanie dochodów na koniec 2015 r.
e) procent zadłużenia
Stan zadłużenia na 01.01.2016 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
a) spłata rat kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
b) zaciągnięcie kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
c) stan zadłużenia na koniec 2016 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
d) wykonanie dochodów na koniec 2016 r.
e) procent zadłużenia
Stan zadłużenia na 01.01.2017 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
a) spłata rat kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
b) zaciągnięcie kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
c) stan zadłużenia na koniec 2017 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
d) wykonanie dochodów na koniec 2017 r.
e) procent zadłużenia
Stan zadłużenia na 01.01.2018 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
a) planowana spłata rat kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
b) planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek ogółem
w tym: pożyczek
kredytów
c) stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. ogółem
w tym: pożyczki
kredyty
d) plan dochodów na 30.06.2018 r.
e) procent zadłużenia
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8 293 303,00 zł
1 664 137,00 zł
6 629 166,00 zł
940 000,00 zł
379 892,00 zł
560 108,00 zł
0 zł
0 zł
0 zł
7 353 303,00 zł
1 284 245,00 zł
6 069 058,00 zł
27 676 721,96 zł
26,57 %
7 353 303,00 zł
1 284 245,00 zł
6 069 058,00 zł
776 102,00 zł
219 880,00 zł
556 222,00 zł
0 zł
0 zł
0 zł
6 577 201,00 zł
1 064 365,00 zł
5 512 836,00 zł
32 775 558,55 zł
20,07 %
6 577 201,00 zł
1 064 365,00 zł
5 512 836,00 zł
876 102,00 zł
219 880,00 zł
656 222,00 zł
3 213 712,00 zł
398 712,00 zł
2 815 000,00 zł
8 914 811,00 zł
1 243 197,00 zł
7 671 614,00 zł
36 008 572,92 zł
24,76 %
8 914 811,00 zł
1 243 197,00 zł
7 671 614,00 zł
1 173 158,00 zł
189 380,00 zł
983 778,00 zł
3 359 446,00 zł
1 486 288,00 zł
1 873 158,00 zł
9 332 381,00 zł
1 644 545,00 zł
7 687 836,00 zł
35 846 087,55 zł
26,03 %
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Modernizacja przedszkola w Wiosce
Na początku maja rozpoczęły się
prace związane z modernizacją
istniejącego przedszkola oraz adaptacją kolejnych pomieszczeń na
cele edukacyjne. Podstawowym
założeniem przedsięwzięcia jest
zaadaptowanie całego kompleksu
budynków tj. budynku przedszkola,
zabytkowej oficyny oraz biur po
byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Efektem finalnym
będzie stworzenie dodatkowych 50
miejsc przedszkolnych. Jest to
o tyle istotne, że kompleksowa
diagnoza zapotrzebowania na nowe miejsca przedszkolne na terenie
Miasta i Gminy Skępe na lata 20172020 wskazuje, iż dostępność
miejsc przedszkolnych w latach
2011-2016 wahała się dla dzieci
w wieku 3-6 lat na poziomie między 51,49% - 58,24%, a w przypadku 3-5 lat ww. przedziale czasowym: 43,79%-56,97%. Dane te potwierdza analiza pn. „Wychowanie
przedszkolne w województwie kujawsko – pomorskim 2015” w 2014 roku na 102 miejsca przed-

szkole uczęszczało 102 podopiecznych w wieku 3+. Jeszcze bardziej
niekorzystnie przedstawia się sytuacja w grupie dzieci mieszczących
się w przedziale wiekowym 3-5 lat.
Zgodnie z ww. analizą w roku 2014
na 281 dzieci w tym wieku, tylko co
drugi objęty był wychowaniem
przedszkolnym (52,31%), a więc
zdecydowanie poniżej średniej
wojewódzkiej, która wynosiła
72,4%. A zatem tworzenie nowych
miejsc przedszkolnych jest jak najbardziej zasadne.
Na chwilę obecną w zabytkowej
oficynie zostały wykonane prace
porządkowe i przygotowawcze,
wśród których można wymienić
demontaż podłóg i sufitów,
demontaż okien i drzwi oraz odkucie tynków. Tym samym obiekt
został przygotowany do przeprowadzenia procesu odgrzybiania.
W części biurowej oprócz prac porządkowych zostały wykonane prace murowe polegające na wydzieleniu pomieszczeń zgodnie z założonym projektem budowlanym.

Inwestycja zakłada kompleksowe
wykonanie prac architektonicznych
(prace budowlane, wykończeniowe, dekarskie i elewacyjne), sanitarnych (instalacje zimnej i ciepłej
wody, instalacja kanalizacyjna,
instalacja centralnego ogrzewania)
oraz elektrycznych (instalacja elektryczna i instalacja odgromowa).
Wszystkie budynki zostaną połączone tworząc funkcjonalną całość.
Realizacja zadania możliwa była
dzięki uzyskaniu przez Miasto
i Gminę Skępe prawa własności do
tego kompleksu. W dniu 8 grudnia
został ona bezpłatnie przekazany
przez Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa). Wartość
przekazanego mienia to 727.166 zł.
Przypomnijmy, że wykonawcą zadania jest firma Usługi Transportowe Produkcja i Handel Przemysław
Skowroński ze Skępego, a wartość
zadania to niespełna 1,7 mln zł.

Letni koncert w „Przedszkolu po lipami”
05.06.2018 r. do „Przedszkola pod
lipami” przybyli uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skępem, aby zagrać
koncert dla naszych dzieci oraz zaproszonych gości z Przedszkola im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem.
Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi
obyczaje, dlatego od razu w naszym
przedszkolu zrobiło się jeszcze weseKURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY

lej. Podczas koncertu muzycznego przedszkolaki mogły poznać i posłuchać gry
pianina, gitary, fletu poprzecznego, saksofonu, ksylofonu.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały różnorodnych utworów
i biły brawa.
Tekst/fot. Małgorzata Wioletta Grzywińska - Dyrektor przedszkola
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Tekst/fot. Krzysztof Jaworski
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Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce
Prace związane z realizacją przedsięwzięcia jakim jest rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Wólce dobiegają
powoli do końca.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Wykonanie fundamentu pod zbiorniki
retencyjne;
Wykonanie odstojnika wód popłucznych;
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania
wody;
Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu;
Wykonanie robót instalacyjnych stacji;
Wykonanie rurociągów zewnętrznych;
Wykonanie zbiorników retencyjnych;
Prace budowlane przy studni głębinowej nr 2;
Wykonanie układów sterowania;
Wykonanie instalacji elektrycznej;
Wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego;
Wykonanie pomiarów elektrycznych
oraz przygotowanie instrukcji.

Dzięki realizacji zadania nie tylko poprawi
się jakość dostarczanej wody, ale również
zwiększy się wydajność obiektu, co pozwoli na dostarczanie wody nawet podczas długotrwałych susz, a w przyszłości
da możliwość budowy kolejnych nitek
wodociągu. Tym samym zostanie spełniony podstawowy cel operacji jakim jest
zapewnienie mieszkańcom obszarów
wiejskich Miasta i Gminy Skępe
(miejscowości Wólka, Likiec, Szczekarzewo, Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo,
Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz) dostępu do lepszej jakości
usług uzdatniania i dostawy wody.
Zadanie dofinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
w wysokości 979 tys. zł, a cały koszt
przedsięwzięcia wyniesie 2,37 mln zł.
Tekst Krzysztof Jaworski, fot. RO

Przebudowa drogi gminnej Wólka - Turka
We wrześniu br. zakończono prace
przy wykonawstwie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej Wólka Turka”. W ramach zadania przebudowano drogę długości 750 m i szerokości 4,5 m. Nawierzchnię drogi wykonano z asfaltu o łącznej grubości

7 cm. Koszt przedsięwzięcia wyniósł
434 tys. zł. Dzięki realizacji zadania
podniesiono jakość komunikacji na
tym terenie, a tym samym komfort
użytkowników drogi.
Tekst Adam Godlewski, fot. RO

Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce
W okresie wakacyjnym miał miejsce remont budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce. Prace
remontowe polegały na wymianie
nawierzchni dachu, dociepleniu ścian
oraz wykonaniu elewacji zewnętrz-

KURIER SKĘPSKI
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nej. Dzięki tym działaniom oraz wcześniejszemu montażowi bramy garażowej, OSP w Wólce zyskała funkcjonalny i podnoszący estetykę całej
nieruchomości obiekt. Prace zostały
wykonane częściowo przez wyko-
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nawcę zewnętrznego, jak również
przez pracowników gospodarczych
Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,
przy nieocenionej pomocy druhów
strażaków. Koszt wykonanych prac
wyniósł 15,6 tys. zł.

Tekst Krzysztof Jaworski,
fot. nadesłane
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Gminno - Parafialne Dożynki w Wólce

Dnia 18 sierpnia 2018 r. uroczysta msza
święta w kaplicy Maksymiliana M. Kolbego
rozpoczęła Gminno-Parafialne Dożynki
w Wólce. Po wspólnej modlitwie korowód
dożynkowy prowadzony przez starostów
przeszedł na boisko przy Szkole Podstawowej w Wólce. W tym roku starostami
dożynek byli pani Małgorzata Elwertowska
i pan Piotr Krymka. W części obrzędowej
imprezy przekazali na ręce Burmistrza
Piotra Wojciechowskiego dorodny bochen
chleba, wypieczony z ziaren z tegorocznych zbiorów.
Podczas tegorocznych Dożynek nie mogło
zabraknąć także akcentu związanego
z obchodami 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Organizatorzy przygotowali dla uczestników niespodziankę w niebo wypuszczono 100 gołębi.
Do konkursu na najładniejszy wieniec
dożynkowy zgłoszono 6 wieńców. Laureatem I miejsca oraz nagrody publiczności
zostało sołectwo Wólka i Likiec. Na II miejscu znalazł się wieniec sołectwa Łąkie

i Franciszkowo, a na III sołectwa Lubówiec.
Wyróżnienia otrzymały wieńce przygotowane przez Koło Aktywnych Kobiet z Wioski i sołectwo Wioska, KGW „Jarczewianki”
i sołectwo Jarczewo oraz sołectwa Moczadła, Ławiczek i Boguchwała.
Uczestnicy imprezy dożynkowej nie mogli
narzekać na brak atrakcji. Na najmłodszych uczestników czekało wesołe miasteczko. Imprezę uświetniły występy młodych artystów z terenu Wólki i okolic oraz
Orkiestry Dętej OSP w Skępem. Wystąpił
także kabaret „Z przymrużeniem oka”
z Wielgiego. Gwiazdą wieczoru na tegorocznych dożynkach był Zespół Loverboy.
Publiczność bawiła się do późnych godzin
wieczornych wraz z zespołem Petarda.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom imprezy darmowy poczęstunek
w postaci kiełbasek z grilla i grochówki.
W sposób szczególny chcemy podziękować służbom: funkcjonariuszom policji
z Posterunku w Skępem i Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Wólki, Jarczewa, Skępego, Wioski i Łąkiego.
Słowa podziękowania należą się również
wszystkim osobom i firmom, które wsparły organizację tegorocznych Dożynek.
Dziękujemy sołtysom z Gminy Skępe
z sołtysami Wólki i Likca na czele oraz
przedsiębiorcom: Firmie Zet-Mark Państwa Małgorzaty i Zenona Markuszewskich, X-TRADE pana Krystiana Kowalskiego, p. Romanowi Targańskiemu właścicie-

lowi sklepu „U Romka”, Firmie Yocca
p. Adama Wiśniewskiego, Piekarni – Ciastkarni p. Andrzeja Lipskiego, p. Markowi
Kalksztejn, Państwu Danucie i Sławomirowi Targańskim, Stowarzyszeniu „Pomocna
Dłoń” z Jarczewa, firmie Skibicki Technika
Transportowa Państwa Aliny, Katarzyny,
Ryszarda Skibickich, Kwiaciarni „U Kasi”
p. Katarzyny Umerle, Kwiaciarni Arabeska
p. Anity Chłopeckiej oraz Firmie Ol-Maro
p. Małgorzaty Ciemnej i p. Roberta Langowskiego.

Tekst Marta Sobocińska, fot. Katarzyna Błaszkiewicz

Narodowe Czytanie w Skępem
8 września w całej Polsce odbyła się
7 edycja „Narodowego Czytania". Patronat nad tą narodową akcją popularyzującą
czytelnictwo i piękną, polską literaturę
sprawuje para Prezydencka.
Termin „Narodowego Czytania" przypadł
w dniu odpustu w Skępem, dlatego organizatorzy, w uzgodnieniu z Kancelarią
Prezydenta zorganizowali czytanie 1 września 2018.
Organizatorami tej narodowej akcji
w Skępem było Miasto i Gmina Skępe
wespół ze skępską Miejsko-Gminną Biblio-

KURIER SKĘPSKI
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teką Publiczną. Lokalnie patronat nad
impreza sprawował Burmistrz Miasta
i Gminy Skępe.
W tym roku w wyniku głosowania
społeczeństwa czytaną lekturą było
„Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.
Z tej okazji na miejskim Rynku rozstawiony
został namiot dla uczestników, przygotowane zostały wystawki i ekspozycje dzieł
Stefana Żeromskiego.
Każdy z uczestników czytania otrzymał
certyfikat zaświadczający o uczestnictwie
w akcji. Mieszkańcy chętnie pieczętowali
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przyniesione dzieła Stefana Żeromskiego
specjalną,
okolicznościową
pieczęcią
nadesłaną do skępskiej Biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP.
Organizatorzy „Narodowego Czytania"
zorganizowanego na Rynku w Skępem
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
za wyjątkowo liczny udział w tegorocznej
edycji. Akcja ta, z roku na rok budzi w Skępem coraz większe zainteresowanie mieszkańców. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich
do udziału w kolejnej edycji, która odbędzie się za rok.
Tekst Jerzy Kowalski - Dyrektor biblioteki, fot. M-G BP
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Inwestycja na ulicy Prostej i Kolejowej zakończona
Zostały zakończone prace związane
z realizacją przebudowy ulicy Prostej
oraz budową chodnika przy ulicy Kolejowej. Ulica Prosta posiada nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz
z kanalizacją deszczową oraz na całej
długości został wybudowany chodnik.

Długość chodnika wraz z drogą wynosi
210 m, a szerokość drogi 6 m. Na ulicy
Kolejowej został wybudowany nowy
chodnik wraz z kanalizacją deszczową.
Długość chodnika wynosi 620 m. Chodnik zapewni codzienne bezpieczne poruszanie się mieszkańców, a także pod-

czas wzmożonego ruchu w dni targowe.
W planach inwestycyjnych Miasta
i Gminy Skępe jest również wykonanie
nowej nawierzchni na całej długości
ul. Kolejowej. Całość inwestycji kosztowała 575.000,00 zł.
Tekst Adam Godlewski, fot. RO

Przebudowa ul. Świerkowej w Józefkowie
Zakończono prace przy wykonawstwie inwestycji. W ramach zadania
przebudowano drogę długości 637 m
i szerokości 4,0 m. Nawierzchnię drogi
wykonano z asfaltu o łącznej grubości
6 cm. Koszt przedsięwzięcia wyniósł

282 tys. zł, z czego kwota 25 tys. zł
pochodziła z funduszu sołeckiego
Sołectwa Żagno. Dzięki realizacji zadania podniesiono jakość komunikacji na
tym terenie, a tym samym komfort
użytkowników drogi.
Tekst Adam Godlewski, fot. RO

Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo
W dniu 13.09.2018 r. został złożony wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie drogi gminnej relacji Łąkie – Franciszkowo na długości 3,9 km w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2019 – 2019. Całkowity koszt przebudowy zgodnie z kosztorysem opiewa na kwotę
2 mln złotych. Poziom dofinansowanie na przedmiotowe zadanie wynosi 50 % nakładów. Przebudowana zostanie
nawierzchnia jezdni szerokości 5 m oraz zostaną odbudowane pobocza wraz ze zjazdami na posesje. Na całej długości drogi zostaną pogłębione rowy odwadniające mające na celu sprawne odwodnienie korpusu jezdni. W ramach
zadania zostanie również wybudowany chodnik długości 738 m wraz przejściem dla pieszych przy remizie OSP.
Chodnik zostanie zlokalizowany od szkoły podstawowej do remizy OSP w Łąkiem.
Tekst Adam Godlewski

Przebudowa ul. Ogrodniczej w Skępem
W dniu 01.10.2018 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Ogrodniczej w Skępem. W ramach zadania zostanie wykonana pełna podbudowa wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. Na odcinku drogi zostanie wykonana
kanalizacja deszczowa aby zapewnić odpływ wód opadowych. Wszystkie prace zostaną wykonane w bieżącym roku.
Tekst Adam Godlewski
KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY
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Dni Skępego 2018 z Zespołem MIG

7 i 8 lipca br. mieszkańcy Miasta
i Gminy Skępe mogli uczestniczyć
w kolejnych obchodach Dni Skępego
na plaży nad Jeziorem Wielkim.
Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skępem Ryszard Szewczyk.
Powitali oni również uczestników Rajdu
Rowerowego promującego przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr
559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy
- granica województwa, z Panią Anetą
Jędrzejewską - Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na
czele. W kolejnej części uroczystości
zostały wręczone nagrody laureatom
konkursów plastycznych. Następnie
publiczność miała okazję podziwiać
występy uzdolnionych dzieci z terenu
Miasta i Gminy. Nie zabrakło również
akcentów patriotycznych, w związku
z obchodzoną w tym roku rocznicą.
W bloku tematycznym „Miasto i Gmina

KURIER SKĘPSKI
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Skępe na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” mogliśmy podziwiać
przedszkolaków z Przedszkola im. Ewy
Szelburg-Zarembiny, Hanię Gładkowską
oraz dwie pary młodych tancerzy - Kamila Kępińskiego z Zosią Jagodzińską oraz
Olę Stankiewicz z Wiktorem Świec.
Zatańczyła dla publiczności również
grupa młodzieży ze Szkoły Tańca
ArtDance z Sierpca w pokazie hip-hop.
Dzieci z Przedszkola „Pod Lipami” zatańczyły kankana oraz smerfny taniec.
W trakcie występów wokalnych publiczność miała okazję posłuchać solistek,
reprezentujących szkoły z terenu Miasta
i Gminy: Natalii Redeckiej, Marty Sobocińskiej, Patrycji Koszytkowskiej, Natalii
Jędrzejewskiej, Gosi Gabryszewskiej
i Pauliny Staśkowskiej. Dla publiczności
wystąpiła także Monika Szymańska –
mieszkanką Miasta i Gminy Skępe.
O godzinie 20.00 jako support odbył się
koncert Dawida Smolińskiego, na który
przybyła rzesza jego fanów. Jednak najbardziej oczekiwaną częścią programu,
na którą zebrał się tłum mieszkańców
i gości, był koncert gwiazdy tegorocznych obchodów Dni Skępego, czyli Zespołu MIG. Po ich koncercie, aż do godziny 24.00, zebranych bawił Zespół
CARO. Nie zabrakło również atrakcji
przewidzianych na drugi dzień obchodów Dni Skępego 2018. W niedzielę na
plaży miejskiej odbył się konkurs na
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najładniejszy zamek z piasku oraz
II Marsz po zdrowie, zorganizowany dla
miłośników Nordic Walking. Tego dnia
zebrani mogli również obejrzeć pokaz
ratownictwa wodnego, zorganizowany
przez Lipnowskie WOPR. W sposób
szczególny chcemy podziękować służbom: funkcjonariuszom policji z Posterunku w Skępem i Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Skępego, Wioski, Wólki
i Jarczewa, Ratownikom z Lipnowskiego WOPR oraz NZOZ „Na Ratunek” za
fachowe zabezpieczenie imprezy. Słowa podziękowania należą się również
wszystkim osobom i firmom, które
wsparły organizację tegorocznych Dni
Skępego.
W szczególności dziękujemy sponsorom, a byli nimi: PUK w Lipnie, Bank
Spółdzielczy w Skępem, Sklep „u Aśki”
Joanna Rutkowska, Skibicki Technika
Transportowa, Firma Yocca Adam
i Milena Wiśniewscy, Sklep Maciejka,
Firma ATA Joanna Sztankowska, Sklep
„Weronika” Anna Redecka Szwajkowska, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Skępem, Firma ROM-MIĘS
Roman Matera z Wielgiego, Sklep Lewiatan z Lipna, Kwiaciarnia „Arabeska”
Anita Chłopecka oraz Virgo Pracownia
reklamy Edward Krzemieniecki.
Tekst Marta Sobocińska, fot. Katarzyna Błaszkiewicz
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Święto Szkoły Podstawowej w Skępem
32 lata temu szkoła podstawowa w Skępem otrzymała sztandar i nadano jej imię
Gustawa Zielińskiego. Patron - to bardzo
ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej
buduje się tradycje, wprowadza uczniów
w świat wartości. Dziś z perspektywy tych
32 lat, wiemy, że ten wybór był wyborem
wspólnym, głęboko przemyślanym - wyborem trafnym. Wszyscy, pedagodzy, uczniowie, pracownicy jesteśmy dumni ze swego
patrona, wybitnego poety, patrioty, żołnierza, historyka, etnografa Gustawa Zielińskiego. 12 lat temu wyboru patronów
dokonało także gimnazjum w Skępem.
Wybór patrona to jedna z najważniejszych
decyzji w życiu każdej szkoły, bowiem patronem powinna zostać osoba, której życie
i działalność służą pokoleniom. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie
dzieciom i młodzieży. Uczeń powinien
identyfikować się z patronem swojej szkoły
i mieć do niego emocjonalny stosunek.
Wiedza o wybitnej postaci, znajomość
jej losów i dokonań rodzi szacunek, szacunek do patrona ale też do szkoły noszącej
jego imię, a poprzez szkołę do wiedzy
i nauki. Motywuje do jeszcze większego
wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej,
mądrzej, ciekawiej, bardziej przyjaźnie.
Święto szkoły jest także okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje,
czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego
dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno,
bowiem być obojętnym wobec miejsca,
w którym zostawiło się część życia. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem

dojrzałości. W szkole zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale i
wiedzy.
8 czerwca 2018 r. obchodziliśmy w Szkole
Podstawowej w Skępem jej święto.
Uroczystości
przyświecało
motto:
„Najlepszym prezentem są wychowankowie szkoły”. Uroczystość była okazją by
przypomnieć młodzieży postać patrona
szkoły Gustawa Zielińskiego oraz zasługi
Rodziny Kościeleckich dla rozwoju tego
miejsca – naszej małej Ojczyzny. Aby budować przyszłość należy bowiem czerpać
z tego, co najlepsze z przeszłości.
Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Naród,
który nie zna swoje przeszłości, umiera
i nie buduje swojej przyszłości”.
Kultywowanie tradycji oraz wychowanie
w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości jest jednym z najważniejszych priorytetów Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Zielińskiego w Skępem.
Dzisiejszy dzień przypomina także, że
w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą
szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.
Z perspektywy mijających lat możemy
z całą pewnością stwierdzić, że dydaktyczno-wychowawcze działania szkoły zostały
uwieńczone wieloma sukcesami. Chlubą
naszej szkoły są liczne osiągnięcia dydaktyczne, ale i zobowiązanie do dalszego
twórczego działania.
Święto Szkoły było także okazją do złożenia podziękowań za zaangażowanie i dbałość Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana
Piotra Wojciechowskiego oraz samorządu

za to, że w szkole zapewnione są jak najlepsze warunki nauki dla uczniów oraz
warunki pracy dla wszystkich jej pracowników. Przykładem najlepszym tych działać
jest wyremontowana hala sportowa. Było
to możliwe dzięki wsparciu i ciężkiej pracy
wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób. Efekt jest imponujący, za co cała
społeczność szkolna składa podziękowania.
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest szkołą otwartą. Otwartą
na współpracę z wszystkimi instytucjami
i podmiotami, dla których dobro ucznia
i jego przyszłość jest najważniejsza.
Zapraszamy w gościnne progi Szkoły
Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego
w Skępem.
Tekst Ewa Jastrzębska - Dyrektor szkoły, fot. nadesłane

Po złoto nad Bałtyk - wycieczka uczniów ze szkoły w Czermnie
W dniach 05-09.06 br. uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w wycieczce nad Morze
Bałtyckie. 26 uczniów i 4 opiekunów zameldowało się w Jastrzębiej Górze. Tam
w pensjonacie nocowaliśmy i spożywaliśmy
posiłki.
Codziennie po śniadaniu ruszaliśmy autobusem do Gdańska, Gdyni, Sopotu czy na
Półwysep Helski. Zwiedzaliśmy, podziwialiśmy i intensywnie gromadzili widoki, zapachy i wrażenia. Pospacerowaliśmy po Starym Mieście w Gdańsku, odwiedziliśmy
Europejskie Centrum Solidarności, opalaliśmy się na sopockim molu, zasłuchaliśmy
w ciszę panującą w Operze Leśnej, odbyliśmy rejs statkiem po Zatoce Puckiej, zobaczyliśmy karmienie fok i podwodną faunę i
KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY

florę w ,,Oceanarium”. Można by jeszcze
dodać to i owo do tej, już i tak zbyt męczącej, wyliczanki.
A po obiedzie, po obiedzie, wyruszaliśmy
prosto nad piękną plażę w Jastrzębiej
Górze. Woda morska – rzeczywiście – jest
słona, piasek – biały i ciepły, a większe fale
mogą mocno zakołysać stojącym człowiekiem. Dla większości uczestników było to
pierwsze spotkanie z morskim żywiołem
i pewnie pozostanie w pamięci na zawsze.
Opaleni, wysmagani morską bryzą i z kryształkami soli na skórze wsiadaliśmy z żalem
do autobusu. Na pożegnanie czekała nas
jeszcze jedna niespodzianka – nasz gospodarz wręczył każdemu kawałek bursztynu
(zwanego przecież złotem Bałtyku).

MIASTA

Tekst Marek Rumiński, fot. nadesłane
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Przedszkole ma swój sztandar
19 kwietnia 2018 – ta data pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków
ze Skępego, ponieważ w tym dniu Nasze Przedszkole obchodziło 30 urodziny. Historia i tradycja Skępskiego
przedszkola sięga lat przedwojennych.
Jednak w pamięci społeczności lokalnej
pozostaje przedszkole które mieściło
się przez wiele lat w starym budynku
Urzędu Gminy, który został zniszczony
przez pożar. Od 1988 roku przedszkole
zostało przeniesione na ulice Dworcową.
Jubileusz 10 - lecia nadania imienia Ewy
Szelburg- Zarembiny, był dogodną okazją aby ufundować sztandar.

Sztandar dla naszych przedszkolaków,
jest wzorem dobra, miłości, radości,
więzi rodzinnych, szacunku dla drugiego człowieka, zwierząt otaczającej przyrody, czyli najcenniejszych wartości ku
którym dążyła w ukształtowaniu w najmłodszym pokoleniu nasza patronka
Ewa Szelburg – Zarembina. Możemy
być dumni , że nasze przedszkole dołączy do elitarnego grona placówek, które mogą poszczycić się takim osiągnięciami.
Nasza historia i talenty dzieci zostały
pokazane podczas uroczystej gali. Premierę również miał hymn przedszkola.

Iwona Małkiewicz - Dyrektor przedszkola, fot. nadesłane

Sukces gimnazjalistów
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego jest szkołą otwartą. Otwartą na przyszłość, szkołą rozwijającą talenty
i zainteresowania uczniów. Świadczą o tym liczne sukcesy naszych uczniów a także wyniki egzaminów zewnętrznych.
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła może pochwalić się historycznym sukcesem, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu
gimnazjalnego. Przedstawiają się one następująco:
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 uzyskane przez uczniów klas 3 gimnazjum
w odniesieniu do średnich w województwie kujawsko-pomorskim i kraju

szkoła
56%
71,8%
54,5%
55,5%
69,9%
54,3%
37,6%
61%

historia i wos
j. polski
przyroda
matematyka
j. angielski podstawowy
j. angielski rozszerzony
j. niemiecki podstawowy
j. rosyjski podstawowy

woj. kuj.-pom.
56%
66%
53%
49%
65%
49%
46%
52%

kraj
59%
68%
56%
52%
68%
52%
52%
61%

Tekst Anna Brzezińska - Wicedyrektor szkoły

Wycieczka uczniów z SP w Wólce do Płocka
15 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce wraz
z opiekunami wyjechali na wycieczkę szkolną do Płocka. W programie wycieczki było między innymi odwiedzenie Zakątka Odkrywców z samodzielnym wykonaniem mydła. Były pokazy baniek
mydlanych oraz zamykanie w bańkach.
Po udanych warsztatach mydlanych uczniowie pojechali do
Happy Parku w Stróżewku pod Płockiem. Tam wraz z animatorem
KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY
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uczestniczyli w grach i zabawach grupowych. W czasie pobytu
w centrum zabaw uczniowie korzystali ze zjeżdżalni, trampoliny,
piankowych zamków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wieża
spiderman.
Po udanych zabawach w Happy Parku dzieci udały się na basen
do Płocka, gdzie ćwiczyły swoje zdolności pływackie. Na zakończenie uczniowie zawitali do oddziału McDonalda w Płocku.
To był naprawdę udany wyjazd.
Tekst Martyna Sobecka
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XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Skępem już po raz szesnasty zorganizowała ogólnopolskie, poetyckie zmagania
dla dzieci i młodzieży. W dniu 9 czerwca
do Skępego przyjechali wraz z rodzicami
i nauczycielami młodzi poeci z całej Polski
- laureaci XVI Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego.
Na konkurs napłynęło 107 zestawów
wierszy. Zadaniem każdego z uczestników
w wieku od 10 do 21 lat było nadesłanie
zestawu zawierającego trzy wiersze. Jury
w składzie Jerzy Kowalski, Edyta Czachorowska, Zbigniew Żuchowski i Monika
Kowalska pracujące w ramach pasji społecznie -nie pobierając za swoją pracę
wynagrodzenia, w dniu 10 maja dokonało
oceny nadesłanych prac. Wiersze były
oceniane anonimowo w oparciu o godło,
którym były zakodowane. Łącznie nadesłano 286wierszy. Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert
z nazwiskami uczestników nastąpiła po
dokonaniu oceny wierszy przez członków
komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych
uczestników przyznano nagrodę specjalną
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla
twórcy ze Skępego.
Postanowiono, iż z uwagi na konieczność
wykazania wkładu kolejnych fundatorów
nagród będą one nazwane nazwami fundatorów. W wyniku oceny postanowiono
o następującym wyniku konkursu:
W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku
życia:
- I nagroda – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Maria Tkacz z Rędzin,
- II nagroda – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki" Jakub Miklus ze Stalowej Woli,
- III nagroda –,,Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Małgorzata Chodyka z Międzyrzeca
Podlaskiego

KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY

oraz przyznano wyróżnienia:
- "Wyróżnienie Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej" Martyna Kumor
z Bądkowa
- „Wyróżnienie Wójta Gminy Kikół" Zajma
Maja z Kazimierzy Wielkiej
- „Wyróżnienie "Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą" Magdalena Oksińska
z Ostrowca Świętokrzyskiego
- „Wyróżnienie Wójta Gminy Tłuchowo"
Gabriela Motyka z Jastkowic
- „Wyróżnienie Prezesa Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie - Małgorzata Sobkiewicz z Agatówki
- „Wyróżnienie Wójta Gminy Wielgie" Inga
Pawelec z Warszawy
-„Wyróżnienie Właściciela Zajazdu Mihałufka
Michała Orzechowskiego" - Michał Skowronek z Bytomia
- „Wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke" Pola Ciunel
z Warszawy
W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku
życia przyznano następujące nagrody:
- I nagroda - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - Maria Pastwa
ze Środy Śląskiej
- II nagroda „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Amelia Pudzianowska z Radomia
- III nagroda – „Nagroda Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe” – Maciej Henryk Modzelewski z Białobrzegów
- ,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" - Anna Górecka z BielskaBiałej,
- Wyróżnienie Senatora RP Józefa Łyczaka" Barbara Maria Barteczka z Poznania,
-,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Tomasza
Lenza" Marta Przypkowska z Bożnowa
Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy
ze Skępego", którą otrzymała Paulina Staśkowska .
W tym roku uroczysta gala poświęcona
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wręczeniu nagród odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
Przybyli goście w oczekiwaniu na uroczystość zwiedzali wystawy związane z siedemdziesiątą rocznicą istnienia Biblioteki.
Pomimo bardzo dużych odległości sięgających 400-500 km i trudności komunikacyjnych, na uroczystość przybyła większość laureatów. Dopisali również goście.
Tradycją Konkursu Poetyckiego w Skępem
jest czytanie nagrodzonych utworów
poetyckich przez laureatów. Tak też stało
się w tym roku. Zgromadzeni na gali konkursowej goście z podziwem wsłuchiwali
się w frazy kolejnych wierszy.
W kolejnym punkcie uroczystości Dyrektor Biblioteki Jerzy Kowalski wręczył pamiątkowe statuetki członkom Jury, którzy
od lat współpracują z Biblioteką w Skępem.
Do gości konkursowych kilka słów skierował również senator Józef Łyczak, który
z podziwem wypowiadał się o wyjątkowym charakterze i niezwykłym przeżyciu
jakim jest uczestniczenie w Gali konkursowej oraz zdeklarował dalsze wspieranie
organizatorów w organizacji kolejnych
edycji.
Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy
Skępe Piotr Wojciechowski podziękował
organizatorom za zorganizowanie 16
edycji konkursu i wyjątkową promocję
Gminy poprzez poezję. Pogratulował
zwycięzcom oraz zaprosił przybyłych
do odwiedzania urokliwego Skępego.
Po zakończeniu Gali wręczenia nagród
goście udali się na poczęstunek do świetlicy CKOR w Skępem, po drodze zwiedzając skępski Rynek z zaskakującą dla niektórych figurką koziołka na fontannie.
Tekst Jerzy Kowalski - Dyrektor biblioteki, fot. M-G BP
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SKĘPSKA ROZRYWKA

Rozwiązanie SUDOKU należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy
w Skępem lub przesłać na adres e-mail: promocja@skepe.pl w postaci skanu SUDOKU w terminie do 31 października 2018 r.
Wśród nadesłanych rozwiązań rozlosujemy zwycięzcę konkursu,
o którym poinformujemy w kolejnym numerze.

W poprzednim numerze KURIERA SKĘPSKIEGO zamieściliśmy SKĘPSKĄ ROZRYWKĘ
Oto prawidłowe rozwiązanie ŁAMIGŁÓWKI z poprzedniego numeru Kuriera:

Zwycięzcą SKĘPSKIEJ ROZRYWKI z nr 4 Kuriera Skępskiego
została Pani Magdalena Topolewska.
GRATULUJEMY!
Zapraszamy po odbiór nagrody do sekretariatu Urzędu.
Stefania Blues

KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY
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Stypendia Burmistrza da uczniów
szczególnie uzdolnionych przyznane

Urząd Miasta i Gminy w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
54 287 85 20

Cieszy fakt, iż z każdym rokiem uczniów szczególnie uzdolnionych w naszej gminie przybywa. Składanych jest coraz więcej
wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia
naukowe, artystyczne, jak i sportowe. W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał
18 stypendiów naukowych, 24 stypendia artystyczne
i 8 stypendiów sportowych.
Łącznie zostało nagrodzonych 50 uczniów
z terenu Miasta
i Gminy Skępe.
Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje
wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz
rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie
sukcesów było możliwe.

54 287 72 04
sekretariat@skepe.pl
Redakcja:

Jednocześnie informujemy, iż uroczysta gala wręczenia
stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla uczniów
szczególnie uzdolnionych odbędzie się
17 października 2018 r.
o godz. 16.00 w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Skępem.

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
promocja@skepe.pl

Zapraszamy!

Brzoza czerwona
na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
W ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości 21 września br. posadzona została
na Rynku Skępskim brzoza czerwona.
Uroczystość zainicjowana została
przez Ewelinę Fuminkowską- redaktor
prowadzącą Tygodnik Lipnowski we
współpracy z Miastem i Gminą Skępe.
Udział wzięli przybyli goście, m.in.
Kujawsko-Pomorski Wicewojewoda
Józef Ramlau, Radni Rady Miejskiej w
Skępem, przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Lipnie w osobach Powiatowego Komendanta Policji - Zdzisława Ciesielskiego, Rzecznika
prasowego – Małgorzaty Małkińskiej,
Kierownika Posterunku Policji w Skępem - Andrzeja Muszyńskiego oraz
Andrzej Wiśniewski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżówkach.
Nie zabrakło również przedstawicieli
KURIER SKĘPSKI
KWARTALNIK LOKALNY

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Skępego, Klubu Seniora
„Koziołek” oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.
Drzewo brzozy czerwonej zostało
ufundowane przez Iwonę Czajkowską – właściciela firmy Flora Park.
Tuż obok drzewka została wkopana
kapsuła czasu, ufundowana przez
Edwarda Krzemienieckiego - właściciela firmy Virgo. Do kapsuły włożone zostały pamiątki związane z Miastem i Gminą Skępe, m.in. pins
z herbem Skępego i Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem, przypinki Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Skępego i Klubu Seniora „Koziołek” oraz własnoręcznie wykonane pamiątki przyniesione przez dzieci z przedszkoli
w Skępem i Wiosce oraz szkół pod-
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stawowych w Skępem i Wólce.
W uroczystości wzięli udział także
przedstawiciele Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, którzy do kapsuły przynieśli przypinkę
z Jubileuszu 150-lecia szkoły. Ponadto
do kapsuły zostały włożone dwa numery Tygodnika Lipnowskiego i nasiona
podarowane przez Flora Park.
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