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Podczas majowej sesji radni jednogłośnie udzielili wójtowi Januszowi Tyburskiemu absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za poprzedni rok.

Sesja absolutoryjna

Wcześniej pozytywną opinię
wydała Komisja Rewizyjna. Organ
kontrolny stwierdził, że wójt gminy,
realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, celowo i oszczędnie
dokonywał wydatków, osiągając
zamierzone efekty możliwie przy

najmniejszych kosztach, przestrzegając przy tym dyscypliny budżetowej.
W ten sam sposób działalność wójta
podsumowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.
Po przyjęciu uchwały absolutoryjnej wójt podziękował za współpracę.

Janusz Tyburski wyrazy wdzięczności
skierował do kierowników i pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych, a także sołtysów
i członków rad sołeckich.
– Cieszę się z realizacji budżetu gminy
za miniony rok – przyznaje wójt Janusz
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Tyburski. – Dochody zrealizowano na
poziomie 98,3%, wydatki zaś stanowiły
95% planu rocznego. Wynik budżetu
zamknął się nadwyżką w wysokości ok.
1 mln zł. Środki te pozwolą planować
kolejne zadania i kontynuować funkcjonowanie funduszu sołeckiego.
W 2016 roku realizacja dochodów
budżetowych zamknęła się kwotą 30,4
mln zł, zaś wydatki w tym okresie
wyniosły 29,3 mln zł. W tym 2,4 mln
przeznaczono na inwestycje. Wśród
zrealizowanych w minionym roku inwestycji można wymienić m.in. budowę
studni głębinowej w miejscowości
Sadłowo (146 tys. zł), przebudowę drogi
Zdroje – Górzno – Starorypin (umowa
partnerska z Powiatem Rypińskim – 463
tys. zł), modernizację drogi gminnej
Rusinowo – Marianki (226 tys. zł),
przebudowę drogi gminnej Stawiska
– Stawiska (296 tys. zł), modernizację
dróg gminnych: Starorypin Prywatny –
Rypałki, Starorypin Prywatny – Rypin
(519 tys. zł), zakup piaskarki do samochodu ciężarowego MAN (60 tys. zł),
rozbudowę cmentarza komunalnego
w Starorypinie Prywatnym (wspólnie
z Miastem Rypin – 146 tys. zł), modernizację wejścia do budynku administracyjnego wraz z budową podjazdu
dla osób niepełnosprawnych (67 tys. zł),
rozbudowę świetlic wiejskich na terenie
gminy (80 tys. zł).

26 sierpnia 2017 (sobota)
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz gości przyjezdnych do uczestnictwa w dożynkach,
a producentów i handlowców działających na niwie rolnictwa do udziału w wystawach promocyjnych.
W planie tegorocznych obchodów znajduje się wiele atrakcji, m.in.:
• korowód dożynkowy
• Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie
• koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
• pokaz akrobacji rowerowych
• występ zespołu RED QUEEN
• zabawa taneczna
W trakcie imprezy dla wszystkich: konkursy, wystawy, grochówka, degustacja potraw regionalnych.
Organizatorzy: Gmina Rypin przy współpracy z parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, Szkołą Podstawową w Sadłowie,
Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP, Zarządem Gminnym KGW i Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Rypin.
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Czas rodzinnych pikników i zabaw
Organizowane w okresie letnim różnego rodzaju pikniki i festyny na terenie gminy
Rypin służą dobrej zabawie i integracji mieszkańców. Poniżej relacje z wybranych
imprez.
Stępowo
W sobotę 10 czerwca mieszkańcy wsi
i okolic bawili się na pikniku rodzinnym.
Uczniowie lokalnej szkoły wystąpili w przygotowanym specjalnie na tę okazję przedstawieniu, dziękując swoim rodzicom za trud
wychowania. Po części artystycznej przyszedł
czas na wspólne zabawy i konkursy. Przybyłym gościom serwowano domowe ciasto,
kiełbaski z grilla. Dzieci częstowano lodami
oraz watą cukrową.
– Dzięki wspólnemu zaangażowaniu
społeczności szkolnej oraz rady sołeckiej
i strażaków z OSP sprawiliśmy przyjemność dzieciom – mówi Mariola Błażejewska,
przewodnicząca rady rodziców Szkoły Podstawowej w Stępowie. – Piknik jest okazją
do spotkania się i miłego spędzenia czasu
w gronie rodziny, sąsiadów i znajomych.
Niespodziankę dla uczestników festynu
przygotowali również motocykliści z Rypina. Dzieci miały niepowtarzalną okazję na
krótką przejażdżkę.
Marianki
W sobotnie popołudnie (10 czerwca)
również mieszkańcy wsi Marianki spotkali
się na zabawie integracyjnej. Były liczne
konkursy z nagrodami, punkt malowania
twarzy i zaplatania warkoczyków oraz
występy artystyczne dzieci. Profesjonalni
animatorzy angażowali najmłodszych do
wspólnych zabaw.
– Zależało nam na stworzeniu rodzinnej atmosfery – mówi Beata Jenczewska,
przewodnicząca koła. – Z tej okazji przygotowaliśmy sporo niespodzianek i atrakcji
dla dzieci, które m.in. mogły nauczyć się
chodzić na szczudłach.
Dużym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia oraz bajki wyświetlane w przenośnym
kinie 7D. Dla gości przygotowano kiełbaski
z grilla, napoje oraz lody.
Dębiany
Z inicjatywy Rady Sołeckiej Dębian oraz
pań z Koła Gospodyń Wiejskich 17 czerwca w Dębianach odbył się piknik dla mieszkańców wsi i okolic.
– Tego typu spotkania służą przede wszystkim integracji mieszkańców – mówi Jolanta
Gawrońska, przewodnicząca koła. – Piknik
to doskonała okazja do spotkań w rodzinnym
gronie. Cieszy widok rodzin chcących razem
spędzać czas.
Wyjątkową atrakcję stanowiła przejażdżka kucykiem. Dzieci chętnie uczestniczyły

również w konkursach przygotowanych
przez strażaków z OSP w Zakroczu. Rywalizacja wśród najmłodszych polegała na
strącaniu pachołków strumieniem wody. Nie
zabrakło dmuchanej zjeżdżalni, grochówki
oraz kiełbasek z grilla. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna z zespołem X-POWER
z Rypina.
Kowalki
24 czerwca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region
Północ we współpracy z Radą Sołecką wsi
Sikory i Kowalki oraz paniami z lokalnego
KGW zaprosiło do wspólnej zabawy mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości.
Z tej okazji strażacy z OSP w Kowalkach
przygotowali specjalne pokazy. Na plenerowej scenie swoje umiejętności wokalne
i taneczne prezentowali uczniowie szkół
podstawowych z terenu powiatu rypińskiego
oraz klub seniora „Srebrny Włos” z Rypina.
– Cieszy nas fakt, że mieszkańcy nie tylko
naszej wsi mogli miło spędzić czas – mówi
Renata Kopaczewska, prezes koła. – Wspólnie z paniami włożyliśmy sporo pracy, aby
zabawa się udała.
Organizatorzy zadbali również o atrakcje
dla najmłodszych. Były dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny oraz liczne konkursy z cennymi nagrodami. Dzieciom malowano twarze
oraz pleciono kolorowe warkoczyki.
Sadłowo
W czwartek 6 lipca odbył się festyn zorganizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Organizatorem imprezy były
panie z lokalnego KGW, które dla uczestników zabawy przygotowały wiele atrakcji.
– Dzisiejsze spotkanie zorganizowaliśmy
przede wszystkim z myślą o najmłodszych –
mówi Beata Gutkowska, przewodnicząca
koła. – Chcieliśmy, by dzieci aktywnie spędziły
swój czas wolny na świeżym powietrzu,
zamiast marnować go przed komputerem.
Mile zaskoczyła nas frekwencja – na pikniku
bawili się nie tylko mieszkańcy naszej wioski.
Pokaz wozu strażackiego oraz udzielania pierwszej pomocy przygotowali strażacy
z OSP w Sadłowie. Na dzieci uczestniczących w licznych konkursów czekały nagrody
rzeczowe. W trakcie trwania festynu odbyły
się również warsztaty lepienia w glinie.
Najmłodsi chętnie malowali twarze i zmieniali się w zwierzęta. Organizatorzy zadbali
również o poczęstunek dla gości. Były domowe ciasta, pieczone kiełbaski, zimne napoje, lody oraz wata cukrowa.
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Strażacy rywalizowali w zawodach
W rozgrywanych 11 czerwca w Sadłowie gminnych zawodach sportowo-pożarniczych najlepsi okazali się ochotnicy z OSP w Kowalkach.
Dwa tygodnie później w rywalizacji powiatowej zwyciężyli strażacy z Sadłowa.
Sadłowo
W zawodach wystartowały dwie młodzieżowe
drużyny pożarnicze oraz sześć drużyn dorosłych. Startujące zespoły musiały zmierzyć się w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Komisję sędziowską
stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Z zadaniami wśród
seniorów najlepiej poradzili sobie druhowie z Kowalk.
Zwycięzcami w młodzieżowych zmaganiach została
drużyna z Sadłowa. Wszystkie zespoły uhonorowane
zostały dyplomami, pucharami oraz nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez wójta gminy.
– Strażacy to grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym i uznaniem w Polsce
– mówi Janusz Tyburski.
Wręczono również dyplomy za zajęcie czołowych
miejsc w plebiscycie Gazety Pomorskiej „Strażak
Kujaw i Pomorza”. Najpopularniejszą jednostką OSP
w powiecie rypińskim została drużyna z Sadłowa.
W kategorii „Strażak Ochotnik” w powiecie rypińskim zwyciężyła Zuzanna Grochowiecka z OSP
w Sadłowie. Sportowe zmagania pomiędzy strażakami
ochotnikami obserwowała licznie zgromadzona publiczność.
Rogowo
W niedzielę 25 czerwca odbyły się IX zawody sportowo-pożarnicze powiatu rypińskiego. Do rywalizacji
przystąpiły dwa zespoły młodzieżowe oraz czternaście seniorskich. Z zadaniami najlepiej poradzili sobie
druhowie z Sadłowa, zwyciężając w obu kategoriach.
W zawodach powiatowych po raz pierwszy uczestniczyli m.in. ochotnicy z Rypałk.

Najpopularniejszy Strażak Ochotnik w powiecie rypińskim Zuzanna Grochowiecka

Najpopularniejsza jednostka OSP w powiecie rypińskim dyplom odebrał Robert Portas, prezes OSP Sadłowo

OSP Sadłowo

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW W SADŁOWIE
I MIEJSCE – OSP KOWALKI
II MIEJSCE – OSP SADŁOWO
III MIEJSCE – OSP RYPAŁKI
KLASYFIKACJA DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W SADŁOWIE
I MIEJSCE – OSP SADŁOWO
II MIEJSCE – OSP KOWALKI
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW W ROGOWIE
I MIEJSCE – OSP SADŁOWO
II MIEJSCE – OSP KOWALKI
III MIEJSCE – OSP PRĘCZKI
KLASYFIKACJA DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH W ROGOWIE
I MIEJSCE – OSP SADŁOWO
II MIEJSCE – OSP KOWALKI

OSP Kowalki

Dzień Strażaka
6 maja odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele paraﬁalnym w Sadłowie, którą odprawił ks. proboszcz Kazimierz
Rostkowski. Część oﬁcjalna miała miejsce na placu przed
remizą OSP w Sadłowie. Uczestnikami uroczystości byli
przedstawiciele OSP: Kowalki, Sadłowo, Stępowo, Rypałki,
WOSP Zakrocz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie
Tomasz Jezierski. Słowa podziękowań dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach oraz
życzenia z okazji święta skierował do zebranych wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, a także przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. kpt.
Tomasz Sokołowski.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów

OSP Rypałki
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Środki z funduszu sołeckiego przeznaczane są na realizację działań służących poprawie życia
mieszkańców. O przedsięwzięciach zrealizowanych w 2017 roku opowiadają sołtysi poszczególnych
sołectw gminy Rypin.
osiedla mieszkaniowego w Starorypinie
Prywatnym. Spotkania integracyjne dla
dzieci sołectwa są już tradycją naszej
wsi. Na ten cel przeznaczono 1 tys. zł.

Iwona Piotrowska, sołtys wsi Podole
– We wrześniu 2016 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy
mogli zdecydować, na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć kwotę ok. 9 tys. zł
w ramach funduszu sołeckiego. Do tej
pory udało się zrealizować większość
zaplanowanych inwestycji. W czerwcu
drogi gminne na terenie sołectwa Podole zostały nawiezione kruszywem za
kwotę 7,1 tys. zł. Na piknik dla dzieci, który odbywał się w Mariankach,
przeznaczyliśmy 1 tys. zł. Odbywający
się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Dzień Dziecka
wsparliśmy kwotą 600 zł. Dzięki temu
najmłodsi mieli przejażdżki konno
i w bryczce. Do realizacji pozostało
jedno przedsięwzięcie. Na Dożynki
Gminne odbywające się w tym roku
w Sadłowie przekażemy 400 zł.

Anna Świerczyńska, sołtys wsi Starorypin Prywatny
– Sołectwo Starorypin Prywatny w 2017
roku ma do wykorzystania z funduszu
sołeckiego kwotę 19,8 tys. zł. Dzięki
tym środkom będzie można zrealizować
sporo przedsięwzięć dla sołectwa –
duża część zostanie przeznaczona na
remont nieutwardzonych dróg na terenie sołectwa, tj. 7 tys. zł. Stan tych dróg
nadal jest w złym stanie, więc co rok
trzeba je wzmacniać. W planie jest
także instalacja lampy oświetleniowej
na osiedlu mieszkaniowym (5 tys. zł).
Inwestycja przyczyni się do poprawy
warunków życia. Mieszkańcy także zdecydowali się na zakup trzech urządzeń
siłowych napowietrznych (6,8 tys. zł),
które zostaną zamontowane na terenie

Sławomir Duchewicz, sołtys wsi
Linne
– W bieżącym roku 2017 sołectwo
Linne miało w ramach funduszu
sołeckiego do rozdysponowania kwotę
w wysokości ponad 13 tys. zł. Środki
te przeznaczyliśmy: na remont dróg
gminnych na terenie sołectwa (zakup
kruszywa 6,7 tys. zł), doﬁnansowanie
dożynek gminnych w kwocie 2 tys. zł
(ze względu fakt, że dożynki odbędą się
w Sadłowie), zakup nagród dla uczniów
SP w Sadłowie – 500 zł, doﬁnansowanie wyposażenia SP w Sadłowie
(zakup krzeseł 3,5 tys. zł), organizację
spotkania integracyjno-promocyjnego
z mieszkańcami sołectwa Linne 1 tys. zł.

Barbara Paczkowska, sołtys wsi Rypałki
– W bieżącym roku kwota w ramach
funduszu sołeckiego dla naszej wsi jest
nieco wyższa i wynosi ponad 15 tys.
zł. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu zdecydowali przeznaczyć dostępne
środki m.in. na remonty dróg naszego
sołectwa (zakup kruszywa 3 tys. zł)
oraz budowę siłowni plenerowej (5
tys. zł) i oczyszczenie rowu melioracyjnego (2 tys. zł). Spora część funduszu przeznaczona jest na budowę
boiska (4 tys. zł). Planujemy utworzyć
kompleks sportowo-wypoczynkowy na
terenie OSP – konieczny będzie zakup
odpowiedniego sprzętu (piłkochwytów,
bramek) i ogrodzenia. Cieszy fakt, że
mieszkańcy chętnie uczestniczą w życiu wsi . Środki z funduszu sołeckiego
pozwalają również na organizację pik-

ników, festynów, zabaw sportowych,
które służą integracji.

Piotr Chmielewski, sołtys wsi Sikory
– Fundusz sołecki dla naszej wsi
w 2017 roku wyniósł 12 tys. zł. Środki
przeznaczyliśmy przede wszystkim na
remont dróg gminnych (8 tys. zł) oraz
organizację spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa (4
tys. zł).

Małgorzata Polanowska, sołtys wsi
Starorypin Rządowy
– W 2017 roku nasze sołectwo dysponuje w ramach funduszu kwotą ponad
10 tys. zł. Dotychczas zrealizowaliśmy
następujące przedsięwzięcia: równanie
działki przeznaczonej na boisko wiejskie oraz nawiezienie ziemi (2,7 tys. zł),
zakup kruszywa na drogę (2,4 tys. zł),
doﬁnansowanie Dnia Dziecka zorganizowanego przez Szkołę Podstawową
w Starorypinie Rządowym (500 zł). Pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć
na dalsze prace związane z powstaniem
boiska.

Jan Dytrych, sołtys wsi Stępowo
– W ramach funduszu sołeckiego na
2017 rok dysponujemy kwotą ponad
18 tys. zł. Podczas zebrania wiejskiego
zdecydowaliśmy przeznaczyć dostępne
środki na: zakup kruszywa na drogi

(4,5 tys. zł), zakup siłowni służącej do
celów rekreacyjnych (11,8 tys. zł), organizację uroczystości kul-turalnych
(2,5 tys. zł). W czerwcu odbył się piknik rodzinny zorganizowany wspólnie
z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej
w Stępowie oraz strażakami z OSP. Na
ten cel przeznaczyliśmy kwotę 1,4 tys. zł.

Józef Paliński, sołtys wsi Dębiany
– W przypadku naszej wsi fundusz
sołecki na 2017 rok wynosi 15 tys. zł.
Dzięki dostępnym środkom sﬁnansujemy: zakup siłowni plenerowej przy
świetlicy w sołectwie Dębiany (4,2
tys. zł), remont dróg na terenie wsi
(1 tys. zł), zorganizowanie imprez dla
dzieci i dorosłych (2 tys. zł), czyszczenie rowu melioracyjnego na działkach
gminnych sołectwa (1 tys. zł), doﬁnansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Zakroczu (500 zł), doposażenie i odświeżenie świetlicy (1,5
tys. zł) oraz remont wjazdu drogi na
terenie sołectwa (5 tys. zł).

Jan Pankowski, sołtys wsi Marianki
– Fundusz sołecki na 2017 rok
w przypadku naszej wsi to ponad
18 tys. zł. Kwotę blisko 13 tys. zł
przeznaczyliśmy na kontynuację budowy chodnika w zabudowie zwartej –
mam nadzieję, że w tym roku powstanie
nowy odcinek o długości 200 metrów.
W planach znalazły się również remonty
dróg na terenie sołectwa (1 tys. zł) oraz
budowa wiaty przystankowej (1 tys.
zł). Na organizację spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami
sołectwa i gminy zagospodarowaliśmy
kwotę ponad 3,5 tys. zł. W czasie
wakacji planujemy dodatkowo zorganizować dwa spotkania tematyczne dla
dzieci, m.in. najmłodsi poznają technikę ręcznego lepienia w glinie.
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Garść wspomnień z okazji jubileuszu 70-lecia
W sobotę 29 kwietnia Szkoła Podstawowa w Borzyminie obchodziła wyjątkowy jubileusz.

Mszę św. odprawili: ks. infułat Marek Smogorzewski, ks. bp. Mirosław Milewski i ks. Jacek Kędzierski

Uroczystość z okazji 70-lecia placówki oraz 5-lecia nadania jej imienia ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego rozpoczęła się Mszą
Świętą, którą odprawili: ks. bp.
Mirosław Milewski, ks. infułat Marek
Smogorzewski i ks. Jacek Kędzierski. Podczas nabożeństwa biskup
przypomniał postać patrona szkoły
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Przybyłych licznie absolwentów
powitała dyrektor Małgorzata Cyta.
– Jubileusz szkoły jest okazją do
wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci – mówiła
dyrektor. – Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się

część życia, zostawiło cząstkę siebie.
To powrót do pięknych, dziecięcych,
młodzieńczych, beztroskich lat.
Część artystyczną jubileuszu przygotowali uczniowie szkoły. Młodzi
artyści zaprezentowali m.in. pokazy tradycyjnych tańców ludowych.
Ważnym punktem obchodów była
prezentacja multimedialna dotycząca
historii placówki, którą przygotował
nauczyciel historii Piotr Zgryziewicz.
Po części oﬁcjalnej przybyłych gości
zaproszono na poczęstunek. Absolwenci w rozmowach przy wspólnym stole
wspominali głównie koleżanki, kolegów, nauczycieli oraz niezapomniane
wydarzenia z życia szkoły.

Polonez w wykonaniu uczniów szkoły

Były kwiaty i życzenia

Nowa ﬁgura w Borzyminie

Święcenie pól

W setną rocznicę objawień fatimskich poświęcono nową ﬁgurę Matki Bożej we
wsi Borzymin. Uroczystego aktu dokonał ks. Jacek Kędzierski, proboszcz paraﬁi
św. Anny w Żałem. Pomysłodawcą oraz fundatorem nowej ﬁgury w Borzyminie
jest mieszkaniec wsi Mieczysław Szałecki. Dzięki wyjątkowej inicjatywie wierni
mogą przy wspólnej modlitwie prosić Maryję o potrzebne łaski.

Powszechnym zwyczajem, praktykowanym od wieków w wielu paraﬁach, jest
obrzęd błogosławieństwa pól. Uroczystość była i jest dla gospodarzy ważnym
wydarzeniem. Obecnie odbywające się procesje mają wymiar symboliczny.
Ksiądz wspólnie z rolnikami objeżdża pola i zatrzymując się przy ozdobionych
kwiatami kopcach, dokonuje poświęceń. Wyjątkowy zwyczaj pielęgnowany jest
do dzisiaj przez mieszkańców wsi na terenie gminy Rypin.

Poświęcenia dokonał ks. Jacek Kędzierski

Msza św. w miejscowości Marianki
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Warsztaty lepienia w glinie

Wizyta studyjna w Borach Tucholskich

W dniach od 3 do 7 lipca w świetlicach wiejskich: Godziszewy,
Marianki, Borzymin, Czyżewo, Kowalki, Dębiany, Rypałki,
Sadłowo, Balin oraz w Szkole Podstawowej w Stępowie, zostały
przeprowadzone warsztaty lepienia w glinie. Podczas spotkań dzieci
tworzyły gliniane naczynia i ozdoby. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu „Świat w glinie zaczarowany”, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rypin w partnerstwie
z gminą Rypin i wsparciu ﬁnansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W czerwcu przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z gminy Rypin odwiedziły
wioski tematyczne w Borach Tucholskich.
Podczas dwudniowego wyjazdu panie
uczestniczyły w warsztatach i poznawały idee
tworzenia wiosek tematycznych. Zwiedzając Wioskę Górniczą we wsi Piła, członkinie
kół zapoznały się tradycjami i historią jedynej podziemnej kopalni węgla brunatnego
w północnej Polsce. Miłym akcentem pobytu była biesiada borowiacko-śląska „Wesele
Sztygara”, będąca rekonstrukcją wesela, które
odbyło się we wsi Piła w latach 30. XX wieku.
Kolejne atrakcje dostarczyła wizyta w Wiosce

BIAŁKOWIEC

CIASTO CZEKOLADOWE

Składniki:
Ciasto:
- 7 białek
- 1 szklanka cukru
- 1,5 szklanki mąki
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 0,5 kostki margaryny
- 1 szklanka suchego maku
- aromat migdałowy (odrobina)
Masa:
- 1,5 kostki margaryny
- 2 budynie śmietankowe
- 10 łyżek cukru
- 4 szklanki mleka
- kieliszek wódki

Składniki:
Ciasto:
- 0,5 szklanki cukru
- 1,5 szklanki mąki
- 5 jajek
- łyżeczka proszku do pieczenia
- łyżeczka sody
Masa:
- 3/4 szklanki oleju
- 0,5 szklanki wody
- 3/4 szklanki cukru
- 3 łyżki kakao

Sposób wykonania:
1. Do ubitych białek z cukrem wlewamy
stopioną, przestudzoną margarynę i aromat. Następnie wsypujemy suchy mak,
mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie łączymy wszystkie składniki.
Pieczemy w 150 stopniach przez 35-40 minut
(średnia tortownica).
2. Gotowe ciasto po rozkrojeniu nasączamy
wodą z cukrem. Do wykończenia potrzebne
będą 2 galaretki brzoskwiniowe, 1 dżem
brzoskwiniowy oraz brzoskwinie z puszki.
Na pierwszy blat ciasta rozsmarować 3 łyżki
dżemu, posmarować warstwą przygotowanej
wcześniej masy, przykryć drugim blatem.
Następnie ponownie rozsmarować 3 łyżki
dżemu, wyłożyć resztę masy, ułożyć owoce
i zalać tężejącą galaretką. Smacznego!

Sposób wykonania:
1. Składniki do przygotowania masy zagotować na małym ogniu i wystudzić.
2. Białko ubić z cukrem, dodać żółtka, wlać wystudzoną masę kakaową. Na koniec dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i sodę. Piec ok.
45 minut w temperaturze 170 stopni.
3. Powstałe ciasto kroimy na 3 części
i nasączamy kompotem z czarnej porzeczki (można lekko dosłodzić). Pierwszą
warstwę ciasta smarujemy dżemem
z czarnej porzeczki iwykładamy połową
masy. Następnie układamy kolejną warstwę ciasta i smarujemy pozostałą masą.
Całość przykrywamy ciastem i polewamy
polewą czekoladową i ozdabiamy orzechami. Smacznego!

• kompot z czarnej porzeczki
i dżem z czarnej porzeczki

Miodowej w Wielkim Mędromierzu. Gości zaproszono m.in. do miodowego domku.
Wioska tematyczna, czyli wieś z motywem
przewodnim, to sposób na przyciągnięcie
turystów i zapewnienie mieszkańcom wsi
alternatywnych dochodów. Czerwcowy wyjazd był organizowany przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, a współﬁnansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Swoimi przepisami dzieli się Agnieszka Duchewicz z KGW w Sadłowie.

KURCZAK PIECZONY
Składniki:
- kurczak w całości, nie większy
niż 2 kg – będzie smaczniejszy
- przyprawa do kurczaka,
np. Złoty Kurczak
- liście pietruszki, selera,
pora, lubczyku
Sposób wykonania:
Kurczaka umyć i osuszyć. Posmarować cienką warstwą oliwy
lub oleju i energicznie natrzeć
przyprawą – dosłownie wcieramy
przyprawę w mięso. Całość pozostawić na kilka godzin – najlepiej
na noc. Przed pieczeniem wnętrze
kurczaka wypełnić pęczkiem listków pietruszki, selera, pora i lubczyku. Kurczaka ułożyć w naczyniu żaroodpornym i wlać na
dno około szklanki wody – dzięki
temu zabiegowi kurczak za bardzo

Prosty przepis na soczystego kurczaka
proponuje Renata Kopaczewska z KGW
w Kowalkach

nie wyschnie. Piekarnik nagrzać do
170 stopni i piec około 2 godzin.
Smacznego!
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Wyróżnienia dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Zbliżający się koniec roku szkolnego był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla uczniów
gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu
gminy Rypin. Nagrody wójta otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
laureaci konkursów przedmiotowych oraz naj-

lepsi sportowcy. Wyróżnienia wręczył wójt gminy Janusz Tyburski wraz z przewodniczącą Rady
Gminy Wiesławą Sokołowską podczas uroczystej
sesji, która miała miejsce 22 czerwca. Listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów otrzymali również
rodzice wyróżnionych uczniów, a także, prowadzą-

cy uczniów gimnazjum, nauczyciele.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie Gimnazjum w Kowalkach oraz Szkół Podstawowych w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie
Rządowym, Stępowie i Zakroczu.

Wśród uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach wyróżnieni zostali:

Julia Kuligowska kl. 3A
Rodzice: Joanna i Piotr Kuligowscy
zam. Głowińsk

Martyna Śmiechowska kl. 3A
Rodzice: Danuta Śmiechowska
zam. Rakowo

Laureatka Regionalnego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
organizowanego przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora
Oświaty (tytuł laureata konkursu
wiedzy o społeczeństwie)

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Humanista Roku 2016/2017 organizowanego pod patronatem Kujawsko
– Pomorskiego Kuratora Oświaty

Patrycja Ciecierska kl. 3A
Rodzice: Sylwia Kalich zam. Rypin
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Święty Jan Paweł II w województwie kujawsko – pomorskim
– obecność i dziedzictwo (w ramach
nagrody uczennica jedzie na wycieczkę do Rzymu)

Marcelina Aleksandra Gorczyńska
kl. 3A
Rodzice: Katarzyna i Dariusz
Gorczyńscy zam. Borzymin
Laureatka Regionalnego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
organizowanego przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora
Oświaty (tytuł laureata konkursu
wiedzy o społeczeństwie)

Klaudia Kamińska kl. 3C
Rodzice: Teresa i Andrzej
Kamińscy zam. Puszcza Rządowa

Weronika Grabowska kl. 2A
Rodzice: Danuta i Jarosław
Grabowscy zam. Stawiska

Daniel Błaszkiewicz kl. 3A
Rodzice: Anna i Sławomir
Błaszkiewicz zam. Marianki

III miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Humanista Roku 2016/2017
organizowanego pod patronatem
Kujawsko – Pomorskiego Kuratora
Oświaty
Najlepszy absolwent roku szkolnego 2016/2017, średnia ocen 5,83

Mistrzyni Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
organizowanego przez Kujawsko –
Pomorskiego Kuratora Oświaty

Grzegorz Drzażdżewski, Artur Rozpierski, Jakub Adam
Chmielewski, Jakub Jadczak, Dominik Rzeszotarski,
Bartosz Więckowski, Radosław Górecki

Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali także nauczyciele – opiekunowie grup projektowych i konkursowych:

1. Dorota Grudzińska i Marlena Ciecierska za realizację projektu “Urząd od podszewki” i udział młodzieży w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
2. Marlena Ciecierska za realizację projektu “Rodacy Bohaterom” organizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Anna Gadomska za uzyskanie nagrody specjalnej w konkursie regionalnym “Ambasadorzy Małych Ojczyzn” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
4. Maciej Grzybowski, Leszek Jastrzębski, Maciej Niedbalski, Maciej Sokołowski za przygotowanie sportowców do startu w zawodach.
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym

Najlepszy uczeń:
Kamila Romanowska kl. V
- średnia ocen 5,1.
Rodzice: Małgorzata i Paweł
Romanowscy
zam. Rypałki Prywatne.

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie

Najlepszy sportowiec:
Aleksandra Cieślak kl. VI
Rodzice: Agnieszka i Przemysław
Cieślak zam. Starorypin Rządowy.

Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Najlepszy uczeń:
Jakub Pawłowski kl. V
- średnia ocen 5,67
Rodzice: Joanna i Marcin
Pawłowscy
zam. Nowe Sadłowo.

Najlepszy uczeń:
Amelia Szyszka kl. VI
- średnia ocen 5.5
Rodzice: Magdalena
i Bartłomiej Szyszka
zam. Balin.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej
Curie w Stępowie

Najlepszy sportowiec:
Weronika Czarnecka kl. VI
Rodzice: Emilia Betlejewska
i Grzegorz Czarnecki
zam. Czyżewo.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Najlepszy sportowiec:
Kacper Grabowski
kl. VI
Rodzice: Danuta i Jarosław
Grabowscy zam. Stawiska.

Najlepszy uczeń:
Izabela Marynowska
kl. IV - średnia ocen 5,4
Rodzice: Alina i Witold
Marynowscy
zam. Puszcza Rządowa.

Najlepszy sportowiec:
Igor Laskowski kl. V
Rodzice: Sylwia i Kamil
Laskowscy
zam. Dębiany.

Najlepszy uczeń:
Natalia Błażejewska
kl. VI - średnia ocen 5,6
Rodzice: Mariola i Remigiusz
Błażejewscy zam. Stępowo.

Najlepszy sportowiec:
Dawid Sosnowski kl. VI
Rodzice: Małgorzata i Jacek
Sosnowscy zam. Jasin.

Informator dla mieszkańców
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 82 00

Urząd Gminy Rypin
Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 00

Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
Strażacka 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 37 37

KRUS Rypin
Warszawska 47 A, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 19

Urząd Skarbowy w Rypinie
Dojazdowa 10, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 45 10

ZUS Rypin
Mławska 12, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 28 34

Powiatowy Urząd Pracy
Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 44

SP ZOZ Rypin
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 87 00

Starostwo Powiatowe w Rypinie
Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 33

Przychodnia przy Szpitalu
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 26

Wydawca: Gmina Rypin
Adres redakcji: ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin,
tel. (54) 280 97 00, e-mail: sekretariat@rypin.pl
Redaktor naczelny: Adam Wojtalewicz
Druk: Zakład Poligraﬁczny PetitGraf, ul. Jodłowa 6,
87-300 Brodnica

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Sadłowie
Sadłowo 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 29
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 01 55
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Rypinie
Nowy Rynek 6, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 48
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Rypinie
Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 87
Dworzec PKS
Dworcowa 20, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 30 73
Szkoła Podstawowa w Sadłowie
Sadłowo 23, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 67

Szkoła Podstawowa w Zakroczu
Zakrocz 45, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 89
Szkoła Podstawowa
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie
Borzymin 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 65
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym
Starorypin Rządowy 13, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 22 64
Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Stępowie
Stępowo 86, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 47 17
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalkach
Kowalki 29, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 83

