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SPOTKANIE  NOWOROCZNE 
         W dniu 13 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się 

spotkanie noworoczne. Uczestnikami spotkania byli m.in.: radni, sołtysi, przewodniczące 

KGW, prezesi OSP, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu. 

Gośćmi spotkania byli m.in.:  radny województwa kujawsko-pomorskiego Paweł Zgórzyński, 

starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński, radni powiatu rypińskiego: Piotr Makowski, Ryszard 

Potwardowski, komendant powiatowy Policji w Rypinie insp. Cezary Cosban-Woytycha, 

komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. bryg. Mariusz Sztuczka, 

prezes miejsko-gminnej organizacji PSL Stanisław Drozdowski,  prezes ZOGZOSP Tomasz 

Jezierski. Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin przedstawił dokonania gminy w roku 2015 w 

szczególności w zakresie zrealizowanych zadań gospodarczych. W części artystycznej z 

jasełkami „Wyśpiewamy Ci Dziecino…” wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Stępowie.    Spotkanie prowadziła Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kowalkach.  

 

 



KOLĘDY I  PASTORAŁKI 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym zorganizowała 

w dniu 14 stycznia 2016 roku VII Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie 

wzięło udział 21. uczniów  szkół podstawowych z terenu powiatu rypińskiego. Przegląd 

poprowadził nauczyciel w miejscowej szkole Maciej Kowalski. Występy wykonawców 

oceniało jury w składzie: Sandra Brzeska, Hanna Jarzębowska, Janina Żołnowska. Uczestnicy 

przeglądu oceniani byli w dwóch kategoriach: młodszej: klasy 0-III i starszej: klasy IV-VI. W 

pierwszej kategorii I miejsce zajęła Patrycja Rucińska  ze Szkoły Podstawowej w Stępowie – 

opiekun Aneta Jeżewska, II miejsce – Igor Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej w 

Borzyminie – opiekun Bartłomiej Umiński, III miejsce – Dominika Śliwa ze Szkoły 

Podstawowej w Skudzawach – opiekun Bartłomiej Umiński. W drugiej kategorii laureatami 

zostali: I miejsce – Bartosz Rochnowski ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu – opiekun 

Dariusz Puciński, II miejsce -  Zuzanna Graczykowska ze Szkoły Podstawowej w Skrwilnie – 

opiekun Aneta Jeżewska, III miejsce – Amelia Szyszka ze Szkoły Podstawowej w 

Borzyminie – opiekun Bartłomiej Umiński. W tej kategorii wyróżniono Kornelię Wesołowską 

ze Szkoły Podstawowej w Stępowie – opiekun Aneta Jeżewska oraz Macieja Jaskulskiego ze 

Szkoły Podstawowej w Nadrożu – opiekun Dariusz Puciński. Dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Rypin wręczyli: Wiesława Sokołowska – 

przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Danuta Ciecierska 

– dyrektor szkoły. 

 

ŚWIETLICA  W  BALINIE 

             W dniu 5 lutego 2016 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i symbolicznego 

otwarcia nowo dobudowanej w 2015 roku świetlicy wiejskiej w Balinie. Poświęcenia 

budynku dokonał ks. Grzegorz Mazurkiewicz - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Św. 

Anny w Żałem. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Janusz Tyburski – wójt gminy 

Rypin i Mariola Ornowska – przewodnicząca KGW w Balinie, W uroczystości udział wzięli: 

radni Rady Gminy Rypin, sołtysi, pracownicy urzędu gminy. Uroczystość połączono z 

obchodami 10. rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Balinie. 



 
 

 

 

TURNIEJ  WIEDZY  POŻARNICZEJ 

             W dniu 16 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

15. edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. Eliminacje przeprowadziła komisja w składzie: Tomasz Jezierski, Jan 

Wysocki,  Jędrzej Zimnicki, Jan Kwiatkowski. W eliminacjach wzięło udział 15. uczniów 

szkół podstawowych oraz 5. uczniów gimnazjum. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) 

czołowe miejsca zajęli: Andrzej Niedbalski z SP Starorypin Rządowy , Kinga Kucińska z SP 

Sadłowo, Oliwia Więckowska z SP Borzymin. W II grupie wiekowej (gimnazjum) czołowe 

miejsca zajęli: Justyna Tyburska, Mateusz Trzciński, Mateusz Orędowski, – wszyscy z 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach.  Laureaci zostali uhonorowani dyplomami oraz 

nagrodami rzeczowymi, które wręczył Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. Opiekunami 



uczniów byli nauczyciele: Wiesław Tyszka, Maciej Kowalski, Krzysztof Szalkowski, Piotr 

Jurkiewicz. To ich zaangażowanie w przygotowanie uczniów do turnieju spowodowało, że 

poziom wiedzy zaprezentowanej przez uczestników podczas eliminacji był niezwykle wysoki.  

Uczestnicy, organizatorzy, opiekunowie eliminacji. 

NOWE  WEJŚCIE 

 

                W dniu 20.04.2016 r. oddano do użytku podjazd dla osób niepełnosprawnych z 

przebudową schodów wejściowych oraz zadaszeniem nad wejściem do budynku Urzędu 

Gminy Rypin. Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane i 

izolacyjne, wykonanie podkładów i nawierzchni podjazdu, wykonanie okładzin schodów z 

granitu palonego i polerowanego oraz zadaszenia z płyty poliwęglanowej o wymiarach 6,40 x 

2 m. Koszt wykonanych prac wyniósł  65 tyś złotych. Wykonawcą zadania była Firma 

Wielobranżowa “KRAJAN” Jan Krawulski z Rypina, wyłoniona w trybie przetargowym. 

 

 



LAUREACI  KONKURSÓW  Z  GIMNAZJUM 

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach - laureaci i finaliści konkursów 

przedmiotowych Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016. 

Na zdjęciu od lewej :  

 Artur Zaborowski – uczeń klasy II, laureat konkursu z Języka niemieckiego, nauczyciel 

prowadzący Aleksandra Zatka. 

 Justyna Tyburska – uczennica klasy III, laureatka konkursu z fizyki, nauczyciel 

prowadzący Andrzej Stawski.  

 Marta Czerepowicz – uczennica klasy III, laureatka konkursu z języka rosyjskiego, 

nauczyciel prowadzący Anna Katarzyna Gadomska. 

 Kacper Umiński – uczeń klasy III, laureat konkursu z języka rosyjskiego, nauczyciel 

prowadzący  Anna Katarzyna Gadomska. 

 Tymoteusz Skrzyński -  uczeń klasy III , laureat konkursu z fizyki, nauczyciel prowadzący 

Andrzej Stawski. Tymoteusz  jest również finalistą konkursu przedmiotowego z historii.   

                                                                                                                                       

Uprawnienia laureatów:                                                                                                                                                                

- celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści 

konkursu,                                                                                                                                                                                               

- zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku 

języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, a tym samym uzyskanie z 

danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku ( 100%) ,  

zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej 

części najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym,                                                                                                                                   

- przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej  niezależnie od 

kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do 

szkół , jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów. 



XI Zjazd Oddziału Gminnego                             

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P.                      

w Rypinie                                                                       

Godziszewy, 16 kwietnia 2016 roku 

 

 

                      Dotychczasowe zjazdy gminne odbyły się w następujących dniach: 

Nr zjazdu Data zjazdu Nr zjazdu Data zjazdu 

I. 29.04.1976 r. VI. 20.04.1991 r. 

II. 12.03.1979 r. VII. 27.04.1996 r. 

III. 14.03.1981 r. VIII. 19.05.2001 r. 

IV. 22.02.1982 r. IX. 27.05.2006 r. 

V. 18.02.1987 r. X. 02.04.2011 r. 

 

             W dniu 16 kwietnia 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Godziszewach odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rypinie. W zjeździe wzięło udział 26 delegatów 

wyłonionych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach 

OSP. Gośćmi zjazdu byli: Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński – 

radny województwa kujawsko-pomorskiego, Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady 

Gminy Rypin,  Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, st. bryg. Mariusz Sztuczka – komendant 

powiatowy PSP w Rypinie, Jan Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Rypinie.  W skład prezydium zjazdu weszli: Tomasz Jezierski, Jędrzej Zimnicki, Piotr 

Lutowski, Małgorzata Chludzińska, Jan Wysocki, który przewodniczył obradom zjazdu.                                                   

Zjazd powołał komisje zjazdowe w następujących składach:  

- Mandatowa: Michał Moliński, Józef Małkowski, Krzysztof Zimnicki. 

- Wyborcza: Ireneusz Wiśniewski, Zbigniew Zdrojewski, Wojciech Krajewski. 

- Uchwał i wniosków: Martyna Szwagierek, Bartosz Gencel, Wojciech Czapliński. 

Obszerne i szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu w okresie sprawozdawczym 

złożył jego prezes  Tomasz Jezierski. Zjazd chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłych w latach 

2011 – 2015 druhów: Stanisława Lotarskiego, Stanisława Paczkowskiego, Barbary 

Wysockiej, Jana Chmielewskiego. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej wraz z 

wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi złożył przewodniczący 

komisji  Tomasz Gburczyk. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie. Zjazd dokonał 

zatwierdzenia składu nowego zarządu przedstawionego przez Komisję Wyborczą oraz 

dokonał wyboru komisji rewizyjnej. Prezesem został wybrany ponownie  Tomasz Jezierski. 

Wiceprezesami zostali:  Piotr Lutowski i Wojciech Czapliński. Komendantem gminnym 

został wybrany  Jędrzej Zimnicki.  Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

zostali wybrani druhowie:  Tomasz Jezierski, Jan Wysocki, Jędrzej Zimnicki, Michał 

Moliński, Wojciech Czapliński. Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie 

wybrano następujących przedstawicieli: Tomasz Jezierski, Jędrzej Zimnicki, Jan Wysocki. 

Podczas zjazdu  odbyła się ceremonia wręczenia  złotych medali „Na straży” nadanych na 

wniosek wójta gminy Janusza Tyburskiego za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej w 



gminie Rypin. Medale otrzymali następujący druhowie: Heronim Gawroński, Stanisław 

Gencel, Tomasz Jezierski, Jan Melerski, Stanisław Mularski, Zygmunt Słomiński, Stanisław 

Tomaszewski, Stefan Wiśniewski. Wręczenia medali oraz stosownych certyfikatów dokonali: 

Zbigniew Sosnowski, Wiesława Sokołowska, Janusz Tyburski. 

 

Skład osobowy Zarządu Oddziału Gminnego                                                                         

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rypinie                                                  

wybrany podczas zjazdu w dniu 16.04.2016 r. 

 

 
 

Funkcja Nazwisko i imię 

Prezes Jezierski Tomasz 

Wiceprezes Czapliński Wojciech 

Lutowski Piotr 

Komendant gminny Zimnicki Jędrzej 

Sekretarz Kwiatkowski Jan 

Skarbnik Mularski Marek 

Członek prezydium Wysocki Jan 

Członek zarządu Krauza Kazimierz 

Moliński Michał 

Sowiński Krystian 

Tęgowski Tadeusz 

Wiśniewski Ireneusz 

Zalewski Piotr 

Zdrojewski Zbigniew 

Zimnicki Krzysztof 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Funkcja Nazwisko i imię 

Przewodniczący Pankowski Marek 

Wiceprzewodniczący Łętkowski Daniel 

Sekretarz Szwagierek Martyna 
    

 

 

 

 

 



Prezydium Zjazdu. 

 

 

Uczestnicy Zjazdu. 



1050.  ROCZNICA  CHRZTU  POLSKI 

         Niecodzienna uroczystość miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2016 roku w sołectwie 

Marianki. Z inicjatywy sołtysa a jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin 

Jana Pankowskiego dla upamiętnienia 1050 rocznicy chrztu Polski na terenie przyległym do 

świetlicy wiejskiej posadzono okazały dąb oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Przybyłych 

mieszkańców sołectwa i gości powitał Jan Pankowski, który przedstawił krótki rys 

historyczny związany z przyjęciem chrztu przez księcia Mieszka I. W uroczystości samorząd 

gminy Rypin reprezentowali: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy oraz Adam Łapkiewicz – 

inspektor ds. promocji gminy. Po części oficjalnej wszyscy przybyli mogli posilić się kiełbasą 

pieczoną na wcześniej przygotowanym ognisku. 

 

 



PEREGRYNACJA  OBRAZU 

            W dniach od 17 do 27 kwietnia 2016 roku na  Dekanat Rypin nawiedziła kopia obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej. To wyjątkowe święto także dla mieszkańców gminy Rypin. 

Terminy nawiedzenia obrazu w poszczególnych parafiach obejmujących teren gminy Rypin 

były następujące: 17.04.2016 r. – parafia Świętej Trójcy w Rypinie, 21.04.2016 r. – parafia 

Sadłowo, 23.04.2016 r. – parafia Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, 27.04.2016 r. – 

parafia Żałe. W czasie peregrynacji obrazu wierni niezwykle tłumnie odwiedzali swoje 

świątynie. Nic dziwnego, albowiem ostatnio takie uroczystości na terenie Diecezji Płockiej 

miały miejsce 40. lat temu. 

Przystrojona flagami droga w Linnem. 

Przed kościołem w Sadłowie. 



Oczekiwanie na obraz przed kościołem w parafii Św. Stanisława Kostki. 

Obraz w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Rypinie. 



Samochód – kaplica z obrazem żegnanym przez mieszkańców wsi Marianki podczas odjazdu do Osieka. 

 

Tak było 40. lat temu. Zdjęcie zachowane w zbiorach p. Ireny Kwiatkowskiej zam. w Głowińsku. 

 

 

 

 

 



PROMOCJA  KSIĄŻKI 

         W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin miała 

miejsce uroczysta promocji książki dr Piotra Gałkowskiego pt. „Straże pożarne powiatu 

rypińskiego”. Inicjatorem opracowania dziejów ruchu strażackiego w powiecie rypińskim był 

Jan Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych R.P. w Rypinie. Książka ma charakter dokumentu i przeznaczona jest do 

korzystania przez szeroki krąg odbiorców, szczególnie związanych z ruchem strażackim. 

Zawiera bibliografię, pozwalającą uwiarygodnić opisane wydarzenia. Wydanie książki 

zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu oraz gminy. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele 

poszczególnych ochotniczych straży pożarnych. Obecni byli członkowie straży w starszym 

wieku, którzy w przeszłości aktywnie działali społecznie na rzecz pożarnictwa a także żony i 

dzieci nieżyjących już strażaków. Wszyscy przybyli na uroczystości obdarowani zostali 

książką przez Janusza Tyburskiego – wójta gminy Rypin, Wiesławę Sokołowską – 

przewodniczącą Rady Gminy Rypin, Piotra Gałkowskiego – autora, Tomasza Jezierskiego – 

prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w 

Rypinie. Uroczystość uświetniła swoim występem kapela „Sami Swoi”. 

 

 



 

Tomasz Jezierski, Janusz Tyburski, Piotr Gałkowski, Wiesława Sokołowska. 

 

 

Uczestnicy uroczystości. 

 



ROCZNICA  CHRZTU  POLSKI 

         Wzorem wielu samorządów i innych społeczności lokalnych także mieszkańcy gminy 

Rypin postanowili uczcić jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Uroczystość odbyła się w 

dniu 29 kwietnia 2016 roku w parku w Sadłowie, gdzie posadzono dąb o imieniu Mieszko 

oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Wśród gości byli radni Rady Gminy Rypin z 

przewodniczącą rady Wiesławą Sokołowską, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Rypin, 

uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej w Sadłowie z jej dyrektorem Jackiem 

Pawłowskim oraz nauczycielami, strażacy, mieszkańcy Sadłowa i okolic. Wszystkich 

przybyłych powitał Janusz Tyburski – wójt gminy, który przedstawił obszerny rys 

historyczny związany z przyjęciem chrztu przez księcia Mieszka I. 

 

 



DIAMENTOWE  GODY 

         Państwo Bogusława i Kazimierz Zagróbscy zamieszkali w Mariankach w dniu                     

25 kwietnia 2016 roku obchodzili jubileusz 60. lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej 

okazji jubilatów w domu rodzinnym odwiedzili: Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin i Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy. Było wiele serdecznych życzeń, kwiaty dla jubilatki, list 

gratulacyjny oraz upominek ufundowany przez wójta gminy.  

 



  

DZIEŃ  STRAŻAKA  I  60. LAT  OSP  W  STĘPOWIE 

             Obchody gminne Dnia Strażaka w 2016 roku połączone zostały z obchodami 60. lecia 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie. Uroczystości odbyły się w dniu 14 maja 

2016 roku i rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Sadłowie, którą 

koncelebrował ks. proboszcz Kazimierz Rostkowski.  

             Część oficjalna – uroczysty apel odbyła się przez remizą w Stępowie. Powitania gości 

dokonał i rys historyczny jednostki przedstawił prezes OSP w Stępowie i jednocześnie prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej  w Rypinie dh Tomasz Jezierski. W uroczystości wzięli udział m. in.: Paweł 

Zgórzyński – radny województwa kujawsko-pomorskiego, Wiesława Sokołowska – 

przewodnicząca Rady Gminy Rypin wraz z radnymi, Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, 

Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Krzysztof Kaźmierkiewicz – zastępca komendanta 

powiatowego PSP w Rypinie, Jan Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Rypinie, Jędrzej Zimnicki – komendant gminny ZOSP RP w Rypinie, Krzysztof 

Wysocki – przedstawiciel starosty rypińskiego, Stanisław Drozdowski – prezes miejsko-

gminnej organizacji PSL w Rypinie, Sławomir Malinowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Stępowie,  poczty sztandarowe, przedstawiciele jednostek OSP gminy Rypin, sołtysi, 

mieszkańcy wsi Stępowo i okolic. Obecni na uroczystości byli jedni z pierwszych  członków 

straży: Jan Pączkowski, Stanisław Tomaszewski, Stanisław Gencel, Stanisław Gincel. 

Uroczystość była okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych strażaków. Złotym Medalem 

„Za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi odznaczeni zostali: Stanisław Ćwikliński, Tomasz 

Jezierski, Grzegorz Rutkowski. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali 

odznaczeni: Stanisław Chmielewski, Andrzej Kopyciński. Wręczono również odznaki „Za 

wysługę lat”.  Uroczystość zakończono wspólnym obiadem.   

Fotografia ślubna z 1956 roku. 



Zbiórka strażaków z gminy Rypin. 

Od lewej: Janusz Tyburski, Tomasz Jezierski, Jan Wysocki, Jędrzej Zimnicki, Jan Pankowski. 



Jednostka OSP w Stępowie. 

DOBUDOWA  REMIZY 

          W maju 2016 roku zakończono rozbudowę remizy Wiejskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zakroczu. Dobudowano pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na szatnię 

o powierzchni 19,7 m
2
. Prace wykonało PPHU MATROL Robert Kuczbański z m. Moczadła, 

wyłoniona w drodze przetargowej. Koszt inwestycji wyniósł prawie 32.250 złotych. 

 



 

FESTYNY  W  SZKOŁACH 

W maju i czerwcu w Szkołach Podstawowych w Sadłowie, Starorypinie Rządowym, 

Stępowie, Borzyminie i Zakroczu odbyły się festyny i pikniki rodzinne. Zaprezentowano 

przedstawienia sceniczne, występy artystyczne, pokazy rycerskie i strażackie, rodzinne 

zmagania sprawnościowe, zawody sportowe itp. 

Zespół taneczny SP w Borzyminie w „walcu wiedeńskim’. 

Taniec cygański w wykonaniu uczniów SP w Sadłowie. 

 

 

 



Występ dzieci podczas festynu w Stępowie. 

 

SP w Zakroczu – nauka resuscytacji. 

 

 

 



AGROLIGA  2015 

                Gospodarstwo prowadzone przez Danutę i Ryszarda Błaszkiewiczów z Rakowa 

zostało najlepszym gospodarstwem AgroLigi 2015 województwa w kategorii rolnicy.  

                Konkurs organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Minikowie. Państwo Błaszkiewiczowie zostali do niego zgłoszeni przez Powiatowy Zespół 

ODR w Rypinie. Komisja konkursowa odwiedziła ich gospodarstwo oceniając m. in. 

uzyskiwane plony, wydajność produkcji zwierzęcej oraz dodatkową działalność. Naszym 

rolnikom w etapie regionalnym przyznano tytuł Mistrza AgroLigi 2015 oraz zakwalifikowano 

ich do kolejnego etapu. Zakończył się on zdobyciem tytułu wojewódzkiego Mistrza AgroLigi 

2015. Laureaci zostali zakwalifikowani do etapu centralnego. Państwo Błaszkiewiczowie 

gospodarstwo prowadzą od 1992 roku, kiedy przejęli 17 hektarów od rodziców pana 

Ryszarda. Zaczynali od hodowali kur, kaczek, świń, bydła opasowego i krów mlecznych. W 

kolejnych latach przestawili się na hodowlę trzody chlewnej.  Cały czas modernizują 

gospodarstwo, pozyskują środki unijne. Należą do grupy producentów trzody chlewnej 

Kaban.  Powiększyli też areał do 67 hektarów. Uprawiają pszenicę ozimą, rzepak i kukurydzę. 

Mają także udziały w spółce Wiatrak w Starorypinie, gdzie zlokalizowane są 3 turbiny 

wiatrowe. Uczestniczą w licznych szkoleniach i targach. Podsumowanie konkursu odbyło się 

w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w dniu 14 czerwca 2016 roku. W 

uroczystości udział wziął wójt gminy Rypin Janusz Tyburski. 

Prezydent Andrzej Duda z państwem Błaszkiewicz i wójtem gminy Januszem Tyburskim. 



 

ĆWICZENIA  SŁUŻB  RATOWNICZYCH 

          Dnia 16 czerwca 2016 roku w firmie GASPOL w Starorypinie Prywatnym Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu zorganizowała ćwiczenia dowódczo-

sztabowe „Snelling Rypin 2016”, które miał sprawdzić współdziałanie służb. Założenie do 

ćwiczeń obejmowało kolizję dwóch autocystern na terenie rozlewni gazu płynnego. W 

ćwiczeniu udział wzięli: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej, komenda i funkcyjni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, 

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie, Pogotowie Ratunkowe w Rypinie, przedstawiciel 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku, Starostwo Powiatowe w 

Rypinie, Urząd Gminy Rypin, który reprezentował sekretarz gminy Jan Kwiatkowski. Po 

części „sztabowej” odbyły się ćwiczenia praktyczne z udziałem wozów strażackich 

Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu rypińskiego. Z gminy Rypin udział w ćwiczeniach 

wzięły jednostki z Kowalk, Sadłowa i Stępowa. 



                                            
Samochód pożarniczy OSP Sadłowo podczas ćwiczeń. 

 

LIDER  BEZPIECZNEJ  PRACY 

        W czerwcu 2016 roku Gmina Rypin zdobyła tytuł „Lider Bezpiecznej Pracy” nadany 

przez Instytut Badań Marki w Sosnowcu.  Tytuł „Lider Bezpiecznej Pracy” jest mianem 

prestiżowym i stanowi uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów 

bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz higienicznych i przyjaznych warunków pracy. 

Potwierdzeniem jego nadania jest unikatowy Certyfikat, który jest promowaniem firm, 

szanujących swoich pracowników oraz stale dbających o ich komfort i bezpieczeństwo pracy. 

To także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem swoim 

pracownikom odpowiednich warunków pracy. Główny wpływ na nadanie tytułu miały 

szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktażu stanowiskowego, oceny 

ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowego, pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

bezpieczeństwa i zagrożeń, szkodliwych czynników pracy, łączności ze służbami, prewencji 

wypadkowej jakie ukończył sekretarz gminy Jan Kwiatkowski a także kierownik Referatu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariusz Paprocki (koordynacja systemu ochrony ppoż i 

ewakuacji pracowników oraz I pomocy przedlekarskiej), podinspektor ds. budownictwa 

Łukasz Borkowski (zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników) oraz inspektor ds. 

księgowości budżetowej Alicja Grodzicka (organizacja systemu pierwszej pomocy 

przedlekarskiej).  

 



 

 

NAGRODY  DLA  UCZNIÓW   

        Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Rypin w dniu 23 czerwca 2016 roku uczniowie 

gimnazjum oraz szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, laureaci 

konkursów przedmiotowych oraz najlepsi sportowcy otrzymali nagrody książkowe. 

Wręczenia nagród wójt gminy Rypin Janusz Tyburski dokonał w towarzystwie 

przewodniczącej Rady Gminy Rypin Wiesławy Sokołowskiej. Listy gratulacyjne oraz 

wiązanki kwiatów otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów. Wśród uczniów 

gimnazjum wyróżnieni zostali: Justyna Małgorzata Tyburska – najlepszy absolwent,  

laureatka konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego, Marta Czerepowicz – laureatka 

konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego, Natalia Błaszczak – finalistka 

wojewódzkiego konkursu „Humanista Roku 2015/2016”, Kinga Lena Lewandowska – 

zwyciężczyni konkursu w pchnięciu kulą w kategorii dziewcząt w Indywidualnych 

Mistrzostwach Województwa w LA szkół gimnazjalnych i zdobywczyni tytułu najlepszego 

sportowca szkoły, Tymoteusz Skrzyński – laureat konkursu przedmiotowego z fizyki, Artur 

Zaborowski – laureat przedmiotowego konkursu z języka niemieckiego, Kacper Jan Umiński 

– laureat przedmiotowego konkursu z języka rosyjskiego i finalista wojewódzkiego konkursu 

„Humanista Roku 2015/2016” . 

          Najlepszymi absolwentami i sportowcami w szkołach podstawowych zostali: 

- SP Borzymin: Wiktoria Piotrowska – najlepszy absolwent, Zuzanna Szyszka – zdobywczyni 

III miejsca w ogólnopolskim konkursie wokalnym „Wygraj szansę”, Oliwier Naworski – 

najlepszy sportowiec szkoły. 

- SP Sadłowo: Kinga Kucińska – najlepszy absolwent, Kamil Kropkowski – najlepszy 

sportowiec. 



- SP Starorypin Rządowy:  Natalia Pawłowska i Mateusz Sobiech – najlepsi absolwenci, 

Aleksandra Cieślak – najlepszy sportowiec . 

- SP Stępowo: Stanisław Błażejewski – najlepszy absolwent i laureat wojewódzkiego konkursu 

historycznego „Polacy zmieniają bieg historii”, Rafał Maciejewski – najlepszy sportowiec.  

- SP Zakrocz: Kacper Marynowski – najlepszy absolwent i sportowiec oraz laureat 

ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego OLIMPUS. 

Listami gratulacyjnymi oraz kwiatami obdarowani zostali również nauczyciele - opiekunowie 

wyróżnionych uczniów: Anna Gadomska, Marlena Ciecierska, Joanna Ciborska, Henryka 

Chrzanowska, Aleksandra Zatka, Agnieszka Szablewska, Maciej Grzybowski, Andrzej 

Stawski, Bartłomiej Umiński. 

Nagrodzeni uczniowie 

 

Inspektor ds. oświaty Marzena Zdrojewska z wójtem Januszem Tyburskim. 



ZASŁUŻONY  DLA  GMINY  RYPIN 

          W dniu 23 czerwca 2016 r. podczas uroczystej sesji Rada Gminy Rypin podjęła 

uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Rypin” Stefanowi Wiśniewskiemu 

zamieszkałemu w Sadłowie. Wniosek o nadanie tytułu złożył Zarząd Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Rypinie za działania podejmowane na rzecz wspólnoty samorządowej. 

Pomysłodawcą nadania tytułu był sekretarz ZOG ZOSP RP w Rypinie Jan Kwiatkowski. 

Stefan Wiśniewski był inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć. Od 1996 roku pełni 

funkcję sołtysa sołectwa Sadłowo. W latach 1978 – 2016 pełnił funkcję prezesa zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadłowie.  Zasłużył się mieszkańcom gminy spełniając czyny 

przekraczające zakres swoich obowiązków i przynoszące im znaczną korzyść a Jego 

zaangażowanie i determinacja w rozwiązywanie problemów gminy zasługują na słowa 

szczególnego uznania. Niewątpliwie w sposób widoczny i niepodważalny przyczynił się do 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużył się gminie, 

przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu i popularyzowania osiągnięć.  

 

Janusz Tyburski, Marzena Zdrojewska, Małgorzata Czajkowska, Wiesława Sokołowska, Stefan Wiśniewski. 



 

 



ŚWIETLICA  W  GŁOWIŃSKU 

         W m-cu czerwcu 2016 roku zakończono remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w 

Głowińsku. Zamurowano otwór dotychczasowych drzwi wejściowych i wykonano nowe 

wejście bezpośrednio na salę. W ten sposób w miejscu dotychczasowego korytarza wykonano 

pomieszczenie w.c. Ułożono płytki terakoty na podłodze w Sali i wymieniono okna na 

plastikowe. Pozostało do wykonania ocieplenie i elewacja oraz utwardzenie placu przed 

świetlicą.  

 

 



EMERYTURA   PRACOWNIKA 

          27 czerwca 2016 roku był ostatnim dniem pracy na stanowisku kierowcy ciągnika dla 

Piotra Zdunowskiego. Piotr Zdunowski (rocznik 1950) ukończył Szkołę Podstawową w 

Czyżewie,  w latach 1966 – 1968 uczęszczał do Szkoły Przysposobienia Rolniczego w 

Strzygach. W latach 1970 – 1974 pracował jako traktorzysta w Kółku Rolniczym w 

Rusinowie. W latach 1975 – 1991 był zatrudniony w Spółdzielczym Gospodarstwie Rolnym 

w Rypinie Zakład Usług i Produkcji Nr 3 w Borzyminie jako traktorzysta. W urzędzie 

pracował od              18 maja 1992 roku jako kierowca ciągnika.  

Piotr Zdunowski, Janusz Tyburski, Jan Kwiatkowski. 

 



LETNIE  WAKACJE 

W dniach od 13 lipca do 15 lipca 2016 r. (4 godz. dziennie) w miejscowościach: Kowalki, 

Balin, Borzymin, Czyżewo, Marianki, Rypałki, Sadłowo, Stępowo, Godziszewy, Dębiany 

odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży, które spędzają wakacje w miejscu zamieszkania. 

Organizatorami były szkoły z terenu gminy Rypin. Z wypoczynku skorzystało 349 osób. 

Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, plastycznych, 

muzycznych i innych rozwijających zainteresowania. Ostatniego dnia odbyły się we 

wszystkich punktach ogniska integracyjne stanowiące podsumowanie projektu. W ciągu 

całego okresu zajęć dzieci otrzymywały ciepły posiłek, przygotowany przez Gimnazjum w 

Kowalkach oraz drugie śniadanie. Projekt był finansowany ze środków gminy Rypin. W akcję 

włączyły się również Komenda Powiatowa Policji w Rypinie, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej i Koła 

Gospodyń Wiejskich. W wielu punktach prezentowano sprzęt ratowniczo - gaśniczy, wozy 

strażackie, odbyto instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci rozmawiali z 

dziećmi o bezpieczeństwie wypoczynku letniego. Był wkład gminy w ogólnopolską akcję 

Bezpieczne Wakacje 2016. 

 

Kowalki. 



Marianki. 

 

 

 

 

Dębiany. 



Balin 

 

 

 

 

Borzymin 



 

                                Rypałki 

      
Stępowo 



Godziszewy 

 

FESTYNY  INTEGRACYJNE 

             Od szeregu lat w gminie Rypin organizowane są letnie festyny integracyjne. Celem 

organizacji tego typu imprez jest integracja środowisk lokalnych. Festyny są okazją do 

wspólnych spotkań, zabaw połączonych z prezentacją działalności różnych grup społecznych 

i organizacji (szkół, KGW, OSP) działających w danym środowisku. Cykl letnich spotkań 

integracyjnych odbył się w 17 miejscowościach. 

Przeciąganie liny w Rusinowie. 



Bieg z jajkiem na festynie „U Jana” w Mariankach. 

Drużynowy bieg na nartach podczas festynu w Sadłowie. 



Rypałki – zawody w piciu piwa przez słomkę. 

 

96.  ROCZNICA  BITWY  WARSZAWSKIEJ 

               W dniu 15 sierpnia 2016 roku odbyły się w Rypinie uroczystości związane z 96. 

rocznicą Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. W tym dniu obchodziliśmy także Święto 

Wojska Polskiego oraz Święto ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody 

otworzyła uroczysta msza święta z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, która 

została odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki. Następnie mieszkańcy Rypina wzięli 

udział w przemarszu pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Wszystkich zebranych pod 

pomnikiem uroczyście powitał burmistrz miasta Rypin Paweł Grzybowski. W 

uroczystościach udział wzięli: radny sejmiku wojewódzkiego Paweł Zgórzyński, radni Rady 

Miasta Rypin na czele z wiceprzewodniczącym Sławomirem Malinowskim, wicestarosta 

Marek Tyburski, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Rypin Jan Pankowski i Jan Wysocki, radny gminy Rypin Walenty Topolewski, 

przedstawiciele spółek miejskich, instytucji kulturalnych, jednostek oświatowych, służby 

mundurowe, poczty sztandarowe, harcerze na czele z komendantem pwd. Jakubem 

Jankowskim oraz żołnierze z 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy. Dyrektor Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski przedstawił - w ramach Żywej lekcji Hymnu 

Narodowego - projektu realizowanego w ramach Mikrodotacji z Programu Inicjuj z FIO – 

krótką historię Hymnu Narodowego. Z kolei dr Witold Ferdyn – Zasłużony dla Miasta Rypin 

– dokonał okolicznościowego odczytu. Po przemówieniach odbył się koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej oraz nastąpiło złożenie kwiatów i 

wieńców pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach obchodów mieszkańcy 

Rypina mieli okazję obejrzeć w kinie „Bałtyk” film pt. „Historia Roja”.  



Jan Wysocki, Janusz Tyburski, Jan Pankowski podczas składania wiązanki kwiatów pod pomnikiem. 

EMERYTURA  PRACOWNIKA 

               25 sierpnia 2016 roku był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Gminy Rypin Danuty 

Wilkanowskiej. Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1976 roku w Gospodarstwie 

Pomocniczym Zespołu Szkół Ogrodniczych w Nadrożu. W latach 1977 – 1979 pracowała 

jako referent handlowy w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „SCh” Hurtownia 

Artykułów Przemysłowych i Spożywczych w Kołobrzegu. Pracę w Urzędzie Gminy Rypin 

rozpoczęła 11 kwietnia 1983 roku. Cały czas tj. 33 lata 4 m-ce 13 dni pracowała na 

stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

 



 

 

DOŻYNKI  GMINY  RYPIN   

               W dniu 28 sierpnia 2016 roku na boisku Szkoły Podstawowej 

w Starorypinie Rządowym odbyły się VI dożynki gminy Rypin. 

Korowód dożynkowy przemaszerował od zabudowań Państwa 

Rucińskich na plac celebry. Mszę Świętą dziękczynną celebrował 

proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie Ks. Infułat Marek 

Smogorzewski. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wójt gminy 

Rypin Janusz Tyburski. Gośćmi dożynek byli m.in.:  Zbigniew Sosnowski  – poseł na Sejm 

RP, Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Tyburski – 

wicestarosta rypiński.  W dożynkach wzięło udział  wielu mieszkańców gminy i gości 

przyjezdnych. Wieńce dożynkowe wykonały panie z KGW: Stawiska – I miejsce w 

konkursie, Puszcza Rządowa – II miejsce, Borzymin – III miejsce, Rypałki Prywatne, 

Godziszewy. Produkty kulinarne, z możliwością ich zakupu, prezentowały Koła Gospodyń 

Wiejskich w Balinie, Czyżewie, Kowalkach i Zakroczu. Oferowano obrazy malowane na 

drewnie oraz miedzioryt. Były stragany ze słodyczami i zabawkami, wata cukrowa, 

zjeżdżalnia dla dzieci oraz zamek dmuchany. Drzewka i krzewy ozdobne można było 

podziwiać i nabyć przy stoisku Andrzeja Zgórzyńskiego – prowadzącego szkółkę w 

Kobrzyńcu. W ramach współzawodnictwa sportowego sołectw rozegrano konkurencje: bieg 

w workach, rzut kapeluszem na celność, wzajemne podawanie przez dwie osoby balonika 

napełnionego wodą, bieg z jajkiem slalom taczkami, siłowanie na ręce – zwyciężył Roman 

Skorupski z Rypałk,  przeciąganie liny (zwyciężyła drużyna reprezentująca Urząd Gminy 

Rypin ). We współzawodnictwie sołectw  kolejność miejsc była następująca: Rypałki, 

Starorypin Prywatny, Sadłowo, Stawiska, Balin. Oprawę artystyczną zapewnili: uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rz.,  miejska orkiestra dęta z Rypina, zespół „Ale babki” 

z KGW w Balinie, zespół „Jutrzenka” z KGW w Rypałkach, zespoły Tama  i Tama I 



działające przy Urzędzie Gminy Rypin,  Grupa Cyrkowa Gimbolo z Gimnazjum im. 

Tony’ego Halika w Radzikach Dużych,  kapela „Sami Swoi”. Gościnnie wystąpił zespół 

„Refleks”, który wygrał IV edycję DISCOSTAR.  Konferansjerami dożynek byli: Anita 

Suska i Maciej Kowalki. Honory starostów dożynek pełnili: Małgorzata Polanowska ze 

Starorypina Rządowego i Mariusz Rosiński z Rypałk Prywatnych. W trakcie imprezy odbyły 

się warsztaty rękodzieła artystycznego: „Wyrób lalek ze sznurka sizalowego” i „Malowanie 

obrazków na szkle”. 

Kulminacyjnym punktem dożynek było wręczenie odznaczeń państwowych. Za działalność 

na rzecz społeczności lokalnej Brązowymi Krzyżami Zasługi nadanymi w 2015 roku przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczeni zostali: 

Małgorzata Cyta, Barbara Filipska, Stanisław Jankowski, Walenty Topolewski. 

Wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau w 

towarzystwie wójta gminy Janusza Tyburskiego. 

Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie wyróżnieni zostali przez wójta gminy 

Rypin następujący rolnicy: Marianna i Sławomir Krajnik z Iwan, Anna i Zbigniew Dylewscy 

z Rypałk, Renata i Tadeusz Tęgowscy z Rypałk.                                                                                                                                              

Na stoiskach prezentowali się: Gmina Rypin, KRUS Placówka Terenowa w Rypinie, K-

PODR Zespół Doradców w Rypinie, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie promując 

dawny strój dobrzyński. 

Imprezą towarzyszącą dożynkom był IV Turniej Dożynkowy piłki nożnej  poświęcony 

pamięci zmarłego w 2012 r.  Janusza Małeckiego, który odbył się w dniu 27 sierpnia 2016 

roku w Kowalkach. Kolejność zajętych miejsc w turnieju była następująca: 1 - Kowalki 1, 2 - 

Orlik Sikory, 3 - Mito Spedycja, 4 - Cetki 3, 5 - Marianki, 6 - Kowalki 2, 7 - Balin,  8 - Cetki 

1, 9 -Rusinowo, Kowalki 3, Głowińsk, Cetki 2, 10 – Dylewo, Rypin. Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Adam Klimek z Sikór, najlepszym bramkarzem Piotr 

Wiśniewski z Mito Spedycja, najlepszym strzelcem Martyn Trędewicz z Kowalki 1. Gośćmi 

specjalnymi turnieju byli: wdowa po Januszu Małeckim p. Wiesława Małecka i ich córka 

Dominika Lewandowska. 

                                                                                                     

Zwycięzca turnieju – drużyna sołectwa Kowalki 1. 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Starostowie dożynek: Małgorzata Polanowska i Mariusz Rosiński. 



Ołtarz podczas Mszy Świętej Dziękczynnej. 

 

 

 

Osoby odznaczone z wicewojewodą Józefem Ramlau i wójtem gminy Januszem Tyburskim 



Wyróżnieni rolnicy wraz z gośćmi dożynek. 

Korowód dożynkowy. 

Poświęcenie wieńców dożynkowych. 



Przygotowania do dzielenia się chlebem. 

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym. 



Zespół „Refleks” na estradzie… 

 

 

… i jego rozbawieni fani. 

 



Grupa Cyrkowa Gimbolo. 

                                              

Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

 



Wręczanie nagród.  

 

Goście dożynek podczas mszy. 



OTWARCIE  FIRMY  CEDROB 

25 sierpnia 2016 roku w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. 

Bielawki w Rypinie, odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej Wytwórni Pasz firmy 

Cedrob S.A. 

Wśród  gości przybyłych na uroczystość otwarcia zakładu byli m.in. proboszcz Parafii Św. 

Stanisława Kostki ks. infułat Marek Smogorzewski, poseł na Sejm RP Jan Krzysztof 

Ardanowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Cedrob S.A. Mirosław Koźlakiewicz, starosta 

rypiński Zbigniew Zgórzyński, wicestarosta Marek Tyburski, wójt gminy Rypin Janusz 

Tyburski, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, wójt gminy Wąpielsk Dariusz Górski,  radni 

Rady Miasta Rypin z przewodniczącym Jarosławem Sochackim, radni Rady Powiatu z 

przewodniczącym Krzysztofem Cegłowskim, przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Joanna Gasek, przedstawiciele rypińskich przedsiębiorców i służb 

mundurowych. 

Po okolicznościowych przemówieniach nowy zakład poświęcił ks. infułat Marek 

Smogorzewski. Następnie goście mogli obejrzeć występ Dziecięco – Młodzieżowej Grupy 

Estradowej pod kierunkiem Katarzyny i Mirosława Becmer. Ostatnim punktem uroczystości 

było zwiedzanie nowego zakładu. 

Cedrob S.A. to pierwsza od lat firma z zewnątrz, która od podstaw zbudowała w 

Rypinie nowy zakład pracy, na budowie którego skorzystało także wiele lokalnych 

przedsiębiorstw. W dniu 23 września 2014 roku symbolicznie wkopano pierwszą łopatę pod 

budowę zakładu, która zakończyła się wiosną 2016 roku.

 

Inwestycja firmy Cedrob kosztowała 80 mln złotych. Zakład jest w pełni 

zautomatyzowany i wyposażony w urządzenia o najwyższym zaawansowaniu 

technicznym na świecie. Nad pracą wszystkich linii technologicznych czuwa specjalny 

program sterowania i automatyki przemysłowej, który obsługuje urządzenia i rejestruje ich 

pracę. Wytwórnia Pasz Cedrob S.A. to jedna z największych i najnowocześniejszych w 

Polsce i w Europie. Dzięki nowej inwestycji pracę w firmie oraz kooperujących z nią znalazło 

około 100 osób, a w przyszłości mogą zostać przyjęci kolejni pracownicy. 



DOŻYNKI   I   RYPIN  AGRA   2016 

         W dniach 10 – 11 września 2016 roku na obiektach MOSiR w Rypinie odbyły się targi 

RYPIN AGRA 2016 oraz dożynki powiatowe. To już 26. edycja tego wydarzenia.  Mszę Św. 

Dziękczynną w dniu 11 września 2016 roku  koncelebrował ks. infułat Marek Smogorzewski 

– dziekan i proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie wraz z ks. kan. Andrzejem 

Krasińskim – proboszczem Parafii Św. Trójcy w Rypinie. Gospodarzami dożynek byli: 

przewodniczący Rady Miasta Rypin Jarosław Sochacki  i starosta rypiński Zbigniew 

Zgórzyński. Dożynki swoją obecnością zaszczyciło wielu  gości. Obecni byli m. in.:  

Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-

pomorskiego, Roman Sas – dyrektor K-PODR w Minikowie, Zygmunt Grudny – dyrektor 

oddziału w Zarzeczewie, Marek Kalinowski – prezes SGZD.  Starostami dożynek byli: 

Małgorzata Gutkowska z Pręczek i Radosław Jabłoński z Kowalk. Za wkład pracy w rozwój 

rolnictwa w powiecie z gminy Rypin wyróżniono gospodarstwo rolne Anny i Rafała 

Zglinickich z Borzymina. Koła Gospodyń Wiejskich w  Borzyminie,  Godziszewach, Puszczy 

Rządowej, Stawiskach, Nadrożu, Okalewie, Marianowie, Dobrem, DPS Ugoszcz, 

Stowarzyszenie „Grodzisko”  zaprezentowały  wieńce dożynkowe. Wieniec z KGW w 

Borzyminie zajął pierwsze miejsce w konkursie. Nierozerwalną częścią dożynek była 

wystawa sprzętu rolniczego, krzewów i kwiatów, twórców ludowych, stoiska firm 

doradczych, banków i szkół, prezentacje zespołów artystycznych, rywalizacja 6-ciu 

samorządów na wesoło (gmina Rypin nie wystawiła reprezentacji), wybory Miss Agra 

(została nią Marta Bieńkowska z Sadłowa), zawody wędkarskie, V Dziecięcy Bieg po 

Zdrowie, XII Bieg po Zdrowie Doliną Rypienicy, stoiska gastronomiczne, szereg atrakcji dla 

dzieci, koncert zespołów disco polo.  



                    
Nagrodzeni rolnicy i wieniec z Borzymina. 

MODERNIZACJE  DRÓG   

           W dniu 12 września 2016 roku dokonano odbioru technicznego zrealizowanego 

zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej  Rusinowo - Marianki o długości 917,0 

m”. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące prace: 

- zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego tj. warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm  i warstwy 

ścieralnej o grubości 3 cm, 

- uzupełnienie i uformowanie poboczy gruntowych, 

- odmulenie rowów odwadniających,                                                                                                             

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych w Lipnie a wartość robót wyniosła 213 801,18 zł. Z Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w kwocie 71.250 zł. 

 



 
Droga w Rusinowie od spichlerza w kierunku drogi wojewódzkiej Rypin – Wąpielsk. 

 

 

          W dniu 23 września 2016 roku odbył się odbiór techniczny  zadania pn. „Przebudowa 

drogi w Stawiskach”. Odcinek o długości 0,950 km wybudowało Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych w Lipnie. Koszt budowy wyniósł 292.494,37 zł. Zakres robót budowlanych 

prowadzonych w ramach powyższej inwestycji obejmował: przebudowa drogi gminnej ze 

żwirowej na utwardzoną, budowę skrzyżowania z drogą powiatową, budowę i przebudowę 

zjazdów, budowę przepustu, wykonanie ścieków odwadniających, zabezpieczenie elementów 

sieci teletechnicznej, wycinkę drzew, wykonanie wpustu deszczowego, budowę studni 

chłonnej, montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 



  
Droga w Stawiskach.        

  W sierpniu 2016 roku zakończono budowę drogi utwardzonej polbrukiem na Osiedlu 

Mieszkaniowym w Starorypinie Prywatnym o powierzchni 336 m
2
. W 2015 r. na tej drodze 

położono polbruk na powierzchni 446 m
2
, co daje łącznie 782 m

2
. 

Utwardzona droga na Osiedlu Mieszkaniowym w Starorypinie Prywatnym. 

           W dniu  2016 roku dokonano odbioru technicznego zrealizowanego zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej  Starorypin Prywatny - Rypałki o długości 0,948 km oraz 

drogi Starorypin Prywatny – Rypin o długości 0,360 km (razem 1,308 km)”. W ramach 

przebudowy drogi wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty 

rozbiórkowe, nawierzchnia jezdni, pobocza, odwodnienie, elementy ulic, zjazdy, miejsca 

postojowe. Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie a wartość robót wyniosła 495 700,33 zł. 

 



Droga w kierunku Gaspolu i Osiedla Mieszkaniowego w Starorypinie Prywatnym. 

PRZEBUDOWA  DROGI 

        Przebudowa drogi powiatowej Zdroje-Górzno-Starorypin obejmowała 5 km odcinek             

i polegała na wykonaniu frezowania nawierzchni jezdni w miejscach skoleinowanych, 

przebudowie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej 

(wiążącej) w ilości 110 kg/m
2 

i ścieralnej grubości 4 cm oraz wzmocnieniu poboczy na 

szerokości 0,5 m. Wybudowany został ciąg pieszy długości 1,3 km i trzy zatoki autobusowe 

wraz z peronami przystankowymi. W ramach prac na tej drodze odtworzone zostały rowy 

odwadniające, wykonano ścieki odprowadzające wodę opadową oraz wpusty uliczne wraz z 

przykanalikami, przebudowano zjazdy wraz z przepustami i wymieniono uszkodzony 

przepust pod drogą. Zamontowano oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym namalowano linie krawędziowe. Wartość zadania (z nadzorem 

inwestorskim) wyniosła 1 816 948,14 zł, w tym z budżetu państwa 908 474 zł. Wkład gminy 

Rypin w przebudowę drogi wyniósł 25 % wartości całego zadania tj. 454 237 zł. Odbiór 

techniczny drogi odbył się w dniu 14 października 2016 roku. 

Droga powiatowa w kierunku Świedziebni. 

 



BIEGI  PRZEŁAJOWE 

Dnia 7 października 2016 roku odbyły się finały wojewódzkie Indywidualnych  

Biegów  Przełajowych  na dystansie 1500 m (dziewczęta) i 2000 m (chłopcy) . Jak co roku 

miały one miejsce w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. Po mistrzostwach powiatu rypińskiego 

do zawodów  zakwalifikowało się 5 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:  

Weronika Grabowska (mistrzyni  powiatu) zamieszkała w Stawiskach, Eliza Miśkowicz 

zamieszkała w Rusinowie, Wiktoria Gurtowska zamieszkała w Mariankach, Aleksandra 

Obarowska zamieszkała w Starorypinie Rządowym  oraz Jakub Chmielewski zamieszkały w 

Sikorach. Mistrzynią województwa została Weronika Grabowska, uczennica klasy II, 

mieszkająca w Stawiskach. Był to już 3. medal mistrzostw województwa zdobyty przez 

ucznia gimnazjum. Podczas mistrzostw powiatu rypińskiego w sztafetowych biegach 

przełajowych w dniu               19 października 2016 roku zarówno drużyna dziewcząt jak i 

chłopców z Gimnazjum w Kowalkach zdobyły I miejsca i tytuły mistrzów powiatu. 

  

 

Reprezentacja Gimnazjum w Kowalkach. 

 

 

 



NAGRODZENI  NAUCZYCIELE 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Kowalkach zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne zasługi 

dla oświaty i wychowania odznaczone zostały panie: Marlena Ciecierska, Anna Gadomska, 

Dorota Grudzińska, Katarzyna Jankowska, Agnieszka Szablewska. Dekoracji medalami 

dokonał Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik a uroczystość odbyła się w dniu 

11 października 2016 roku we Włocławku. 

Osoby odznaczone. 

 

ŚLUBOWANIE  KLAS  I 

          W m-cu październiku 2016 roku w szkołach podstawowych gminy Rypin odbyły się 

uroczystości złożenia ślubowań przez uczniów klas pierwszych. Pasowania na uczniów 

dokonali dyrektorzy szkół. Podczas uroczystości prezentowane były programy artystyczne w 

wykonaniu „pierwszaków” i uczniów klas starszych. Z ramienia organu prowadzącego 

uczniów odwiedzili: Janusz Tyburski – wójt gminy i Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy. 

Ślubowanie uczniów zostało połączone z pasowaniem na czytelników, które przeprowadzili 

pracownicy bibliotek: Marlena Mroczyńska w Szkole Podstawowej w Borzyminie, Barbara 

Filipska w Szkole Podstawowej w Sadłowie oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kowalkach Dorota Grudzińska w Szkole Podstawowej w Zakroczu. Uczniowie zostali 

obdarowani upominkami ufundowanymi przez dyrektorów szkół, kolegów i koleżanki ze 

starszych klas, wójta gminy, bibliotekę oraz rady rodziców. 



Pierwszoklasiści w Szkole Podstawowej w Borzyminie. 

 

Pasowani na uczniów w Szkole Podstawowej w Zakroczu. 



Pierwszaki z rodzicami i gośćmi w Szkole Podstawowej w Sadłowie. 

 

Pierwszaki z rodzicami i gośćmi w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym. 

 

 

UHONOROWANI 

         Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rypinie świętował 30-

lecie działalności. Uroczystość odbyła się w dniu 24 listopada 2016 roku. Prezes oddziału 

Ryszard Matuszak przypomniał historię organizacji, podsumował jej działalność na rzecz 

środowiska diabetyków. Za działalność na rzecz PSD złotymi odznakami „Zasłużony dla 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”  oraz medalami XXXV-lecia PSD zostali 

uhonorowani: Paweł Grzybowski – burmistrz miasta Rypin, Janusz Tyburski – wójt gminy 

Rypin, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy Rypin, Halina Liszewska – przewodnicząca 

komisji rewizyjnej PSD. Srebrną odznakę otrzymała Barbara Dąbrowska – wiceprezes PSD. 



                 
Janusz Tyburski, Halina Liszewska, Paweł Grzybowski, Jan Kwiatkowski 

ZŁOTE  GODY 

         W dniu 25 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła 

się uroczystość z okazji 50. rocznicy zawarcia związków małżeńskich. Spotkanie rozpoczęło 

się odtworzeniem melodii „Marsz Mendelssohna”. Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Otrzymało je 9. 

następujących par jubilatów: 

 Marianna i Czesław Dołkowscy zam. Stawiska 

 Anna i Ryszard Kawałkowscy zam. Dębiany 

 Janina i Stanisław Klimek zam. Stępowo 

 Halina i Bolesław Lewandowscy zam. Godziszewy 

 Barbara i Władysław Michalscy zam. Kowalki 

 Jadwiga i Stanisław Nawroccy zam. Sikory 

 Irena i Alfred Szyszka zam. Balin 

 Janina i Ignacy Wasiewscy zam. Dębiany 

 Halina i Edmund Weltz zam. Czyżewo 



Z powodu choroby jubilatki w uroczystości nie wzięli udziału  Jadwiga i Stanisław 

Nawroccy. Osobą prowadzącą uroczystość była Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kowalkach. Dekoracji medalami dokonał wójt gminy Rypin Janusz 

Tyburski. Wszystkim parom złożył życzenia pomyślności i szczęścia na kolejne wspólne lata. 

Jubilaci zostali obdarowani listami gratulacyjnymi,  kwiatami oraz upominkami. Były 

życzenia i kwiaty od członków rodzin oraz wspólny toast. Była też okazja do rozmów i 

wspomnień.  Część artystyczną wypełniły zespoły: wokalny oraz taneczny „Borzymianki” ze 

Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, 

przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Obecnymi na uroczystości byli 

także: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy i Joanna Derkowska – podinspektor ds. ewidencji 

ludności i dowodów osobistych.  

 
Jubilaci z wójtem gminy Rypin Januszem Tyburskim (pierwszy z lewej). 

 

77. ROCZNICA  ZBRODNI  SELBSTSCHUTZU 

              W dniu 2 listopada 2016 roku uroczyście obchodzono 77. rocznicę zbrodni 

popełnionej przez Selbstschutz na mieszkańcach Rypina i okolic w 1939 roku. Uroczystość 

rozpoczęła się w Kościele Świętej Trójcy w Rypinie programem artystycznym w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Następnie odprawiona 

została Msza Święta w intencji ofiar hitleryzmu, której przewodniczył  i homilię wygłosił ks. 

Andrzej Krasiński – proboszcz miejscowej parafii. Podczas mszy księdzu proboszczowi 

towarzyszyli księża: Tadeusz Zaborny, Jerzy Drozdowski, Wojciech Ciemerych. 

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: posłowie na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski i 

Zbigniew Sosnowski oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau. Po mszy 

nastąpiła procesja do Lasku Rusinowskiego, gdzie odbył się apel poległych odczytanyny 

przez kpt. Piotra Prusa z IV Pułku Chemicznego w Brodnicy. Przemówienie okolicznościowe 

wygłosił Paweł Grzybowski – burmistrz miasta Rypin. Symbolicznie wypuszczono w niebo 

150 gołębi ku pamięci ofiar. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze 

pod pomnikiem ofiar zbrodni. Podczas uroczystości gminę Rypin reprezentowali m.in.: 

Janusz Tyburski – wójt gminy, Jan Pankowski – wiceprzewodniczący rady gminy, Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy, poczty sztandarowe - ZOG ZOSP RP, Gimnazjum w 

Kowalkach, Szkoły Podstawowej w Borzyminie, delegacje: Gimnazjum w Kowalkach z 

dyrektor Beatą Nejno, Szkoły Podstawowej w Borzyminie z dyrektor Małgorzatą Cyta, 



Szkoły Podstawowej w Stępowie z dyrektorem Sławomirem Malinowskim, Szkoły 

Podstawowej w Starorypinie Rządowym. 

Janusz Tyburski i Jan Pankowski podczas składania wieńca od gminy Rypin pod pomnikiem. 

 

JUBILEUSZ   GIMNAZJUM 

         W dniu 9 listopada 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach została 

odprawiona Msza Święta z okazji 15. rocznicy powstania placówki i 10. rocznicy nadania jej 

imienia Jana Pawła II. Mszę Świętą odprawił ks. Andrzej Krasiński – proboszcz Parafii 

Świętej Trójcy w Rypinie wraz z ks. emerytem Tadeuszem Zabornym. W wygłoszonej w 

barwny sposób homilii ksiądz proboszcz wspomniał wiele faktów z życia Karola Wojtyły. 

Gośćmi uroczystości byli m. in.: Janusz Tyburski i Ryszard Potwardowski – obecny i 

poprzedni wójt gminy, Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy, Halina Słowik – kierownik GOPS, Mariola Budzanowska – 

radna, Piotr Makowski – przewodniczący rady rodziców i radny powiatu rypińskiego, Dorota 

Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach, Renata Kopaczewska – 

sołtys sołectwa Kowalki, Jędrzej Zimnicki - prezes OSP Kowalki, mieszkańcy wsi Kowalki, 

rodzice uczniów gimnazjum i jego absolwenci, młodzież szkolna. Historię powstania szkoły i 

jej funkcjonowania w okresie 15. lat  przedstawiła dyrektor Beata Nejno. Wskazała na 

dokonania szkoły w sprawach dydaktycznych, osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i 

sportu, współpracę szkoły z mieszkańcami wsi Kowalki oraz miejscowymi: OSP, KGW, LKS 

„Grot”. Podkreśliła zaangażowanie kadry pedagogicznej w proces nauczania i wychowania 

młodzieży. Słowa podziękowania przekazała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do właściwego funkcjonowania szkoły, w tym do organu prowadzącego za 

troskę o zapewnienie uczniom i nauczycielom dobrych warunków do nauki i pracy. 



Msza Święta. 

Uczestnicy uroczystości. 



Chór szkolny podczas Mszy Świętej. 

 

Ryszard Potwardowski                                                                         Janusz Tyburski 

 

 

 

 



STOŁY  WIGILIJNE 

              W okresie od 3 do 20 grudnia 2016 roku w miejscowościach: Borzymin, Dylewo, 

Głowińsk, Kowalki, Marianki, Zakrocz  odbyły się spotkania z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia pn.: „Stół Wigilijny”. Spotkania integrują mieszkańców wsi, a także 

liderów wiejskich. Przy tradycyjnym stole wigilijnym spotykały się społeczności lokalne: 

mieszkańcy wsi, radni, sołtysi i rady sołeckie, KGW, OSP. Jest to dobra forma integracji, 

okazja do spotkania, rozmów, podsumowania mijającego roku, a także składania sobie 

wzajemnie życzeń. W spotkaniach z ramienia gminy brali udział: Wiesława Sokołowska – 

przewodnicząca rady gminy, Janusz Tyburski – wójt gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz 

gminy.  

 
Marianki – Jan Pankowski, Janusz Tyburski, Jan Kwiatkowski. 



V  DOBRZYŃSKI  JARMARK  BOŻONARODZENIOWY 

 

W dniu 10 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się V 

Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez: gminę Rypin, Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, Szkołę Podstawową im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Borzyminie. Podczas imprezy prezentowano bogactwo kulinarne i rękodzieło związane ze 

Świętami Bożego Narodzenia.   Rozstrzygnięto konkurs rękodzieła ludowego „Najpiękniejsza 

bombka”. W kategorii szkoły podstawowe – klasy 0 – IV  miejsce I zdobyła Szkoła 

Podstawowa w Zakroczu, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sadłowie, III miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Starorypinie Rządowym, wyróżnienia otrzymały szkoły w Borzyminie i 

Stępowie. W kategorii klas V – VI i gimnazjum I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w 

Sadłowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zakroczu, III miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Starorypinie Rządowym, wyróżnienia otrzymały: klasa II A i II C Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Kowalkach oraz Szkoła Podstawowa w Stępowie. W kategorii kół gospodyń wiejskich        

I miejsce zdobyło KGW W Puszczy Rządowej, II miejsce – KGW w Rusinowie, III miejsce – 

KGW w Dębianach, wyróżnienia otrzymały KGW: w Dylewie i Rypałkach. Laureaci 

konkursu otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni finansowo  przez wójta gminy.  Potrawy 

świąteczne prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w Cetkach, Balinie, Dębianach,  

Godziszewach, Puszczy Rządowej oraz Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie. Na 

stoiskach królowały m. in. zupy, pierogi, paszteciki, krokiety, ryby w różnych postaciach oraz 

ciasta. Można było nabyć i skosztować wszystkich wyrobów. Ozdoby świąteczne, dekoracje, 

obrazy na deskach, ozdoby szydełkowe, bombki ręcznie wykonywane, ozdoby z papierowej 

wikliny, ozdoby ceramiczne, metaloplastykę, wianki świąteczne, stroiki, drzewka ręcznie 

robione, szkatułki, haft ręczny  prezentowało prawie 20 wystawców. Nagrody rzeczowe  za 

najbardziej ciekawą ekspozycję stoiska otrzymali: Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana 

Chełmickiego z  Rypina, Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej z Rypinie, Halina 

Kończalska z Miliszew, Warsztat Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Marianna 

Przybylska z Kleszczyna, Piotr i Dorota Brodzińscy z Rypina, Wojciech Symołon z Topólna, 

Wiesława Wiśniewska z Rypina. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą. Oprawę artystyczną zapewnili: chór szkolny ze Szkoły 

Podstawowej w Borzyminie, kapela „Sami Swoi”, zespoły: „Tama” , „Ale Babki” z KGW 

Balin, „Jutrzenka” z KGW Rypałki. Wśród gości Jarmarku można było spotkać m.in.: Pawła 

Kowalki – Jędrzej Zimnicki, Renata Kopaczewska, Janusz Tyburski, Andrzej 

Krasiński. 

 



Zgórzyńskiego – radnego województwa kujawsko-pomorskiego, Marka Grzymowicza – 

wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Wiesławę Sokołowską – 

przewodniczącą Rady Gminy Rypin z radnymi. Prowadzącym imprezę był Dariusz 

Trojakowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin.   

 

 

             

Otwarcie jarmarku: Ryszard Potwardowski, Paweł Zgórzyński, Jan Wysocki, Wiesława Sokołowska, Jan 

Pankowski, Janusz Tyburski, Marek Grzymowicz, Dariusz Trojakowski. 

 

 



Zespół wokalny Szkoły Podstawowej w Borzyminie. 

Widok ogólny sali. 

 

  



 
Przedstawicielki KGW w Puszczy Rządowej z nagrodzoną bombką.                                                                          

JUBILEUSZ  100. LECIA  URODZIN 

        W dniu 12 grudnia 2016 roku setną rocznicę urodzin obchodził mieszkaniec gminy 

Antoni Szyksznian. Z tej okazji rodzina jubilata wzięła udział we Mszy Świętej a następnie 

spotkała się z nim w domu jego syna. Z ramienia gminy Rypin w uroczystości udział wzięli: 

Janusz Tyburski – wójt gminy i Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy. Wójt gminy złożył 

jubilatowi serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu oraz przekazał upominek i wiązankę 

kwiatów. W imieniu prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kierownik referatu  

KRUS w Rypinie Marian Delewski odczytał i wręczył list gratulacyjny oraz wręczył kwiaty i 

złożył życzenia długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. Wcześniej listy gratulacyjne 

jubilat otrzymał od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz od prezes 

Rady Ministrów Beaty Szydło. 

Szanowny jubilat urodził się 12 grudnia 1916 roku w m. Iwańskie na kresach wschodnich 

(obecnie Białoruś). Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1937 roku został wcielony do wojska. 

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku służył w 2. Pułku Ułanów Grochowskich w 

Suwałkach i walczył z okupantem hitlerowskim w okolicach Łomży. Po zakończeniu kampanii 

wrócił do cywila. Jednak w 1944 roku ponownie został wcielony do wojska, tym razem do II 

Armii Wojska Polskiego i służył w pułku haubic. Z tą armią przeszedł szlak bojowy aż do 

Berlina. Po powrocie z wojny, jako repatriant ze wschodu, osiedlił się w Borzyminie, gdzie do 

1982 roku prowadził 8-hektarowe gospodarstwo rolne. Od wielu lat jest członkiem Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, pełniąc w 

przeszłości funkcję wiceprezesa zarządu gminnego. Wspólnie z żoną, która niestety zmarła w 

dniu 28.01.1992 roku, wychowali troje dzieci: Marię, Helenę i Kazimierza. Szczęśliwie 

doczekał się 5 wnuków i 3 prawnuków.  



 

 

Janusz Tyburski i Marian Delewski u jubilata i jego rodziny. 

 



 

PROMOCJA  KSIĄŻKI 

Dnia 15 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

promocja książki pt: „Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej’. 

Publikacja pod redakcją dr Jadwigi Lewandowskiej wydana została przez 

wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia.  

Uroczystość otworzył wójt gminy Rypin, witając wszystkich przybyłych a 

poprowadził ją Andrzej Szalkowski - dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. 

Publikacja jest zbiorem artykułów prezentujących dziedzictwo archeologiczne i 

historyczne północnej części ziemi dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy 

Rypin i miasta Rypin. Znajdują się w niej najnowsze ustalenia badaczy, między innymi 

dotyczące miasta Rypin, zamków w Radzikach Dużych, Sadłowie, ważnych stanowisk 

archeologicznych w Borzyminie, Starorypinie, czy też starożytnych cmentarzy w Mariankach 

i Sadłowie. Książka odkrywa tajemnice przeszłości ziemi dobrzyńskiej, pokazując jej 

wyjątkowość na przestrzeni dziejów. 

Publikacja została sfinansowana ze środków gminy Rypin i Wydawnictwa Adam 

Marszałek. 

 

 

Andrzej Szalkowski, Janusz Tyburski, Jadwiga Lewandowska. 



 

ŚWIĘTO  BIBLIOTEKI 

      Dnia 13 grudnia 2016 roku odbyło się w ramach III edycji projektu „Akademia w 

bibliotece – od przedszkola do seniora” Działanie 8.: Święto Biblioteki. Jest to impreza 

integracyjna, podsumowująca projekt i promująca bibliotekę. Przedsięwzięcie odbyło się w 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach. Przybyłych gości powitała kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kowalkach Dorota Grudzińska. Zaprezentowała działania powstałe w 

ramach projektu. 

Następnie miało miejsce rozwiązanie konkursu fotograficznego „Ja i moja książka. 

Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” i przyznanie nagród. Wyniki przedstawiały się 

następująco: 

W kategorii klas I-III szkół podstawowych:                                                                           I 

miejsce: Martyna Hejka, klasa II, Szkoła Podstawowa w Sadłowie                                                                       

II miejsce: Nela Żmudzińska, klasa II, Szkoła Podstawowa w Sadłowie                                                                     

III miejsce: Maria Brodzińska, klasa II, Szkoła Podstawowa w Sadłowie                                                

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:                                                                                           

I miejsce: Miłosz Więckowski, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Borzyminie                                    

II miejsca: Alicja Królikowska, klasa V, Szkoła Podstawowa w Borzyminie    oraz                 

Bartosz Papierz, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Borzyminie                                                    

III miejsca: Dominika Michlewicz, klasa V, Szkoła Podstawowa w Borzyminie oraz Filip 

Mazanowski, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Borzyminie                                                                             

W kategorii klas I-III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach:                                                      
I miejsce: Kinga Kucińska, klasa I B                                                                                                   



II miejsce: Agata Żmudzińska, klasa I B                                                                                            

III miejsce: Kornelia Jabłońska, klasa I A 

We wszystkich kategoriach przyznano także wiele wyróżnień. 

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości w tym wójta gminy Rypin 

Janusza Tyburskiego oraz prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin Dariusza 

Trojakowskiego, a następnie część artystyczna – występ chóru szkolnego Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Kowalkach, nad którym czuwa Iwona Skórzewska-Kudła.                                                                                                                                        

Podczas części integracyjnej na uczestników czekał poczęstunek, zaś najmłodsi mogli 

pobawić się ze Świętym Mikołajem i jego Elfem bądź wziąć udział w zajęciach plastycznych. 

Dzieci na koniec otrzymały drobne upominki.  

 

SPOTKANIA  WIGILIJNE  W  SZKOŁACH 

 

          W grudniu 2016 roku w szkołach podstawowych gminy Rypin odbyły się spotkania 

wigilijne. Uczniowie inscenizowali cudowne Jasełka Bożonarodzeniowe, w których czcili 

narodzenie Boga, przedstawiali wzruszające programy słownomuzyczne, przepełnione 

głęboką refleksją związaną z przychodzeniem na świat Boga w ludzkiej postaci, śpiewali 

kolędy. W Szkole Podstawowej w Borzyminie grupa ok. 70 uczniów przedstawiła jasełka pt. 

„Tobie, mały Panie…”. Widowisko w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym miało 

tytuł „ Na tym niebie”. W Szkole Podstawowej w Sadłowie jasełka „Kiedy gwiazdka jest już 

blisko” przedstawiono w sali gimnastycznej. Uczniowie Szkole Podstawowej w Stępowie 

śpiewali kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w programie „Boże Narodzenie” w remizie OSP. 

Wszystkie spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Udział w nich brały całe 

rodziny uczniów, okoliczni mieszkańcy, radni rady gminy, sołtysi, przewodniczące KGW, 

księża, nauczyciele, strażacy, pracownicy urzędu gminy. 



Jasełka w Sadłowie. 

SP Borzymin. 



SP Starorypin Rządowy. 

 

 

SP Stępowo. 



OSTATNIE  POŻEGNANIE 

            W dniu 29 czerwca 2016 roku w wieku 59 lat zmarł 

Wojciech Topolewski. W okresie od 19.11.1990 r. do 

15.03.2007 r. pełnił funkcję sołtysa sołectwa Balin. W 

kadencji 1994 – 1998 oraz 1998 – 2002 był radnym Rady 

Gminy Rypin. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym 

w Żałem. 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA  ZADAŃ  GOSPODARCZYCH  W  2016  ROKU 

Modernizacje dróg utwardzonych.   

           W dniu 12 września 2016 roku dokonano odbioru technicznego zrealizowanego 

zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej  Rusinowo - Marianki o długości 917,0 

m”. W ramach przebudowy drogi wykonano następujące prace: 

- zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego tj. warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm  i warstwy 

ścieralnej o grubości 3 cm, 

- uzupełnienie i uformowanie poboczy gruntowych, 

- odmulenie rowów odwadniających,                                                                                                             

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych w Lipnie a koszt budowy ogółem wyniósł 225.801 zł. Z Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w kwocie 71.250 zł. 

 

          W dniu 23 września 2016 roku odbył się odbiór techniczny  zadania pn. „Przebudowa 

drogi w Stawiskach”. Odcinek o długości 0,950 km wybudowało Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych w Lipnie. Koszt budowy wyniósł 296.390 zł. Zakres robót budowlanych 

prowadzonych w ramach powyższej inwestycji obejmował: przebudowę drogi gminnej ze 

żwirowej na utwardzoną, budowę skrzyżowania z drogą powiatową, budowę i przebudowę 

zjazdów, budowę przepustu, wykonanie ścieków odwadniających, zabezpieczenie elementów 

sieci teletechnicznej, wycinkę drzew, wykonanie wpustu deszczowego, budowę studni 

chłonnej, montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

          W sierpniu 2016 roku zakończono budowę drogi utwardzonej polbrukiem na Osiedlu 

Mieszkaniowym w Starorypinie Prywatnym o powierzchni 336 m
2
. W 2015 r. na tej drodze 

położono polbruk na powierzchni 446 m
2
, co daje łącznie 782 m

2
. 



           W dniu  2016 roku dokonano odbioru technicznego zrealizowanego zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej  Starorypin Prywatny - Rypałki o długości 0,948 km oraz 

drogi Starorypin Prywatny – Rypin o długości 0,360 km (razem 1,308 km)”. W ramach 

przebudowy drogi wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty 

rozbiórkowe, nawierzchnia jezdni, pobocza, odwodnienie, elementy ulic, zjazdy, miejsca 

postojowe. Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie a ogólny koszt budowy wyniósł 518.962 zł. 

 

Przebudowa drogi powiatowej 

        Przebudowa drogi powiatowej Zdroje-Górzno-Starorypin obejmowała 5 km odcinek             

i polegała na wykonaniu frezowania nawierzchni jezdni w miejscach skoleinowanych, 

przebudowie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej 

(wiążącej) w ilości 110 kg/m
2 

i ścieralnej grubości 4 cm oraz wzmocnieniu poboczy na 

szerokości 0,5 m. Wybudowany został ciąg pieszy długości 1,3 km i trzy zatoki autobusowe 

wraz z peronami przystankowymi. W ramach prac na tej drodze odtworzone zostały rowy 

odwadniające, wykonano ścieki odprowadzające wodę opadową oraz wpusty uliczne wraz z 

przykanalikami, przebudowano zjazdy wraz z przepustami i wymieniono uszkodzony 

przepust pod drogą. Zamontowano oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym namalowano linie krawędziowe. Wartość zadania (z nadzorem 

inwestorskim) wyniosła 1 816 948,14 zł, w tym z budżetu państwa 908 474 zł. Wkład gminy 

Rypin w przebudowę drogi wyniósł 25 % wartości całego zadania tj. 463 322 zł. Odbiór 

techniczny drogi odbył się w dniu 14 października 2016 roku. 

Remonty dróg gruntowych 

Równanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką wykonano w niemal wszystkich 

sołectwach. Do remontu dróg zużyto 4898 t. pospółki żwirowej, 2120 t. mieszanki żwirowo-

tłuczniowej, 125 t. kruszywa oraz 230 t. mieszanki betonowej. Materiały zakupiono w 

Zakładzie Handlowo-Usługowym Huta-Chojno. Na drogach utwardzonych prowadzono 

remonty cząstkowe. Zużyto 8,7 t. emulsji asfaltowej, 9,86 t. masy asfaltowej na zimno i 49,28 

t. grysu bazaltowego  za łączną kwotę 31.918 zł. 

Utwardzenia placów   

Kostką polbruk w 2016 roku utwardzono place we wsiach:  Kowalki – 150 m
2
, Kwiatkowo – 

200 m
2 

, Stępowo – 110 m
2 

, Balin – 36,5 m
2 

, Godziszewy – 160 m
2 

, Borzymin – 31,5 m
2 

Puszcza Rządowa – 8,5 m
2 

,Baza w Głowińsku – 94 m
2 

. Łącznie utwardzono place na 

powierzchni 790,5 m
2 

. 

Wiaty przystankowe
  

Nowe wiaty blaszane wykonano i zamontowano w:  Linnem,  Mariankach i Stawiskach. 

Ponadto malowano elewacje wiat murowanych.  

Budowa studni głębinowej 

Zrealizowano budowę studni głębinowej na terenie gminnego ujęcia wody w Sadłowie. Wykonawcą 

był STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior zam. Huta Strzelce. Koszt budowy wyniósł 

146.323,27 zł. 

 



Nowe wejście do urzędu 

 

                W dniu 20.04.2016 r. oddano do użytku podjazd dla osób niepełnosprawnych z 

przebudową schodów wejściowych oraz zadaszeniem nad wejściem do budynku Urzędu 

Gminy Rypin. Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane i 

izolacyjne, wykonanie podkładów i nawierzchni podjazdu, wykonanie okładzin schodów z 

granitu palonego i polerowanego oraz zadaszenia z płyty poliwęglanowej o wymiarach 6,40 x 

2 m. Koszt wykonanych prac wyniósł  67.457 złotych. Wykonawcą zadania była Firma 

Wielobranżowa “KRAJAN” Jan Krawulski z Rypina. 

 

Dobudowa remizy 

          W maju 2016 roku zakończono rozbudowę remizy Wiejskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zakroczu. Dobudowano pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na szatnię 

o powierzchni 19,7 m
2
. Prace wykonało PPHU MATROL Robert Kuczbański z m. Moczadła. 

Koszt inwestycji wyniósł prawie 32.250 złotych. 

Świetlica w Głowińsku 

         W m-cu czerwcu 2016 roku zakończono remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w 

Głowińsku. Zamurowano otwór dotychczasowych drzwi wejściowych i wykonano nowe 

wejście bezpośrednio na salę. W ten sposób w miejscu dotychczasowego korytarza wykonano 

pomieszczenie w.c. Ułożono płytki terakoty na podłodze w Sali i wymieniono okna na 

plastikowe.   

Prace w budynkach gminnych 

 Dylewo – remont pomieszczeń po sklepie w świetlicy.  

 Budynek wielorodzinny w Puszczy Rządowej: udrożnienie kanałów wentylacyjnych, 

montaż czujników tlenku węgla, remont mieszkania dla rodziny wielodzietnej, remont 

elewacji i schodów wejściowych, malowanie korytarzy i klatki schodowej, przebudowa 

pieca, remont świetlicy. 

 Remiza OSP w Sadłowie – montaż parapetów i obudowa belki stropowej i filarów 

drewnem, wykonanie wentylacji w kuchni i magazynku. 

 Remiza OSP Rypałki – malowanie wieży, kuchni, zaplecza kuchni, łazienki, korytarza. 

Naprawa kanalizacji. 

 Remiza WOSP Zakrocz – montaż instalacji c.o. w szatni, usunięcie awarii wodociągu. 

 Borzymin – malowanie kuchni i korytarza w świetlicy. 

 Marianki – malowanie wszystkich pomieszczeń. 

 Malowanie pomieszczeń urzędu gminy i bazy w Głowińsku. 

 

Remonty placówek oświatowych 

Drobne prace remontowe we wszystkich szkołach trwały nieprzerwanie. Najważniejsze tego 

typu prace to : 



- SP Borzymin – tynk akrylowy na lamperię w korytarzu (167 m
2
), malowanie korytarza, 

klas i szatni, ułożenie tynku mozaikowego w hollu, naprawa kominów, malowanie 

fundamentów. 

- SP Starorypin – ułożenie terakoty na korytarzu (300 m
2
). 

- SP  Sadłowo – montaż osłon na głośniki w Sali gimnastycznej. 

- Gimnazjum – malowanie 9 pomieszczeń w szkole oraz kuchni. 

Cmentarz komunalny 

       Na rozbudowę Cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym ze środków gminy 

wydatkowano 156.672 zł. Jest to 25 % udział gminy we wspólnym utrzymaniu cmentarza z 

miastem Rypin.  

Fundusz sołecki                                                  

Rok 2016 był pierwszym rokiem funkcjonowania w gminie Rypin funduszu sołeckiego, z 

którego wydatkowano kwotę 371.018 zł. Z jego udziałem z inicjatywy mieszkańców sołectw 

wykonano szereg zadań. Do najważniejszych z nich należały: 

  remonty dróg gminnych we wszystkich sołectwach – 114.617 zł, 

  zakup kostki brukowej na place i chodniki (Balin, Godziszewy, Jasin, Kowalki, Marianki, 

Stępowo, Starorypin P.) – 50.600 zł, 

  doposażenie świetlic (Balin, Borzymin, Dębiany, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy, 

Puszcza, Rusinowo, Rypałki, Sadłowo, Zakrocz) – 57.227 zł, 

  dofinansowanie szkół (Borzymin, Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo, Zakrocz) – 12.882 zł,  

  modernizacja boisk (Cetki, Czyżewo, Dylewo, Głowińsk, Starorypin Rz., Zakrocz) – 

35.689 zł, 

 zakup lamp oświetleniowych (Kowalki, Podole, Sadłowo) – 16.055 zł, 

  zakup ławek do parku w Sadłowie (Sadłowo, Nowe Sadłowo, Linne) – 4.650 zł, 

  zakup namiotu  – 3.150 zł i wiaty – 1524 zł w Linnem, 

  zakup poręczy na drogę w Puszczy – 4.487 zł, 

  zakup garażu – Borzymin – 4.042 zł, 

  zakup siłowni na wolnym powietrzu w Dębianach – 9.963 zł, 

  zakup tablic informacyjnych (Starorypin Prywatny, Stawiska) – 3.432 zł,  

  zakup stolika i ławek (Stępowo) – 2.957 zł, 

  budowa altany – Cetki – 4.000 zł, 

  organizacja imprez środowiskowych ( 22 sołectwa) – 54.813 zł. 

 

 

 



INFORMACJA  O  STANIE   MIENIA  KOMUNALNEGO   

GMINY RYPIN 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 

Rozdział 1.  Gospodarka gruntami – 2016 r. 

Gmina Rypin zajmuje powierzchnię  13 208 ha  

Użytki rolne ………………………………………………………………….………….11 099 ha 

 grunty orne      9 812 ha 

 łąki trwałe          727 ha 

 pastwiska trwałe        474 ha 

 grunty pod rowami          86 ha 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone ……………………………………    1 151 ha 

 lasy i grunty leśne                 1 136 ha  

 grunty zadrzewione              15 ha 

Grunty zabudowane i zurbanizowane ……………………………………………  107 ha 

 mieszkaniowe          36 ha 

 przemysłowe          29 ha 

 inne zabudowane          33 ha 

 zurbanizowane tereny niezabudowane         2 ha 

 rekreacyjno-wypoczynkowe         7 ha 
Tereny komunikacyjne …………………………………………………………... 348 ha 

 drogi         312 ha 

 koleje           33 ha 

 inne              3 ha 

Grunty pod wodami …………………………………………………………………58 ha 

 grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi      58 ha 

Tereny pozostałe ………………………………………………………………….  445 ha  

 tereny różne               3 ha 

 nieużytki         442 ha 

 

 

 



Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia  

(ha) 
% udział 

1. Tereny Skarbu Państwa 1 355 10,26 % 

2. Tereny komunalne 192 1,45 % 

3. Tereny prywatne 11 661 88,29 % 

Ogółem 13 208 100,00 % 

 

 

 

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:    

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Rolne Lasy Pozostałe 

 

1. 

Grunty wchodzące w skład gminnego 

zasobu nieruchomości 

 
186 

 
137 

 
29 

 
20 

 2. Grunty w użytkowaniu wieczystym       6      0       0        6 

 Ogółem 192 142 29 26 

 

 

Rozdział  2. Budynki i obiekty komunalne 

  

Budynki mieszkalne i lokale użytkowe  
W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. znajdują się 6 budynków mieszkalnych ze 

100% udziałem gminy. W 6 budynkach ze 100 % udziałem gminy znajduje się 31 lokali 

mieszkalnych.  

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 31. 

Rozdział 3.  Charakterystyka infrastruktury komunalnej 

Sieć wodociągowa                                                                                                                                                       

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody: Borzymin, Kowalki, Sadłowo, 

Starorypin Prywatny. Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin 

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 329,91 km. W roku 2016 podłączonych 

tereny Skarbu Państwa 

tereny komunalne 

tereny prywatne 



do sieci wodociągowej zostało 12 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1725 

budynków podłączonych do gminnej sieci wodociągowej. 

 Odprowadzanie ścieków 

 Gmina Rypin nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są przy 

pomocy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Balin, Głowińsk, Ławy, 

Marianki, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny i Starorypin Rządowy do miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 35,34 km. 

Do sieci podłączonych jest 257 budynków. 

Drogi na terenie gminy 

Odpowiednia sieć drogowa jest podstawą prawidłowego funkcjonowania transportu na danym 

terenie. Obsługę komunikacyjną Gminy  Rypin zapewnia system dróg o znaczeniu wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym.                                                                                                                                                                       

Zestawienie długości dróg na terenie gminy:  

-  drogi wojewódzkie             -               28,094 km                                                                                                                           

-  drogi powiatowe                 -               41,591 km                                                                                                                                        

-  drogi gminne                       -             140,183 km 

Na terenie gminy Rypin swój przebieg zaznaczają cztery trasy dróg wojewódzkich. Posiadają 

one nawierzchnię utwardzoną ( asfaltobeton ) . Są to drogi klasy technicznej III i IV relacji: 

-  Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub - Dobrzyń – Rypin, 

-  Nr 557 Rypin – Lipno,  

-  Nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - Bielsk,  

-  Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława. 

Do dróg powiatowych występujących na terenie gminy Rypin zaliczamy drogi relacji:  

- Długie – Rakowo – Cetki, 

- Rakowo – Czyżewo – Rusinowo, 

- Długie – Rypin, 

- Starorypin  Rządowy – Rypin, 

- Michałki – Starorypin  Rządowy, 

- Michałki – Sadłowo, 

- Nowe Zasady – Sadłowo – Godziszewy, 

- Borzymin – Głowińsk,  

- Cetki – Balin,  

- Rypin – Pręczki,  

- Dylewo – Rogowo, 

- Godziszewy – Dylewo,  

- Wygoda – Sosnowo, 

- Puszcza Miejska – Skrwilno, 

Wszystkie wyżej wymienione drogi powiatowe posiadają nawierzchnie twarde – klasa techniczna V.  

Drogi gminne  
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym stanowiące sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.                                                                                                   

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg:                                                                               

- drogi o nawierzchni utwardzonej  71,335 km ( 50,88 % )                                                                                           

- drogi o nawierzchni gruntowej  68,848 km ( 49,11 % )   

Drogi na terenie Gminy Rypin wymagają w większości gruntownego remontu i modernizacji. 



Ważnym elementem komunikacji zbiorowej na terenie gminy są połączenia autobusowe, 

obsługiwane przez PKS.  

 

Zestawienie wybudowanych dróg: 

Rok  2009  

1. Jasin – Kwiatkowo   1, 400  596 913,40  ( RPO ) 

2. Iwany – Rypałki  2 ,132  947 849,89  ( Schetynówka ) 

3. Stępowo – Wólka  0, 970  189 879,82  ( FOGR ) 

4, 502 km 
Rok 2010  

1. Zakrocz – Dębiany  1, 650  631 697,48    (fundusz wsparcia 400 tyś.) 

2. Sadłowo – Sadłowo Rum. 1, 170  299 447,58  ( FOGR 60,0 tyś ) 

3. Marianki – Przysiółek  0,225    
3, 045  km 

Rok 2011 

1. Godziszewy – Kwiatkowo 1,853 km 816.640,25   (RPO 400 tyś) 

Rok 2012 

1. Linne – Jasin    2.008 km 967.514,01 (Schetynówka  201 tyś zł) 

(Starostwo 98 tyś zł) 

Rok 2013 

1. Sumówko – Rypałki  1.300 km 753.781,00       (FOGR – 120 tyś zł) 

Rok 2014 

1. Puszcza Rządowa – Szczerby 1,915 km  779.624,30 

2. Cetki – Czyżewo            1,510 km 954.720,81       (FOGR – 140 tyś zł) 

3. Kowalki             0,233 km 120.000,00 

                                                 3,658 km 

Rok 2015 

1. Cetki – Czyżewo  1.470 km 967.641,39       (FOGR – 149 tyś zł) 

2. Starorypin Prywatny – Rypin 0,320 km 206.716,57 

3. Starorypin Pr. (Plebanka) 0,608 km 181.220,70 

Rok 2016 

1. Stawiska – Stawiska  0,950 km 292.494,37 (Schetynówka – 146 tyś zł) 

2. Starorypin P. -  Rypałki  1,308 km 495.700,33 (PROW – 285,6 tyś zł) 

3. Rusinowo – Marianki  0,917 km 213.801,18 

Oświetlenie uliczne 

 Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 119 punktów świetlnych + 5 

punktów przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Balinie. Łączna zainstalowana moc wszystkich 

źródeł światła wynosi 75,5 kW. Gmina na cele oświetleniowe zużywa ok. 43,85 MWh energii 

elektrycznej rocznie. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2016 roku wyniósł 28.872  zł. Łącznie za 

oświetlenie Gmina wydała w 2016 roku 36.540 zł. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego 

wynoszą obecnie 549,68 zł na rok. Co roku stan oświetlenia ulega znacznej poprawie co przynosi 

korzyści w kosztach prowadzonej eksploatacji i mniejszą awaryjność tych urządzeń. Wynika to ze 

zmodernizowania większej części oświetlenia Gminy, dalszej modernizacji wymagają jednak 

pozostałe odcinki.  



Gospodarka odpadami komunalnymi 

Ilość pojemników w 2016 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 113 sztuk. W 

pojemniki zostały wyposażone szkoły, Urząd Gminy w Rypinie, świetlice i przystanki 

autobusowe. Koszt wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności 

publicznej w 2016 roku wyniósł 36.821,55 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wynosił 

11.199,80 zł., a zmieszanych odpadów zebranych z dróg 3.021,83 zł.  W 2016 roku przez 

konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. z o. o. i Regionalny 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o. o. oraz Zakład Usługowo-

Handlowy „KARO” Józef Karczewski odebrane zostało 1161,53 Mg odpadów komunalnych. 

Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 8,41 Mg odpadów. Koszt 

odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych wyniósł 627.845,07 zł.  

Rozdział 4. Finanse gminy 

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz 

wykonywania posiadania wynoszą  60.650,36 zł, 

w tym: 

 czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych     56.303,16  zł 

 wieczyste użytkowanie gruntów         4.347,20  zł 

II. Wierzytelności gminy  

 podatek od nieruchomości       600.976,80 zł 

 podatek rolny           57.956,41 zł 

 podatek leśny                         1.729,20 zł 

 podatek od środków transportu         30.327,00 zł 

 czynsze, dzierżawny, najem terenu        13.147,14 zł 

  wieczyste użytkowanie terenu                       1.341,34 zł 

 odpłatność za wodę        127.270,39 zł 

 odpłatność za ścieki                      22.930,22 zł 

 opłata za gospodarowanie odpadami       125.611,86 zł. 

Uwaga:  

Wierzytelności  obejmują  kwoty  główne  zobowiązań  podatkowych i opłat wymaganych na 

31 grudnia 2016 roku. 

 

 

Tekst, zdjęcia i wykonanie kroniki: Jan Kwiatkowski 

  



 

 

 

 

 

 


