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SPOTKANIE  NOWOROCZNE 

         W dniu 9 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się 

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

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

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

starosta rypiński Marek Tyburski, radni powiatu rypińskiego: Piotr Makowski i Ryszard 

Potwardowski, członek zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Błaszkiewicz, 

prezes ZOGZOSP Tomasz Jezierski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin 

Dariusz Trojakowski. Janusz Tyburski wójt gminy Rypin przedstawił dokonania gminy w 

roku 2013 w szczególności w zakresie wykonanych inwestycji. W części artystycznej z 

jasełkami „Cicha noc, święta noc” wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zakroczu.  

Uczestnicy spotkania. 

 

             Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakroczu podczas występu. 
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            Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin.                                       Marek Tyburski – starosta rypiński. 

 

NAGRODZENI  W   KONKURSIE 

           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w 

Wąpielsku w listopadzie 2013 roku ogłosiło konkurs pn.: „Najpiękniejsza ozdoba 

choinkowa”. Konkurs był skierowany do mieszkańców gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia. Przedmiotem konkursu było pielęgnowanie i nawiązywanie do lokalnych 

tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz aktywizacja i promocja działań obszaru LGD. W I 

kategorii wiekowej (do 16 roku życia) napłynęło 87 prac, natomiast w II (powyżej 16 roku 

życia) napłynęło 12 prac. W konkursie wzięli także udział mieszkańcy gminy Rypin. Komisja 

konkursowa rozstrzygnęła konkurs w dniu 23.12.2013 roku. W dniu 16 stycznia 2014 roku w 

Urzędzie Gminy Rypin miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom 

konkursu z gminy Rypin. I miejsce w konkursie zdobyła Ewa Grochowalska z Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Kowalkach i w nagrodę otrzymała dyplom i tablet 7” (nagrodę odebrała 

mama). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Natalia Adamowska i Artur Rozpierski ze 

Szkoły Podstawowej w Zakroczu, Martyna Durnakowska i Dawid Paszke  ze Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym oraz Weronika 

Gawrońska ze Szkoły Podstawowej im. ks kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Osoby 

wyróżnione otrzymały dyplomy oraz pendrive
’
y. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał wójt 

gminy Rypin Janusz Tyburski. W uroczystości udział wzięli rodzice lub opiekunowie dzieci. 

Obecni byli także: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy a zarazem członek zarządu LGD, 

Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty, Adam Łapkiewicz – inspektor ds. promocji. 
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Adam Łapkiewicz, Janusz Tyburski, Marzena Zdrojewska, Jan Kwiatkowski z laureatami konkursu. 

 

KOLĘDY I  PASTORAŁKI 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym zorganizowała 

w dniu 27 stycznia 2014 roku V Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.  Wzięło w nim 

udział 13. uczniów  szkół z terenu powiatu rypińskiego. Przegląd poprowadziła Alina 

Ciećwierz. Wykonawców oceniało jury w składzie: Iwona Skórzewska - Kudła, Stefan 

Dąbrowski i Tadeusz Szcześniak. Uczestnicy przeglądu oceniani byli w dwóch kategoriach: 

młodszej: 0-III i starszej: IV-VI. W pierwszej kategorii I miejsce otrzymała Amelia Szyszka – 

z SP w Borzyminie, II miejsce - Natalia Błażejewska z SP w Stępowie, III miejsce - Joanna 

Wysocka  SP w Radzikach Dużych. Wyróżnienie przyznano Lenie Manelskiej – SP w 

Starorypinie Rządowym. W drugiej kategorii nagrody otrzymali: I miejsce - Karolina 

Łukaszewska: SP w Radzikach Dużych, II miejsce - Zuzanna Szyszka – SP w Borzyminie, III 

miejsce - Jarosław Czachorowski - SP w Stępowie. W tej kategorii wyróżniono Oliwię 

Krajnik z SP w Skudzawach. 
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Uczestnicy przeglądu wraz z organizatorami. 

 

WYBORY  SOŁTYSA  I  RADY  SOŁECKIEJ 

       W dniu 26 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Sadłowie odbyło się zebranie 

wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Linne. Wybory uzupełniające 

przeprowadzono w związku ze zgonem w dniu 11.01. b.r. poprzedniego sołtysa Mieczysława 

Lecha Krauza. Na 154 wyborców uprawnionych do głosowania w zebraniu wzięło udział 55 

osób. Spośród dwojga kandydatów w głosowaniu tajnym sołtysem został wybrany Sławomir 

Duchewicz.  

       Sławomir Duchewicz ma 41 lat, z wykształcenia jest 

technikiem mechanizacji rolnictwa i wraz z żoną Agnieszką 

prowadzą od 2006 roku własne gospodarstwo rolne o pow. 20,48 

ha specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej. W latach 

1996 – 2006 pracował w Pracowni Witraży jako witrażysta. 

Państwo Duchewicz wychowują dwoje dzieci.  

       W skład rady sołeckiej zostali wybrani: Górczyńska 

Katarzyna, Płuza Mirosław i Syput Piotr. 

       W zebraniu wyborczym sołtysa wzięli udział: Janusz 

Tyburski – wójt gminy, Mirosław Kowalski – radny rady gminy, 

Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Agnieszka Liszewska – pracownik urzędu, Jacek 

Pawłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadłowie. 
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NIECODZIENNE  ZNALEZISKA 

             W dniu 8 marca 2014 roku podczas wykonywania prac polowych na polu Piotra 

Dunajskiego w Rakowie znaleziono pocisk kaliber 100 mm o długości ok. 60 cm pochodzący 

z okresu II wojny światowej. Przedmiot został zabrany dnia następnego przez patrol 

rozminowania z JW 1523 w Inowrocławiu. Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 13 marca 

b.r., kiedy to podczas prowadzenia prac polowych Jan Gadomski w Nowym Sadłowie 

wydobył na powierzchnię podobny przedmiot.  
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TURNIEJ  WIEDZY  POŻARNICZEJ 

             W dniu 14 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

13. edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje 

przeprowadziła komisja w składzie: Jan Wysocki, Tomasz Jezierski, Jędrzej Zimnicki. W I 

grupie wiekowej (szkoły podstawowe) czołowe miejsca zajęły: Andżelika Wesołowska z SP 

Stępowo, Barbara Cieszyńska z SP Sadłowo, Klaudia Kamińska z SP Zakrocz. W II grupie 

wiekowej (gimnazjum) czołowe miejsca zajęli: Jagoda Murawska, Justyna Tyburska, Mateusz 

Trzciński – wszyscy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach. . Laureaci zostali 

uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez wójta gminy 

Rypin Janusza Tyburskiego. Gośćmi turnieju byli: Jan Pankowski – wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Rypin oraz Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Rypin.  

Uczestnicy eliminacji wraz z organizatorami i opiekunami. 

 

STRATEGIA  ROZWOJU  GMINY  RYPIN 

              W dniu 7 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyły się 

warsztaty w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2014 – 2020. W 

spotkaniu udział wzięli: Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Marek Paweł Śmiechewicz, - 

przewodniczący rady gminy, Jan Pankowski i Walenty Topolewski – wiceprzewodniczący 

rady gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Małgorzata Czajkowska – skarbnik gminy, 

pracownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, członkowie OSP i członkinie KGW, Ryszard 

Błaszkiewicz – reprezentujący Kujawsko- Pomorską Izbę Rolniczą. 

             Warsztaty w sprawie opracowywania nowej strategii rozwoju gminy poprowadził 

Bogdan Kępka – doradca ds. rozwoju – specjalizujący się w opracowywaniu strategii „małych 

Ojczyzn”. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: Co 

chcemy zrobić?, Jak? Skąd pozyskać pieniądze? Po wystąpieniu prelegenta rozpoczęto 

dyskusję. Głos zabrali także m.in.: wójt gminy Janusz Tyburski, Jan Pankowski, Marzena 
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Zdrojewska, Dariusz Trojakowski, Jan Wysocki. Drugie spotkanie w tej sprawie 

zorganizowano w dniu 25 kwietnia b.r. i pozwoliło ono na opracowanie ostatecznej wersji 

projektu strategii. 

 
Uczestnicy warsztatów.  
 
 

SPOTKANIA  PRZEDŚWIĄTECZNE 

        W okresie od 29 marca do 13 kwietnia 2014 roku w gminie Rypin odbyły się spotkania 

okolicznościowe, podczas których prezentowane przygotowane stoły wielkanocne. Spotkania 

odbyły się w 13. kołach gospodyń wiejskich i były formą integracji środowisk wiejskich. 

Były też okazją do zaprezentowania dekoracji stołów oraz potraw świątecznych i ich 

konsumpcji. 

Spotkanie w Rusinowie. 
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Stół wielkanocny w Kowalkach. 

 

Spotkanie przy stole wielkanocnym w Dylewie. 

 

III  DOBRZYŃSKI  JARMARK  WIELKANOCNY 

       W dniu 12 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbył się III Dobrzyński 

Jarmark Wielkanocny. Organizatorami jarmarku było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Rypin oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie     
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a patronat objął wójt gminy Janusz Tyburski. Celem jarmarku było propagowanie tradycji i 

folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki w 

obrzędowości ludowej. Można było obejrzeć, skosztować i kupić wyroby rękodzielnicze, 

świąteczne wędliny i pieczywo, ciasta, miody i wiele innych. Oprawę artystyczną zapewnili: 

kapela „Sami Swoi”, zespół taneczny „Borzymianki” ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie, 

zespoły TAMA, zespół folklorystyczny „ Familianki” z gminy Brzuze, zespół „Jarzębinki” z 

gminy Chrostkowo, zespół „Ale Babki” z Balina. Gośćmi jarmarku byli m. in.: Jan Krzysztof 

Ardanowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński – radny wojewódzki, Bożena Mazur ze 

Stwarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Ryszard Błaszkiewicz z Kujawsko-Pomorskiej 

Izby Rolniczej. Konkurs rękodzieła ludowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi 

zorganizowano dla trzech grup wiekowych: uczniowie klas 0-IV, uczniowie klas V-VI i 

gimnazjum, KGW/osoby fizyczne. Imprezę prowadził Dariusz Trojakowski prezes SNRRGR. 

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:                                                                                               

- stroik wielkanocny: 0-IV: Szymon Rumiński -SP Zakrocz, Piotr Kleps – SP Borzymin. 

Kinga Pucińska – SP Sadłowo; V-VI i gimnazjum: Klaudia Kamińska – SP Zakrocz, Łukasz 

Porzyc – Gimnazjum w Kowalkach, praca zbiorowa: Patrycja Kusińska, Patrycja Czarnecka, 

Patrycja Ciecierska – SP Borzymin;   Dorośli :Elżbieta Markuszewska z Rypina, Halina 

Wenzel z Balina, Ewa Wierzchowska z Borzymina.                                                                                                                                      

- pisanka: 0-IV: Miłosz Dzwonkowski, Kacper Milewski, Luiza Wierzchowska – wszyscy z 

SP Zakrocz; V-VI i gimnazjum: Artur Rozpierski – SP Zakrocz, Joanna Dołkowska 

Gimnazjum w Kowalkach, Kamil Dzwonkowski – SP Zakrocz; Dorośli: Elżbieta Kaślewicz z 

Głowińska, Monika Filipska z Sadłowa, KGW Głowińsk.                                                               

– palma wielkanocna: 0-IV: Luiza Wierzchowska – SP Zakrocz, Oddział Przedszkolny SP 

Sadłowo, Julia Topolewska i Jakub Szałecki – SP Borzymin; V-VI i gimnazjum: Dominika 

Gawrońska i Dawid Śpiewakowski z gminy Brzuze, Karolina Szałecka – Gimnazjum w 

Kowalkach, praca zbiorowa: Dominik Brochocki, Radosław Florkowski, Anita Kaślewicz, 

Patryk Kaślewicz – SP Starorypin; Dorośli: Małgorzata Śpiewakowska i Anna Gawrońska z 

gminy Brzuze, KGW Balin, Ewa Filipska – Rypin.     Nagrodzono też wystawców: ZS Nr 2, 

ZS Nr 3 oraz stoiska KGW Sadłowo i KGW Głowińsk.  
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Wystawa pokonkursowa: 
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Otwarcie Jarmarku. Poniżej widok ogólny sali. 
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Zespół Szkól Nr 2 w Rypinie. 

 

Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie. 
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Zespół „Jarzębinki” z gminy Chrostkowo. 

 

 

 

Zespół „Familianki” z gminy Brzuze. 
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Kapela „Sami swoi”. 

 

 

Zespół „Borzymianki”. 
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Wręczanie nagród. 
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KONKURS  LGD 

              Dnia 25 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Wąpielsk wręczono nagrody i 

wyróżnienia w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Północ p.n. „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”. Na konkurs 

wpłynęło łącznie 67 prac z 8 gmin. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych: I – 

5-13 lat, II – 14-18 lat, III – powyżej 18 lat. Z gminy Rypin aż 13 osób otrzymało nagrody i 

wyróżnienia. Nagrodzeni to: w I kategorii: I miejsce – Artur Rozpierski z Dylewa, II miejsce 

– Martyna Świerczyńska z Rakowa, III miejsce – Damian Kiełkowski z Borzymina. 

Wyróżnienia: Jakub Kaślewicz z Głowińska, Oliwia Łukowska z Kowalk, Kamil 

Dzwonkowski z Puszczy Rządowej, Wiktoria Richert z Borzymina, Klaudia Kamińska z 

Puszczy Rządowej. W II kategorii: II miejsce – Łukasz Porzyc ze Stępowa, III miejsce – Ewa 

Grochowalska z Borzymina. W III kategorii: II miejsce – Halina Wenzel z Balina, III miejsce 

– Krystyna Sugalska z Dylewa. Wyróżnienie: Ewa Wierzchowska z Borzymina. 

Nagrodzeni wraz z organizatorami. 
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KANONIZACJA  JANA  PAWŁA  II –  27  KWIETNIA  2014  ROKU 

 

Jan Paweł II [łac. Ioannes Paulus PP.II] właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 r. w 

Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) polski biskup rzymskokatolicki, biskup 

pomocniczy krakowski a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren 

Państwa Miasto Watykan (16.10.1978 r. – 02.04.2005 r.), kawaler Orderu Orła Białego, 

błogosławiony Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota a także aktor, dramaturg i pedagog. 

Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.    

Honorowy obywatel gminy Rypin. 

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu 

chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych 

Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po 

licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie 

orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i 

wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z 

oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Papież Franciszek ogłasza Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=VwhTYlQtpeT0oM&tbnid=ZZ5FHFZum7TsWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jp2w.pl/pl/46914/52527/Homilia_Benedykta_XVI_podczas_beatyfikacji_Jana_Pawla_II.html&ei=Uo4xU7PlEYiatQbK2oHYAw&bvm=bv.63587204,d.bGQ&psig=AFQjCNGbLSR47ToK4w4H1p8PcQlnWrO0xQ&ust=1395842994322087
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Okolicznościowy banner przy figurce w Mariankach…          i hall w Urzędzie Gminy Rypin. 

 

Wejście do budynku urzędu. 
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MŁODA  JUBILATKA 

        Urodziła się 1 maja 2004 roku. Jest pierwszym dzieckiem z terenu gminy Rypin, które 

przyszło na świat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Aleksandra Fosińska - bo o 

niej mowa, mieszka wraz z rodzicami oraz młodszymi braćmi: Karolem i Marcelem w 

Sadłowie i tam uczęszcza do IV klasy szkoły podstawowej. 

        Z okazji 10. rocznicy urodzin Olę w Szkole Podstawowej w Sadłowie odwiedzili: Janusz 

Tyburski – wójt gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Marzena Zdrojewska – inspektor 

ds. oświaty. Odwiedzinom towarzyszyli również: Jacek Pawłowski – dyrektor szkoły oraz jej 

rodzice. Wójt gminy wręczył młodej jubilatce na pamiątkę tablet z nadzieją, że będzie jej 

służył zarówno do zabawy jak i do nauki. 

        W maju 2004 roku sekretarz gminy wraz z poprzednim wójtem gminy Rypin Ryszardem 

Potwardowskim odwiedzili Olę i jej rodziców w ich rodzinnym domu.  Ola została 

obdarowana przez wójta upominkami m. in. sporych rozmiarów pluszowym słoniem. 
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60  LAT  OSP  W  KOWALKACH 

            W dniu 3 maja 2014 roku obchodzono w gminie Rypin Dzień Strażaka oraz jubileusz 

60. lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach. Uroczystości rozpoczęto 

Mszą Świętą odprawioną przez ks. Prałata Tadeusza Zabornego – proboszcza Parafii Świętej 

Trójcy w Rypinie. Dalsza część uroczystości została przeniesiona z kościoła do sali 

gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach. Gośćmi strażaków ochotników z 

gminy i OSP Kowalki byli m.in.: Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński 

– radny województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący 

Rady Gminy Rypin, Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Jan Pankowski – 

wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Małgorzata 

Czajkowska – skarbnik gminy, Jan Pankowski – prezes ZOP ZOSP RP w Rypinie, Mariusz 

Sztuczka – komendant powiatowy PSP w Rypinie, Stanisław Drozdowski – prezes miejsko-

gminnej organizacji PSL w Rypinie, Tomasz Jezierski – prezes ZOG ZOSP RP w Rypinie, 

delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP, mieszkańcy wsi Kowalki i okolic.  

             Rys historyczny OSP w Kowalkach przedstawił jej prezes Jędrzej Zimnicki. 

Jednostka została utworzona w 1954 roku i od początku istnienia zyskała uznanie miejscowej 

ludności. Wielokrotnie strażacy ratowali dobytek a nawet życie mieszkańców wsi i okolic. Od 

1995 roku jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie 

OSP w Kowalkach dysponuje funkcjonalną i dobrze wyposażoną remizą i ma do swojej 

dyspozycji samochód pożarniczy oraz wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych. Aktualnie jednostka liczy 30 członków czynnych, 10 w drużynie 

młodzieżowej, 6 członków honorowych i 5 wspierających. 

              Zbigniew Sosnowski dokonał dekoracji strażaków i osób wspierających działalność 

jednostki medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymali je: złote – Beata Nejno i 

Krystian Sowiński; srebrne – Sebastian Adamczyk i Jarosław Łukowski; brązowe – Jakub 

Trędewicz, Maciej Kopaczewski, Martyna Gawrońska. Wręczono również odznakę Strażak 

wzorowy i odznaki za długoletnią służbę. W części artystycznej wystąpił chór szkolny 

Gimnazjum w Kowalkach oraz zespół taneczny „Borzymianki” ze Szkoły Podstawowej im. 

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Przed budynkiem remizy odsłonięto tablicę 

pamiątkową w hołdzie założycielom jednostki, budowniczym remizy i wszystkim członkom 

OSP Kowalki. Tablicę poświęcił ks. prałat Tadeusz Zaborny. 
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Wręczanie odznaczeń. 

 

 

Jędrzej Zimnicki – prezes OSP Kowalki i Tomasz Jezierski – prezes ZOG ZOSP RP w Rypinie. 
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Tablica pamiątkowa przed budynkiem remizy. 

 

                                                       Publikacja wydana z okazji 60-lecia jednostki. 
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III  WYBORY  DO  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO      

 

          W dniu 25 maja 2014 r. w Polsce odbyły się wybory posłów do 

Parlamentu Europejskiego. W województwie kujawsko-pomorskim europosłami  zostali 

wybrani: Tadeusz Zwiefka (PO), Janusz Zemke (SLD), Kosma Złotowski (PiS). W Polsce 

podział mandatów był następujący: PO – 19, PiS – 19, SLD-UP – 5, PSL – 4, Nowa Prawica 

(Janusz Korwin-Mikke) - 4.                                                                                                        

Wyniki wyborów w gminie Rypin przedstawia tabelka: 

 

Lp. 

 

 

Nazwa Komitetu  

Wyborczego 

Starorypin 

Rządowy 

Rypin Zakrocz Sadłowo Stępowo Borzymin Razem 

głosów 

%  

oddano 

głosów 

oddano 

głosów 

oddano 

głosów 

oddano 

głosów 

oddano 

głosów 

oddano 

 głosów 

 

 

 

 

1. KKW Europa Plus 

Twój Ruch 

2 2 2 5 2 1 14 2,01 

2. KKW SLD+UP 

 

8 21 3 2 1 12 47 6,74 

3. KW Nowa Prawica 

Janusza K. Mikke 

4 12 4 11 5 6 42 6,03 

4. KW PO RP 

 

15 43 16 16 15 18 123 17,65 

5. KW Polska Razem 

Jarosława Gowina 

4 3 1 0 1 3 12 1,72 

6. KW PSL 

 

44 69 28 54 43 14 252 36,15 

7. KW PiS 15 51 25 21 13 30 155 22,24 

8. KW Solidarna 

Polska Z. Ziobro 

5 6 4 1 4 8 28 4,02 

9. KW Ruch 

Narodowy 

1 4 0 0 1 0 6 0,86 

 

Uprawnionych do 

głosowania 

980 1496 777 877 769 1 010 5 909 

Liczba kart wyjętych z urny 100 214 84 117 86 96 697 

 

Frekwencja 10,20 14,30 10,81 13,34 11,18 9,50 11,80 

 

Głosy ważne 98 211 83 110 85 92 679 

 

Po raz kolejny frekwencja w wyborach do PE na terenie gminy Rypin była najniższą w całym 

powiecie rypińskim (15,63 %). Frekwencja w Polsce wyniosła 23,83%, w województwie 

kujawsko-pomorskim – 22,60%, w powiecie rypińskim – 15,63 %. W gminie Rypin najwięcej 

głosów zdobył Zbigniew Sosnowski (205). 
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KONFERENCJA  NAUKOWA 

              W dniu 12 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

konferencja naukowa „Archeologiczne dziedzictwo miasta i gminy Rypin. Organizatorami 

konferencji byli: Gmina Rypin, Miasto Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 

Fundacja Vetustas. Przestrzeń Pogranicza. Otwarcia konferencji dokonał wójt gminy Rypin  

dr inż. Janusz Tyburski, który wraz z burmistrzem miasta Rypin Pawłem Grzybowskim 

powitał wszystkich  przybyłych, szczególnie serdecznie wykładowców. Konferencję 

prowadził Andrzej Szalkowski – dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.                                                                                                                     

Tematy wykładów:                                                                                                                        

- Podstawy ochrony prawnej zabytków archeologicznych – mgr Katarzyna Kalinowska                                

- Badania archeologiczne cmentarzyska kultury wielbarskiej w Sadłowie – mgr Artur 

Kurpiejewski, mgr Jadwiga Lewandowska, mgr Jakub Mosiejczyk                                                                

- Grodzisko w Borzyminie w świetle badań archeologicznych – dr Jacek Bojarski                                  

- Odkryte skarby, nierozwiązane zagadki i nowe perspektywy badawcze Starego Rypina – 

mgr Jadwiga Lewandowska                                                                                                           

- Kościół bożogrobców w Starym Rypinie – fakty i mity – dr Artur Różański                                           

- Wyniki badań nieinwazyjnych średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starym Rypinie 

– mgr Wiesław Małkowski                                                                                                                          

- Wizualizacja grodu w Starym Rypinie z I połowy XIV wieku – mgr Jadwiga Lewandowska, 

mgr Paweł Moszczyński                                                                                                                                

- Założenia urbanistyczne średniowiecznego Rypina w świetle dokumentów i zabytków – dr 

hab. Paweł Ptaszyński                                                                                                                        

- O zamku w Sadłowie raz jeszcze – prof. dr hab. Leszek Kajzer                                                                                    

- Jeszcze o jednym zamku w okolicach Rypina – dr hab. Anna Marciniak – Kajzer                                    

- Promocja regionu na podstawie dziedzictwa kulturowego – wybrane przykłady - dr hab. 

Kazimierz Grążawski. 

Uczestnicy konferencji. 
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Wykładowcy. 

GMINNE  ZAWODY  SPORTOWO-POŻARNICZE 

        W dniu 14 czerwca 2014 roku na boisku w Sadłowie odbyły się doroczne gminne 

zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP. W zawodach wystartowały dwie młodzieżowe 

drużyny pożarnicze  oraz sześć drużyn dorosłych. 

        W rywalizacji drużyn młodzieżowych zwyciężyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 

OSP Sadłowo przed Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z OSP Kowalki. 

        Dorośli rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta oraz ćwiczenia bojowe.  

Zwycięzcą zawodów została Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie. Kolejne miejsca zajęły 

drużyny OSP: WOSP Zakrocz, Rypałki, Stępowo, Godziszewy, Kowalki.  

        Wszystkie zespoły uhonorowane zostały dyplomami, pucharami oraz nagrodami 

pieniężnymi ufundowanymi przez wójta gminy Janusza Tyburskiego. 

        Rywalizację w zawodach oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Rypinie. Sportowe zmagania pomiędzy strażakami ochotnikami 

obserwowała licznie zgromadzona publiczność. 

        Zawody obserwowali także zaproszeni goście m.in.: Paweł Zgórzyński – radny 

województwa kujawsko-pomorskiego, Stanisław Drozdowski – prezes Miejsko-Gminnej 

Organizacji PSL, Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący Rady Gminy Rypin, Jan 

Pankowski i Walenty Topolewski – wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin, Janusz 

Tyburski – wójt gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Małgorzata Chludzińska – 

pracownik urzędu, Mariusz Sztuczka – komendant powiatowy PSP w Rypinie, Tomasz 

Jezierski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rypinie, Jędrzej Zimnicki – 

komendant gminny OSP w Rypinie, Ryszard Potwardowski i Piotr Makowski – radni Rady 

Powiatu w Rypinie, radni gminy Rypin, sołtysi.   
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Zbiórka jednostek przed zawodami. 

 

 

Członkowie MDP z OSP Sadłowo podczas zawodów. 
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Piotr Lutowski – naczelnik OSP Sadłowo po odebraniu nagród za zwycięstwo w zawodach. 
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NAGRODZENI  UCZNIOWIE 

 

        Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Rypin w dniu 27 czerwca 2014 roku uczniowie 

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

konkursów i olimpiad oraz najlepsi sportowcy otrzymali z rąk wójta gminy Janusza 

Tyburskiego, przewodniczącego Rady Gminy Rypin Marka Pawła Śmiechewicza i 

wiceprzewodniczących rady Jana Pankowskiego i Walentego Topolewskiego nagrody 

książkowe. Listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów otrzymali również rodzice 

wyróżnionych uczniów. Wśród uczniów gimnazjum wyróżnieni zostali: Dołkowska 

Aleksandra – średnia ocen – 5,06, laureatka konkursu podmiotowego z języka rosyjskiego, 

Rutkowska Aleksandra – średnia ocen – 5,31, laureatka konkursu przedmiotowego z języka 

rosyjskiego, Tomasik Karolina – średnia ocen – 5,31, laureatka konkursu przedmiotowego z 

języka rosyjskiego, Michalska Agnieszka – średnia ocen – 5,39 (najwyższa wśród 

absolwentów), finalistka Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 

organizowanego przez marszałka województwa, Kęsicki Kamil – średnia ocen – 5,27, wynik 

100 % z matematyki na egzaminie gimnazjalnym, Mazanowska Daria – mistrzyni powiatu w 

piłce nożnej w turnieju GIMNAZJADA w latach 2011/12, 2012/13, 2013/13, wicemistrzyni 

powiatu w Igrzyskach LA w biegu na 100 m w latach 2012/13, 2013/14, wicemistrzyni 

powiatu w sztafecie szwedzkiej w Igrzyskach LA w latach 2012/13, 2013/14, mistrzyni 

powiatu w sztafetowych biegach przełajowych 10 x 800 m, od VI br. Zawodniczka ekstra 

ligowego Kobiecego Klubu Piłkarskiego KKP Bydgoszcz, Bętlejewski Jacek – mistrz 

powiatu w biegu na 1500 m, mistrz powiatu w sztafetowych biegach przełajowych 10 x 1000 

m, wicemistrz powiatu w biegu przełajowym na 2000 m, drużynowy mistrz powiatu w 

igrzyskach LA, Śmiarowska Aleksandra – mistrzyni powiatu w piłce nożnej w latach 

2012/13, 2013/14, od VI br. zawodniczka KKP Bydgoszcz, Dołkowska Joanna – średnia ocen 

– 5,20, mistrzyni powiatu w piłce nożnej w latach 2012/13, 2013/14, mistrzyni powiatu w 

sztafecie 10 x 800 m, wicemistrzyni powiatu w skoku w dal w latach 2012/13, 2013/14, 

drużynowa mistrzyni igrzysk  powiatowych w br.                                                                                                 

Najlepszymi absolwentami i sportowcami w szkołach podstawowych zostali: 

- SP Borzymin: Marchewka Weronika, Więckowski Bartosz. 

- SP Sadłowo: Łaszkiewicz Adrian, Jaworski Dionizy. 

- SP Starorypin Rządowy:  Piekarski Dawid, Obarowska Aleksandra. 

- SP Stępowo: Wesołowska Andżelika, Wojciechowska Paulina, Przybyszewski Jakub.  

- SP Zakrocz: Cieplak Julia, Kamińska Klaudia, Rzeszotarski Dominik. 

Listami gratulacyjnymi oraz kwiatami obdarowani zostali również nauczyciele - opiekunowie 

wyróżnionych uczniów: Anna Gadomska, Agnieszka Szablewska, Maciej Grzybowski, 

Leszek Jastrzębski, Jacek Pawłowski, Sławomir Malinowski, Krzysztof Szalkowski, Maciej 

Niedbalski. 
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Karolina Tomasik z ojcem po otrzymaniu nagrody. 

 

 

Uczniowie wraz z rodzicami. 
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LETNI WYPOCZYNEK 

 

Dzieci i młodzież gminy Rypin uczestniczyły w 2014 roku w wakacyjnych spotkaniach 

świetlicowych. Z tegorocznej formy letniego wypoczynku skorzystało ponad 400 dzieci. 

Organizatorzy i prowadzący zajęcia zadbali, by każdy dzień wakacyjnych spotkań był 

ciekawy, twórczy i na długo zapamiętany przez uczestników. Pierwszego dnia noszącego 

tytuł: "Akademia Pisania" dzieci pisały bajkę. Przeważnie o księżniczkach. Były też inne 

m.in. o strażaku, o swojej miejscowości, o zaczarowanym kapeluszu. Inwencji twórczej nie 

brakowało. W drugim dniu - "Dniu Rysownika" - rysowano ilustracje do ułożonej bajki. W 

trzecim dniu "Akademii Regionalnej" dzieci i młodzież poznawały ciekawostki o swojej 

miejscowości i gminie. Czwarty dzień letnich wakacji nosił tytuł "Akademia Odkrywania". W 

piątym – "Akademii Literata" dzieci prezentowały to, co napisały i narysowały w "Letniej 

Akademii". Tegoroczny letni wypoczynek dla dzieci zorganizowano – podobnie, jak w latach 

poprzednich - w 11 miejscowościach gminy Rypin: Borzymin, Balin, Czyżewo, Dębiany, 

Godziszewy, Kowalki, Marianki, Puszcza Rządowa, Rypałki Prywatne, Sadłowo, Stępowo. 

Zorganizowanie świetlicowych spotkań było możliwe dzięki wsparciu Gminy Rypin i 

zaangażowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Gminy Rypin, a dokładniej dzięki projektowi pn. "Akademia w bibliotece – od 

przedszkola do seniora". 

Wakacje w Kowalkach. 
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Uczestnicy letniego wypoczynku w Mariankach. 

 

 

…przed remizą w Sadłowie. 
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Rypałki – świetlica. 

 

FESTYNY  INTEGRACYJNE 

Tradycją w gminie Rypin stały się letnie festyny integracyjne. Celem organizacji tego typu 

imprez jest integracja środowisk lokalnych. Jest to okazja do wspólnych spotkań, zabaw 

połączonych z prezentacją działalności różnych grup społecznych i organizacji (szkół, KGW, 

OSP) działających w danym środowisku Tegoroczny cykl imprez letnich w gminie Rypin 

rozpoczął się w ostatnią sobotę maja w Balinie. Chętnych do plenerowych spotkań nie 

brakuje. Nie przeszkadza w tym nawet deszczowa pogoda. Tak, jak to było m.in. w 

Kowalkach i Zakroczu. Cykl letnich spotkań integracyjnych odbył się w 22 miejscowościach. 

Bieg w workach na festynie w Dylewie oceniał Jan Wysocki – prezes WOSP w Zakroczu. 
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ŚWIETLICA  PO  REMONCIE 

W dniu 26.07.2014 r. w Starorypinie Prywatnym oddano wyremontowaną świetlicę do użytku 

mieszkańców. Remont budynku przeprowadzono w ramach własnych środków gminy. 

Zrealizowane na terenie świetlicy w Starorypinie Prywatnym prace remontowe swoim 

zakresem obejmowały m.in.: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne z branży 

elektrycznej. Poza gruntownym odrestaurowaniem świetlicy zakupione zostało również 

wyposażenie pomieszczenia oraz kuchni. Nowo otwarty obiekt zyskał społeczne uznanie. Na 

sobotniej uroczystości oddania świetlicy spotkali się: członkinie miejscowego KGW wraz z 

Joanną Żulewską – przewodniczącą, Renatą Kopaczewską - przewodniczącą Gminnej Rady 

KGW, Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin, Marek Paweł Śmiechewicz - przewodniczący 

rady gminy Rypin, Jan Pankowski – wiceprzewodniczący, Dariusz Trojakowski – prezes 

SNRRGR, radni,  sołtysi, mieszkańcy. Poświęcenia nowo wyremontowanego pomieszczenia 

dokonał ks. Jarosław Cichocki z parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Po wspólnej 

modlitwie dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi. 

 

UROCZYSTOŚCI  PATRIOTYCZNE 

15 sierpnia 2014 roku w   Rypinie odbyły się uroczystości upamiętniające 94. rocznicę Bitwy 

Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Pierwszym punktem piątkowych obchodów była 

Msza Święta o godz. 10
00

 w Kościele parafii św. Stanisława Kostki. Uczestniczyły w niej 

poczty sztandarowe, delegacje, a także przedstawiciele miasta, powiatu i gmin. Po Mszy 

przemaszerowano ulicami miasta do parku przy ul. 3 Maja, gdzie odsłonięto kolejną tablicę 

informacyjną, upamiętniającą osobę marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przy pomniku 

marszałka swoje przemówienie wygłosił burmistrz Paweł Grzybowski. W uroczystości wzięła 

udział delegacja gminy Rypin: Janusz Tyburski – wójt gminy, Jan Pankowski i Walenty 

Topolewski – wiceprzewodniczący rady gminy. 
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Delegacja gminy Rypin składa kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 

SPOTKANIE  W  SPRAWIE  ROZWOJU  POWIATU 

             W dniu 19 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Rypinie  spotkali się 

samorządowcy z powiatu rypińskiego. Dyskutowano nad zawarciem porozumienia na rzecz 

rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Celem 

porozumienia jest ustalenie zasad współpracy dla zapewnienia rozwoju powiatu oraz wspólne 

ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na projekty służące jego mieszkańcom. 

Na dotacje będą mogły liczyć projekty przewidziane do realizacji w lokalnych strategiach 

rozwoju. Zakłada się, że do powiatu rypińskiego do roku 2020 trafi ok. 8,7 mln euro. 

Porozumienie ma również służyć zacieśnieniu współpracy poszczególnych samorządów oraz 

zwiększeniu zaangażowania powiatów w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE.  W 

spotkaniu udział wzięli: Marek Tyburski – starosta rypiński, Paweł Grzybowski – burmistrz 

miasta Rypin, Barbara Nowakowska – wójt gminy Rogowo, Janusz Tyburski – wójt gminy 

Rypin, Jan Koprowski – wójt gminy Brzuze, Dariusz Kolczyński – wójt gminy Skrwilno, 

Henryk  Kowalski – wójt gminy Wąpielsk (wszyscy na zdjęciu poniżej). 
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DOŻYNKI  GMINY  RYPIN                                         

        W dniu 31 sierpnia 2014 roku na boisku Szkoły 

Podstawowej w Stępowie odbyły się IV dożynki gminy 

Rypin. Korowód dożynkowy przemaszerował od budynku 

remizy OSP na plac celebry. Mszę Świętą koncelebrował 

proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie Ks. 

Kazimierz Rostkowski w towarzystwie ks. Jerzego 

Drozdowskiego. 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 – Starosta Rypiński, Paweł Grzybowski – 

burmistrz miasta Rypin, Stanisław Drozdowski – prezes 

Miejsko-Gminnej Organizacji PSL.  W dożynkach wzięło udział bardzo wielu mieszkańców 

gminy. Wieńce dożynkowe wykonały panie z KGW: Dębiany II – I miejsce w konkursie, 

Rusinowo – II miejsce, Balin – III miejsce, Marianki, Sadłowo, Stępowo. W konkursie 

kulinarnym „Nasze gminne smaki” wzięły udział KGW: Borzymin, Cetki, Dębiany II, 

Głowińsk, Kowalki,  Marianki, Rypałki, Starorypin Prywatny. Zwycięzcą konkursu zostało 

KGW w Borzyminie przed Kowalkami i Rypałkami. W ramach współzawodnictwa 

sportowego sołectw rozegrano konkurencje: bieg w workach, wyścig narciarski, przeciąganie 

liny (zwyciężyła drużyna z Kowalk). We współzawodnictwie sołectw na 14 zespołów 

czołowe miejsca zajęły: Stępowo, Balin, Rusinowo. Oprawę artystyczną zapewnili: orkiestra 

dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie, zespół ludowy „Borzymianki” ze Szkoły 

Podstawowej w Borzyminie, zespół „Ale babki” z KGW w Balinie, zespół „Jutrzenka” z 

KGW w Rypałkach, zespoły Tama  i Tama I, kapela „Sami Swoi”. Konferansjerkami 

dożynek były: Anita Suska i Iwona Makowska.  

Honory starostów dożynek pełnili: Ewa Zalewska ze Stępowa i Andrzej Szymański z 

Godziszew.  

Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie wyróżnieni zostali następujący rolnicy: 

Agnieszka i Sławomir Duchewicz z Linnego, Justyna i Kazimierz Gadomscy z Nowego 

Sadłowa, Ewa i Zdzisław Lewandowscy z Linnego, Dorota i Marek Mularscy z Godziszew.  

Podczas dożynek ogłoszone zostały ostateczne wyniki konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej 

przyjaznej środowisku” przeprowadzonego na terenie gminy Rypin. Oceniane były: zagroda, 

ogród, warzywnik oraz innowacje.  W kategorii nieruchomości do 1 ha czołowe miejsca 

zajęli: Włodzimierz Szablicki z Rusinowa, Jan Łaszkiewicz ze Stępowa, Krystyna i Henryk 

Brodowscy z Balina, Joanna i Jarosław Rutkowscy z Sikór, Marcin Kupka z Kowalk, Bożena 

Sowińska z Kowalk. W kategorii gospodarstw rolnych czołowe miejsca zajęli: I - Elżbieta i 

Stanisław Mezer z Borzymina, II – Danuta Narodzonek z Podola, III – Ryszard Błaszkiewicz 

z Rakowa.   

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

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Rypinie. Na stoisku informacyjnym 

KRUS pracownicy udzielali informacji na temat działalności placówki oraz przeprowadzili 

konkurs dla uczestników dożynek z nagrodami na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie 

rolnym pod nazwą „Bezpiecznie na wsi – nie daj się wkręcić!”. 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie dokonało interesującej prezentacji dziejów 

pogranicza ziem: dobrzyńskiej, chełmińskiej i michałowskiej w czasach I Rzeczypospolitej. 

W programie znalazły się: pokazy i przejażdżki konne, tor łuczniczy, warsztaty garncarstwa, 

kowalstwa oraz papiernictwa, pracownia alchemika. 
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Imprezą towarzyszącą dożynkom był II Turniej piłki nożnej sołectw poświęcony pamięci 

zmarłego w 2012 r.  Janusza Małeckiego, który odbył się w dniu 30 sierpnia 2014 roku w 

Kowalkach. Kolejność zajętych miejsc w turnieju była następująca: Stępowo, Kowalki I, 

Kowalki II. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Klimek ze Stepowa, 

najlepszym bramkarzem Maciej Kopaczewski z Kowalk, najlepszym strzelcem Rafał 

Stańczyk z Kowalk. Wręczenie nagród odbyło się podczas dożynek. Gośćmi specjalnymi 

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

 

 

            Ewa Zalewska i Andrzej Szymański – starostowie dożynek. 
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 Goście honorowi. 
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Publiczność dopisała. 

 

Poświęcenie wieńców dożynkowych. 
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Przemawia Janusz 

Tyburski – wójt gminy Rypin… 

 

                                                            …oraz Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP. 
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Anita Suska i Iwona Makowska – panie prowadzące uroczystość. 

 

 

Nagrodzeni rolnicy. 
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  Dębiany                                                                                 Sadłowo 

Marianki                                                                                   

                                                                                                 Balin 



43 
 

 

Rusinowo                                                                                  Stępowo  

 

Dawna praca kowala. 
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Dawni rycerze – w środku Andrzej Szalkowski – dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. 

Na zdjęciu obok: Janusz Tyburski – wójt wręcza nagrodę 

Elżbiecie Mezer z Borzymina za zajęcie I miejsca w konkursie na 

najpiękniejszy ogród przydomowy. Poniżej: witacz dożynkowy. 

 

                         



45 
 

Zespół Ale Babki z KGW w Balinie. 

 

 

 

 

Zespół Jutrzenka z KGW w Rypałkach. 
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Zespół TAMA i TAMA I. 
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JUBILEUSZ  100. LECIA  URODZIN 

        W dniu 1 września 2014 roku w Restauracji „U Toniego” miała miejsce niecodzienna 

uroczystość. Setną rocznicę urodzin obchodził Stanisław Zaborowski z Dylewa. Oprócz 

licznie zgromadzonej rodziny jubilata w uroczystości udział wzięli: Janusz Tyburski – wójt 

gminy Rypin, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Danuta Wilkanowska – pracownik 

ewidencji ludności tut. Urzędu, Marian Delewski – kierownik Placówki Terenowej KRUS w 

Rypinie. Wójt gminy złożył jubilatowi serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu oraz przekazał 

upominek. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Rypinie Marian Delewski odczytał list 

gratulacyjny Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wręczył kwiaty i 

złożył życzenia długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

Szacowny Jubilat urodził się 1 września 1914 roku. Wychował się na wsi – w Dylewie. Przez 

krótki okres mieszkał w Zakroczu. W czasie II wojny światowej był na przymusowych 

robotach w Skierniewicach. Później już cały czas pracował w gospodarstwie rolnym w 

Dylewie. Dorabiał sobie na kolei, dziewięć lat był wozakiem – woził mleko od rolników do 

zlewni. Gospodarstwo rolne prowadził aż do 74. roku życia. Siedem lat temu zmarła Mu żona  

Apolonia, z którą przeżył przeszło pół wieku. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci: 

trzech synów i pięć córek. Pan Stanisław doczekał się 22. wnucząt i 33. prawnucząt. 
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Przedstawiciele urzędu gminy z jubilatem. 

 

 

Uczestnicy uroczystości. 
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POŚWIĘCENIE  DROGI 

    Dnia 6 września 2014 roku w Puszczy Rządowej miała miejsce niecodzienna uroczystość. 

Tego dnia dokonano poświęcenia i symbolicznego oddania do użytku nowo wybudowanej 

drogi utwardzonej Puszcza – Szczerby. Odcinek o długości 1,955 km wybudowało 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Koszt budowy wyniósł 762510,74 zł. Na 

drodze ustawiono namioty, w których  została odprawiona Msza Święta, poprzedzona 

poświęceniem całego odcinka drogi przez księdza. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy zostali 

zaproszeni na poczęstunek. Serwowano grochówkę przygotowaną przez KGW w Mariankach, 

ciasto, kawę, herbatę, napoje chłodzące. Udział w uroczystości wzięło bardzo wielu 

mieszkańców wsi Puszcza Rządowa, radni gminy, pracownicy urzędu z wójtem gminy na 

czele, przedstawiciele wykonawcy i nadzoru.  
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Miejsce celebry. 

 

 

 

Przecięcie wstęgi. 
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DOŻYNKI   I   RYPIN  AGRA   2014 

 

         W dniach 13 – 14 września 2014 roku na obiektach MOSiR w Rypinie odbyły się targi 

RYPIN AGRA 2014 oraz dożynki powiatowe.  Mszę Św. Dziękczynną w dniu 14 września 

2014 roku  koncelebrował ks. infułat Marek Smogorzewski – dziekan i proboszcz Parafii Św. 

Stanisława Kostki w Rypinie. Gospodarzami dożynek byli: burmistrz miasta Rypin Paweł 

Grzybowski i starosta rypiński Marek Tyburski. Dożynki swoją obecnością zaszczyciło wielu  

gości. Obecni byli m. in.:  Jan Krzysztof Ardanowski i Zbigniew Sosnowski – posłowie na 

Sejm RP, Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-pomorskiego.  Starostami 

dożynek byli: Bogusława Świerzawska z Rogowa i Zdzisław Lewandowski z Linnego. 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił starosta rypiński Marek Tyburski. Słowa 

podziękowań za trud włożony w pracę na roli do rolników skierowali: Jan Krzysztof 

Ardanowski i Zbigniew Sosnowski.  Z gminy Rypin wyróżniono gospodarstwa rolne Państwa 

Wioletty i Mirosława Klimkowskich z Godziszew i Urszuli i Sławomira Kulwickich z 

Nowego Sadłowa. Koła Gospodyń Wiejskich Dębiany II, Rusinowo, Balin, Marianki, 

Sadłowo, Stępowo zaprezentowały  wieńce dożynkowe. Wieniec z KGW w Balinie zajął 

pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu powiatu rypińskiego. Nierozerwalną częścią 

dożynek był pokazy sprzętu rolniczego i prezentacje ponad 150 wystawców, pokaz psów, 

prezentacje zespołów artystycznych, rywalizacja samorządów, wybory miss, szereg atrakcji 

dla dzieci.  
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Nagrodzeni rolnicy z powiatu rypińskiego. 

 

Panie z KGW Balin w towarzystwie Janusza Tyburskiego – wójta gminy z nagrodzonym wieńcem 

dożynkowym. 



53 
 

XV  KONGRES  GMIN  WIEJSKICH                                                                  

        Gmina Rypin jest od 1999 roku członkiem Związku Gmin Wiejskich RP. 

       Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w 

wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego 

rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. Podstawowym 

celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów 

tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. 

Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć 

o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno 

negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy 

członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. 

       „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski" pod takim hasłem przebiegał XV 

Kongres Gmin Wiejskich w dniach 16-17 września 2014 r. w gminie Biała Rawska.  Wzięło 

w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników gmin, gości, przedstawicieli 

ogólnopolskich organizacji samorządowych i  mediów. Rangę zaproponowanej debaty o roli 

obszarów wiejskich w rozwoju Polski wzmacnia obecność na Kongresie  Bronisława 

Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Janusza Piechocińskiego, 

wicepremiera oraz Ministrów z Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli Parlamentu, Rządu, 

instytucji działających w obszarach wiejskich.                                                                                       

Jako przedstawiciel gminy Rypin w kongresie uczestniczył sekretarz gminy                                   

Jan Kwiatkowski. 

Jan Kwiatkowski przed obiektami kongresu. 
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PATRON  I  SZTANDAR  DLA  SP  W  STARORYPINIE  RZĄDOWYM 

Uchwałą Nr XXXI/176/13 z dnia 4 listopada 2013 roku na XXXI sesji  Rada Gminy Rypin 

nadała Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym imię Kornela Makuszyńskiego. 

Uroczystości związane z nadaniem imienia odbyły się w dniu 18 września 2014 roku. 

Uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły rozpoczęły się w kościele w 

parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Mszę Świętą celebrował ks. Infułat Marek 

Smogorzewski. Po uroczystej mszy świętej rozpoczęła się II część uroczystości na sali 

gimnastycznej szkoły w Starorypinie. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły oraz 

ślubowanie uczniów i złożenie kwiatów w Izbie Pamięci patrona szkoły. Fundatorzy 

sztandaru dokonali aktu wbicia pamiątkowych gwoździ. Głos zabrali goście. Po części 

oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły pod kierunkiem 

nauczycieli. W uroczystości nadania imienia szkole wzięli udział liczni goście: Janusz 

Tyburski - wójt gminy Rypin, sekretarz gminy Rypin – Jan Kwiatkowski, Marzena 

Zdrojewska – inspektor d/s oświaty, Marek Paweł Śmiechewicz - przewodniczący Rady 

Gminy Rypin, Jan Pankowski - wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin, Paweł Grzybowski 

– burmistrz miasta Rypin, Renata Lasińska – Kostrzewa - dyrektor rypińskiego sanepidu, 

radni, sołtysi, dyrektorzy szkół gminy Rypin, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele szkoły w 

Starorypinie, rada rodziców oraz uczniowie. 

 

 

Poświęcenie sztandaru. 



55 
 

 

Tak prezentuje się sztandar. 
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Janusz Tyburski                                                                    Marek Paweł Śmiechewicz  

Danuta Ciecierska – dyrektor szkoły wita się ze sztandarem. 
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KOSZE  ULICZNE 

        W m-cu wrześniu 2014 roku we wiatach na przystankach autobusowych na terenie 

gminy zostały zainstalowane betonowe kosze uliczne. W sumie zakupiono 100 sztuk koszy z 

nadzieją, że pozytywnie wpłyną na estetykę przystanków autobusowych. Koszt zakupu 

wyniósł 23616 zł. Na wiatach zamontowano stosowne napisy oraz herb gminy.
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NOWA  DROGA   

              W dniu 2 października 2014 roku komisja powołana przez wójta gminy Rypin 

dokonała odbioru technicznego wykonanego zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i 

częściowe poszerzenie drogi gminnej Cetki – Czyżewo o długości 1510 mb. - Etap I”. 

Wykonawcą budowy drogi utwardzonej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z 

o.o. w Lipnie. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, roboty różne, wykonanie: 

podbudowy, nawierzchni, oznakowania, przepustów, zjazdów, skrzyżowania. Koszt budowy 

wyniósł 945.271 zł. 
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75. ROCZNICA  ZBRODNI  SELBSTSCHUTZU 

              W dniu 10 października 2014 roku w Lasku Rusinowskim odbyła się doroczna 

uroczystość obchodów 75 rocznicy zbrodni popełnionej na mieszkańcach Rypina i okolic w 

1939 roku przez hitlerowskiego okupanta. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie. Następnie odbyła się Msza Święta w 

intencji ofiar hitleryzmu, której przewodniczył  i homilię wygłosił J. E. Biskup Płocki Roman 

Marcinkowski w towarzystwie ks. Infułata Marka Smogorzewskiego, ks. Prałata Tadeusza 

Zabornego, ks. Władysława Jagiełły, ks. Jerzego Drozdowskiego i innych.  Odbył się również 

apel poległych odczytany przez Andrzeja Szalkowskiego – dyrektora Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rypinie. Na znak pokoju i ku pamięci zamordowanych 150 mieszkańców 

powiatu w niebo wzbiło się 150 gołębi. Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyły delegacje 

miasta Rypina, gminy Rypin i powiatu rypińskiego. Wśród nich byli radni Rady Gminy 

Rypin, dyrektorzy szkół, uczniowie, strażacy, pracownicy urzędu, mieszkańcy Rusinowa i 

okolic. 

               Przed tegoroczną uroczystością dokonano odnowy otoczenia pomnika. Położono 

kostkę granitową, odnowiono krzyż, ustawiono tablice informacyjne, wykonano częściowe 

ogrodzenie, wyrównano teren, posiano trawę. Trudu przeprowadzenia prac podjęli się: miasto 

i gmina Rypin oraz nadleśnictwo Skrwilno. 

 

Otoczenie pomnika po modernizacji. 
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Msza Święta. 

 

Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 podczas występu. 
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Marek Paweł Śmiechewicz i Janusz Tyburski składają wieniec w imieniu gminy. 

ZŁOTE  GODY 

         W dniu 16 października 2014 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 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał następującym 

parom jubilatów: 

 Alina i Zygmunt Bejgrowicz z Nowego Sadłowa 

 Maria i Roman Ciepły z Zakrocza 

 Barbara i Aleksander Jankowscy z Czyżewa 

 Teresa i Edward Krzemińcy z Mariank 

 Jadwiga i Kazimierz Łączyńscy z Sadłowa 

 Czesława i Tadeusz Rucińscy z Rusinowa 

 Teresa i Józef Słodowscy ze Starorypina Prywatnego 

 Teresa i Zygmunt Słomińscy z Kowalk 

 Daniela i Kazimierz Świerczyńscy z Borzymina 

 Henryka Zopfia i Lech Trędewicz z Kowalk 

 Barbara i Adam Tucholscy z Balina 

 Janina i Jan Waliszewscy z Dębian 

 Jadwiga i Jan Wędrowscy z Godziszew 

 Elżbieta i Jan Wiśniewscy z Linnego 

 Irena i Kazimierz Wiśniewscy z Rusinowa 

Osobą prowadzącą uroczystość była Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kowalkach. Dekoracji medalami dokonał wójt gminy Rypin Janusz Tyburski. 
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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 wypełniła kapela „Sami Swoi”. W imieniu jubilatów podziękowania dla 

organizatorów uroczystości złożyła Jadwiga Wędrowska. Spotkanie przebiegło w miłej i 

serdecznej atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Te 

wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 

zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. 

Obecnymi na uroczystości byli także: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy i Danuta 

Wilkanowska – inspektor ds. ewidencji ludności.  

 

 

XV  LAT  WOSP  W  ZAKROCZU 

Dnia 25 października 2014 roku Wiejska Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczu obchodziła 

jubileusz 15-lecia swojego istnienia. Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu TAMA. 

Gości powitał prezes jednostki dh Jan Wysocki, który przedstawił rys historyczny straży. 

Przypomniał, że 4 września 1999 roku powołano komitet założycielski straży a już w 

listopadzie tego roku WOSP została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując 

osobowość prawną i rozpoczynając statutową działalność. Dziś jednostka liczy 34 czynnych 

członków, w tym 3 kobiety. Gośćmi uroczystości byli m.in.: Zbigniew Sosnowski – poseł na 

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

Śmiechewicz – przewodniczący rady gminy, Janusz Tyburski – wójt gminy, Jan Kwiatkowski 

– sekretarz gminy, Mariusz Sztuczka – komendant powiatowy PSP, Jan Pankowski – prezes 

ZOP, Tomasz Jezierski – prezes ZOG, Stanisław Drozdowski – prezes miejsko-gminnej 

organizacji PSL, Dorota Ulewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakroczu, Ryszard 

Potwardowski – radny powiatu. 
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Uczestnicy uroczystości. 

OSTATNIA  SESJA  W  KADENCJI  RADY 

           W dniu 6 listopada 2014 roku Rada Gminy Rypin obradowała na XLI, ostatniej w 

kadencji 2010 – 2014 sesji. Porządek obrad obejmował m. in.: przyjęcie sprawozdań z 

działalności komisji rady, ustalenie stawek podatków i opłat na 2015 rok, przyjęcie informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych. Na zakończenie prac w radzie gminy radni oraz sołtysi 

otrzymali „Wielki atlas świata” ufundowany przez wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego.  
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NOWY  SPRZĘT  DLA  JEDNOSTKI 

          Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego zrealizował projekt pod nazwą „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu 

specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – Etap 

III”. Wartość programu to 1 566 tyś złotych. Jednostka OSP w Sadłowie otrzymała rozpieracz 

kolumnowy teleskopowy LUKAS typ R 422 wartości ponad 3,2 tyś złotych. Uroczyste 

przekazanie sprzętu odbyło się w dniu 7 listopada 2014 roku w hali sportowo-widowiskowej 

OSiR w Solcu Kujawskim. Sprzęt przekazał Marek Smoczyk – sekretarz województwa w 

towarzystwie Zdzisława Dąbrowskiego – prezesa ZOW ZOSP RP i Bogdana Sowińskiego – 

zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP. W skład delegacji gminy Rypin uczestniczącej w 

uroczystości weszli: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Tomasz Jezierski – prezes ZOG 

ZOSP RP, Stefan Wiśniewski – prezes OSP Sadłowo i Piotr Lutowski – naczelnik OSP 

Sadłowo. 

Marek Smoczyk wręcza Akt przekazania sprzętu Stefanowi Wiśniewskiemu. 
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Piotr Lutowski, Jan Kwiatkowski, Stefan Wiśniewski przed halą sportowo-widowiskową po zakończeniu 

uroczystości. 

 

NOWY  SAMOCHÓD  DLA  OSP  KOWALKI 

              W dniu 12 listopada 2014 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach dotarł 

nowo zakupiony przez gminę Rypin samochód pożarniczy. Jest to średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych. Pojazd został zbudowany z materiałów 

metalowo - kompozytowych na podwoziu samochodu Mercedes – Benz Atego typ 

967FWU3/PP. Zbiornik wody ma pojemność 3500 litrów. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 

693 900 złotych, z tego 379 000 złotych zostanie pokryte z budżetu gminy a 314 900 złotych 

to dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
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TABLICE  INFORMACYJNE  I  FOLDER 

            W listopadzie 2014 roku zostały wykonane i zamontowane na terenie gminy tablice  

stanowiące informacje dla mieszkańców gminy i turystów. Zawierają wiele informacji o 

gminie oraz o poszczególnych miejscowościach. Ukazują historię gminy od czasów 

najdawniejszych, z uwzględnieniem interesujących wiadomości archeologicznych. Tablice 

zostały zlokalizowane w następujących miejscowościach: Balin, Borzymin, Kowalki, 

Marianki, Puszcza Rządowa, Rusinowo, Sadłowo, Starorypin Prywatny, Stępowo, Zakrocz. 

            Aktualnie ukazał się również najnowszy folder o gminie Rypin traktujący o walorach 

turystyczno – przyrodniczych. Zawiera zaproszenie do odwiedzania czy osiedlania się na 

terenie naszej gminy, mówi o śladach historii gminy, traktuje o jej środowisku przyrod- 

niczym, wskazuje na rozwój nauki i kultury. 

Jedna strona tablicy. 
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Tablice informacyjne. 
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Okładka folderu. 

WYBORY  SAMORZĄDOWE  - 16  LISTOPADA  2014  ROKU 

      W dniu 16 listopada 2014 roku w Polsce zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast.                                                                                                                                                                 

W Gminie Rypin komitety wyborcze zgłosiły następujące ilości kandydatów:  

   2 kandydatów na wójta 

 37 kandydatów na radnych rady gminy 

 35 kandydatów do rady powiatu 

 Kandydaci na wójta gminy otrzymali następujące ilości głosów: 

 Piotr Pawłowski –   999 tj. 33,49 % 

 Janusz Tyburski – 1984 tj. 66,51 % 

W związku z powyższym wójtem gminy Rypin został wybrany Janusz Tyburski. 

W wyniku wyborów do rady gminy radnymi zostali: 

 Wojciechowski Karol – Starorypin Rządowy 

 Pączkowski Mirosław - Starorypin Prywatny 

 Pankowski Jan - Marianki 

 Szalkowski Adam - Głowińsk 

 Budzanowska Mariola - Kowalki 

 Rumiński Sławomir - Rusinowo 

 Laskowska Sylwia - Dębiany 

 Wysocki Jan Stanisław - Zakrocz 

 Śmiechewicz Marek Paweł - Sadłowo 

 Kowalski Mirosław - Sadłowo Rumunki 

 Topolewski Walenty - Jasin 

 Raszkowski Roman - Stępowo 

 Sokołowska Wiesława - Balin 
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 Podgórska Jadwiga - Borzymin 

 Wiśniewski Kazimierz – Cetki. 

Radnymi  Rady Powiatu w Rypinie z terenu gminy Rypin zostali: 

 Makowski Piotr – 254 głosów 

 Potwardowski Ryszard – 243 głosów 

 Zglinicki Rafał – 230 głosów. 

      W wyborach, na 5907 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, wzięło udział 

3033 osób tj. 51,35 %. Frekwencja w gminie była najniższą spośród gmin powiatu 

rypińskiego. W kraju wyniosła 47,4  %, w województwie kujawsko-pomorskim – 44,82 %, w 

powiecie rypińskim – 55,38 %, w m. Rypin – 52,68 %, w gminie Brzuze – 66,37 %, w gminie 

Rogowo – 59,55 %, w gminie Skrwilno – 55,23 %, w gminie Wąpielsk – 54,21 %.  

 

INAUGURACYJNA  SESJA  RADY  GMINY  KADENCJI  2014 – 2018 

        W dniu 28 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się uroczystość 

wręczenia nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Wręczenia zaświadczeń 

dokonała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie Marzena Zdrojewska. 

        Następnie odbyła się I sesja Rady Gminy Rypin kadencji 2014 – 2018, zwołana przez 

Komisarza Wyborczego we Włocławku. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny Jan 

Pankowski. Radni złożyli ślubowanie. Treść ślubowania odczytał Jan Pankowski, następnie 

najmłodsza wiekiem radna Sylwia Laskowska odczytywała nazwiska radnych w kolejności 

alfabetycznej, którzy składali ślubowanie. 

        Ślubowanie złożył także nowo wybrany wójt gminy Rypin Janusz Tyburski. 

        W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy Rypin została wybrana 

radna Wiesława Sokołowska. 

        Wiceprzewodniczącymi rady zostali:  Jan Pankowski i Jan Wysocki. 

        Informację na temat przebiegu wyborów samorządowych na terenie gminy Rypin oraz 

ich wyników przedstawił Pełnomocnik ds. Wyborów Jan Kwiatkowski a informację o stanie 

gminy przedstawił wójt gminy Janusz Tyburski. 

Jan Pankowski, Wiesława Sokołowska, Jan Wysocki 
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Janusz Tyburski, Julita Kwiatkowska, Marzena Zdrojewska podczas wręczania zaświadczenia o wyborze na 

wójta gminy Rypin. 

 

 

Janusz Tyburski wraz z radnymi Rady Gminy Rypin 7. kadencji. 
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PODSUMOWANIE  PROJEKTU „AKTYWNA  INTEGRACJA  W  GMINIE  RYPIN” 

               Pod takim hasłem zrealizowano w 2014 roku siódmą edycję projektu dla osób 

bezrobotnych. Projekt systemowy realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rypinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany 

był dla osób zamieszkujących na terenie gminy Rypin, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, borykających się z 

niepełnosprawnością oraz posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje 

zawodowe. Celem głównym projektu była poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 

32 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.                                                                

W ramach kontraktów socjalnych zrealizowane zostały następujące formy wsparcia: 

aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna. Przeprowadzono następujące kursy i 

szkolenia: opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (4 kobiety), kucharz małej 

gastronomii (5 kobiet), podstawy kosmetyki, stylizacji paznokci i wizaż (5 kobiet), 

bukieciarstwo i florystyka (3 kobiety), sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz komputera 

(8 kobiet), spawacz MAG 135 (3 mężczyzn).                                                                    

Podsumowania projektu dokonała Halina Słowik, kierownik GOPS w Rypinie na spotkaniu w 

dniu 5 grudnia 2014 roku. W spotkaniu z beneficjentami zrealizowanego projektu 

uczestniczyli także: Janusz Tyburski, wójt gminy Rypin, Jan Kwiatkowski, sekretarz gminy 

Rypin, Daniela Pankowska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rypinie, Bogusław 

Suchocki z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. 

 

 

OFICJALNE  PRZEKAZANIE  SAMOCHODU  JEDNOSTCE  OSP  KOWALKI 

             W dniu 6 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego 

samochodu pożarniczego OSP w Kowalkach. Uroczystość odbyła się zgodnie z 

ceremoniałem. Na placu przed remizą przybyłych gości przywitał prezes jednostki Jędrzej 

Zimnicki. Gośćmi uroczystości byli m. in.: Paweł Zgórzyński – radny wojewódzki, Janusz 

Tyburski – wójt gminy Rypin, Jan Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Rypinie, Tomasz Jezierski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie,  
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Ryszard Potwardowski – radny powiatu rypińskiego,   Krzysztof Kaźmierkiewicz – z-ca 

komendanta powiatowego PSP w Rypinie z funkcjonariuszami komendy, radni Rady Gminy 

Rypin z Wiesławą Sokołowską – przewodniczącym rady, Jan Kwiatkowski – sekretarz 

gminy, Małgorzata Czajkowska – skarbnik gminy, Małgorzata Cludzińska, Mariusz Paprocki, 

Jerzy Gardecki – pracownicy urzędu, delegacje OSP, sołtysi, mieszkańcy Kowalk i okolic. 

              Formalnego przekazania samochodu poprzez wręczenie Aktu przekazania, 

kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego  dokonali: Janusz Tyburski, Jan Pankowski, 

Krzysztof Kaźmierkiewicz. Pojazdowi nadano imię „Hirek” dla uhonorowania najstarszego 

strażaka Hieronima Gawrońskiego. Matką chrzestną samochodu została Renata Kopaczewska 

– sołtys wsi Kowalki i przewodnicząca miejscowego KGW. 

              Poświęcenia samochodu dokonał ks. Prałat Tadeusz Zaborny – proboszcz parafii Św. 

Trójcy w Rypinie. 

              Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Kowalkach.  

 

Zbiórka przed uroczystością. 
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Symboliczne przekazanie pojazdu. 

 

 

Poświęcenie samochodu pożarniczego.  
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UMOWA  NA  ODBIÓR  ODPADÓW 

                  W dniu 9 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Rypin dokonano zawarcia umowy 

na świadczenie w 2015 roku usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów 

zabaw na terenie gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów. 

                 Umowę podpisali wójt gminy Rypin Janusz Tyburski przy kontrasygnacie 

skarbnika gminy Małgorzaty Czajkowskiej oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunalnego „KOMES” w Rypinie Mirosław Marynowski. 

                  Na podstawie powyższej umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w 

następujących wysokościach (kwoty brutto): 

1. Odbiór odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem – 38.625,12 zł/miesiąc 

2. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 6.264,00 zł/miesiąc. 

3. Odbiór odpadów z budynków użyteczności publicznej, wiat przystankowych, placów 

zabaw – 2.160 zł/miesiąc. 

 

 
Janusz Tyburski, Mirosław Marynowski. 
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STOŁY  WIGILIJNE 

W okresie od 4 do 19 grudnia 2014 roku w 13 miejscowościach odbył się cykl spotkań z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia pn.: „Stół Wigilijny”. Organizacja takich imprez w gminie to 

już tradycja. Przedświąteczne spotkania integrują mieszkańców wsi, sołectwa, a także liderów 

wiejskich. Przy tradycyjnym stole wigilijnym spotykały się społeczności lokalne; mieszkańcy 

wsi, radni, sołtys i rada sołecka, KGW, OSP. Jest to dobra forma integracji, okazja do 

spotkania, rozmów, podsumowania mijającego roku, a także składania sobie wzajemnie 

życzeń. Na stołach królowały tradycyjne potrawy wigilijne, a wśród nich karpie, pstrągi, zupa 

grzybowa, barszczyk z uszkami, pierogi, paszteciki, ciasta...  

 

 
Spotkanie w Świetlicy w Głowińsku. 

 

 

 
Spotkanie wigilijne w Rusinowie. 
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             W dniu 13 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się 

III Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy pod patronatem wójta gminy Rypin Janusza 

Tyburskiego. Organizatorami jarmarku byli: gmina Rypin, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Rypin, Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. 

Podczas imprezy prezentowano bogactwo kulinarne i rękodzieło związane ze Świętami 

Bożego Narodzenia.   Rozstrzygnięto konkurs rękodzieła ludowego: szopka 

bożonarodzeniowa, stroik bożonarodzeniowy i bombka choinkowa. Napłynęło prawie 200 

zgłoszeń. Prace były oceniane w następujących 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa 

uczniowie klas 0-IV, szkoła podstawowa uczniowie klas V-VI i gimnazja oraz osoby dorosłe.  

W konkursie na stroik czołowe miejsca zajęli: wśród klas 0 – IV: I m-ce - Julia i Natalia 

Wiśniewskie – SP Borzymin, II m-ce -  Damian Kiełkowski – SP Borzymin, III m-ce -  Jakub 

Pawłowski – SP Sadłowo, wyróżnienia: Aleksandra Lewandowska – SP Borzymin, Alicja 

Dołkowska – SP Sadłowo, Kamila Romanowska – SP Starorypin Rządowy; wśród klas V – 

VI i gimnazjum: I m-ce -  Wiktoria Pflaum – SP Borzymin, II m-ce – Jakub Gurtowski – 

Gimnazjum Kowalki, III m-ce – Natalia Pawłowska – SP Starorypin, wyróżnienia: Mateusz 

Kusiński – SP Borzymin, Patrycja Kusińska i Oliwia Arentowicz – SP Borzymin, Magdalena 

Wiśniewska – Gimnazjum Kowalki; osoby dorosłe: I m-ce – Krystyna Sugalska z Dylewa, II 

m-ce -  Halina Wentzel z Balina, III m-ce – Ewa Filipska z Rypina.  W kategorii szopka 

bożonarodzeniowa najlepszymi okazali się: wśród klas 0 – IV: I m-ce Mateusz Wesołowski – 

SP Borzymin, II m-ce – Oliwia Lewandowska – SP Starorypin, III m-ce – Natalia Laskowska 

– SP Zakrocz; wśród klas V-VI i gimnazjum: I m-ce Klaudia Kamińska – Gimnazjum 

Kowalki, II m-ce – Emanuel Wierzchowski – SP Zakrocz, III m-ce – Mateusz Piórkowski – 

SP Starorypin. Najładniejszą bombkę zaprezentowali: wśród klas 0 – IV: I m-ce – Jakub 

Kamiński – SP Borzymin, II m-ce – Jesicca Miksa – SP Borzymin; wśród klas V – VI i 

gimnazjum: I m-ce – Agata Żmudzińska – SP Sadłowo, II m-ce – Barbara Cieszyńska – SP 

Sadłowo i Rafał Górczyński – SP Sadłowo; osoby dorosłe; I m-ce – Elżbieta Kaślewicz z 

Głowińska, II m-ce – Małgorzata Filipska z Głowińska, III m-ce – Karolina Filipska z 

Sadłowa. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni finansowo  przez wójta 

gminy a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.  Potrawy świąteczne 

prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w Balinie, Czyżewie, Dylewie, Głowińsku, 

Rypałkach, Starorypinie, Zakroczu 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, 

zabawki z drewna, ozdoby szydełkowe, bombki decoupage, dekoracje z wikliny i z drewna, 

ozdoby ceramiczne, wianki świąteczne , stroiki  prezentowało ponad 20 wystawców. Nagrody  

za najbardziej atrakcyjne stoisko otrzymali: KGW Dylewo, Marzena Świątek z Kowalk, Koło 

Miłośniczek Rękodzieła Artystycznego „Kleszczynki”. Wyróżniono także: Pracownię 

TimberFan Kopanino i WTZ „Nadzieja” Rypin.  Oprawę artystyczną zapewnili: chór szkolny 

ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, kapela „Sami 

Swoi”, zespoły: „Tama” , „Ale Babki” z Balina, „Familianki” z gminy Brzuze. Gośćmi 

Jarmarku byli m.in.: Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-pomorskiego, 

Ryszard Bartoszewski – prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Wiesława 

Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy Rypin. Prowadzącym imprezę był Dariusz 

Trojakowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin.  
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Goście Jarmarku podczas jego otwarcia. 

 

 

 

 

 

 

 
Chór szkolny ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie. 
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Widok ogólny Sali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stoisko Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie.
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Wyróżnione stoisko KGW w Dylewie. 

 

 
Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne prezentowały „Kleszczynki”. 
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SPOTKANIA  WIGILIJNE  W  SZKOŁACH 

 
          W grudniu 2014 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. Spotkania cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Udział w nich brali całe rodziny uczniów, okoliczni mieszkańcy, radni rady gminy, 

sołtysi, przewodniczące KGW, księża, nauczyciele, strażacy, pracownicy urzędu gminy. 

 
Szkoła Podstawowa w Stępowie. 

Szkoła Podstawowa w Zakroczu. 



85 
 

 
Szkoła Podstawowa w Borzyminie. 

 

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI  

Podsumowanie projektu „Akademia w bibliotece – do przedszkola do seniora” 

       W dniu 16 grudnia 2014 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Kowalkach odbyło się ŚWIĘTO BIBLIOTEKI - impreza integracyjna podsumowująca 

projekt pt. „Akademia w bibliotece – od przedszkola do seniora”, dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.       Spotkanie poprowadziła Dorota Grudzińska 

– koordynator projektu i jednocześnie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kowalkach. Na Święto Biblioteki przybyli m. in.: wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz 

gminy Jan Kwiatkowski, skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska, przewodniczący rady 

gminy Wiesława Sokołowska wraz z radnymi, Dariusz Trojakowski – prezes  Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin wraz z zarządem i członkami stowarzyszenia,    sołtysi, 

radni powiatowi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, 

wolontariusze, dzieci i młodzież ze szkół gminy Rypin, osoby biorące udział w realizacji 

projektu oraz mieszkańcy gminy. 

                   Po przywitaniu gości, prezentacji projektu i jego podsumowaniu, nastąpiło 

wręczenie nagród dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie plastycznym 

zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych pn. „Projekt okładki mojej ulubionej 

książki”, i tak: 

             W części artystycznej wystąpili: Natalia Zdrojewska – wokalistka, zespół taneczny 

TEENAGERS oraz chór szkolny Gimnazjum w Kowalkach. Po niej nastąpiła pora na część 

integracyjną, podczas której społeczność gminy Rypin zgromadzona w sali gimnastycznej 

świętowała zakończenie projektu. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy z Klaunem i 

Mikołajem, warsztaty plastyczne, niespodzianki, słodycze. Dzieci otrzymały upominki w 

postaci książeczek, a pozostali uczestnicy materiały promocyjne oraz książeczki z bajkami 

napisanymi przez dzieci podczas Letniej Akademii.  
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               Projekt „Akademia w bibliotece – od przedszkola do seniora” był realizowany przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin w partnerstwie z Gminna Biblioteką 

Publiczną w Kowalkach oraz Gminą Rypin od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach 

Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja literatury i czytelnictwa – 

priorytet 4 – Partnerstwo publiczno-społeczne i dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 22.500 zł. 

KONKURS 

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ z 

siedzibą w Wąpielsku ogłosiło konkurs pn. „Najpiękniejsza choinka Bożonarodzeniowa”. 

Przedmiotem konkursu było pielęgnowanie i nawiązywanie do lokalnych tradycji, obrzędów, 

zwyczajów, kultywowanie tradycji ludowych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci i 

dorosłych oraz promocja działalności i obszaru LGD. Prace należało zgłaszać w okresie od 17 

listopada do 17 grudnia 2014 roku. W dniu 18.12.2014 r.  komisja konkursowa w składzie: 

Henryk Kowalski, Malwina Pawlak, Andrzej Szalkowski dokonała oceny zgłoszonych prac i 

ustaliła wyniki konkursu. Jak nie trudno się domyślić wcale nie było łatwo. Łącznie wpłynęło 

51 prac, a dokładniej "choinek": w I kategorii wiekowej (5 - 13 lat) - 32 prace, w II kategorii 

wiekowej (14 – 18 lat) - 5 prac, w III kategorii wiekowej (pow. 18 lat) - 14 prac. W konkursie 

udział wzięli również mieszkańcy gminy Rypin: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum 

oraz osoby dorosłe i jak się okazało zdobyli w nim większość nagród. Nagrodami były m. in. 

aparaty fotograficzne i mikrowieża. A oto wyniki naszych uczestników:  

 I kategoria: I m-ce Szymon Rumiński, II m-ce Artur Rozpierski, III m-ce Weronika 

Gawrońska, wyróżnienia: Aleksandra Elwartowska, Marysia Winnicka, Damian 

Kiełkowski, Julia Wiśniewska, Krystian Jaworski, Kacper Suchocki, Jakub Papież; 

 II kategoria: I m-ce Justyna Tyburska; 

 III kategoria: I m-ce Halina Wenzel z Balina, wyróżnienia: Barbara Filipska z 

Sadłowa, Krystyna Sugalska z Dylewa.    

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 23 grudnia b.r. w siedzibie LGD w Wąpielsku i dokonali 

go: Kazimierz Wolfram - wiceprezes zarządu LGD i Paweł Kubicz – kierownik biura LGD. 

W uroczystości wziął udział Adam Łapkiewicz – inspektor ds. promocji w Urzędzie Gminy. 

                                       
Nagrodę odebrała Halina Wenzel z Balina. 
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PODSUMOWANIE  KADENCJI  2011 – 2014 

 

Wykonanie ważniejszych zadań gospodarczych w gminie Rypin 

w latach 2011 – 2014 

                                               

Budowa i modernizacja dróg 
- Wybudowano drogę utwardzoną Godziszewy – Jasin 

Drogę o długości 1853 mb wybudowała firma TRAHAN. Koszt budowy drogi wyniósł  816 

640,25 zł z czego 50 % stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Pozostałe koszty to udział własny gminy. 

- Droga Linne – Jasin. Na odcinku 382 mb wykonano trzecią warstwę uszczelniająco-

zabezpieczającą przed intensywnym przemieszczaniem się pojazdów  ponadnormatywnych. 

- Utwardzono drogi w: Sadłowie (300 mb) i Rypałkach (400 mb). 

- W 2012 roku dokonano „Przebudowy – modernizacji i częściowego poszerzenia drogi 

gminnej Linne – Jasin” o długości 2008 mb. Wykonawcą było PRD w Lipnie a wartość 

inwestycji wyniosła 660 771 zł. 

- Przebudowano trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Kowalki 

Wykonana została 3 -warstwowa nawierzchnia wraz z 60 cm zjazdami do posesji oraz ciąg 

pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe w miejscowości Kowalki oraz poziome oznakowania i 

zjazdy do posesji. Wzdłuż całości wykopane zostały rowy odwadniające. Wartość robót to 2 

202 407,34 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 660 722,20 zł, co stanowi 30% 

zadania. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetów trzech samorządów: powiatu –1 079 

179,59 zł, gminy Rypin– 292 920,18 zł, gminy miasta Rypina –169 585,37 złotych. 

- Zmodernizowano odcinek drogi Iwany – Starorypin Prywatny 

Na odcinku liczącym około 1800 mb. wykonano trzecią warstwę uszczelniająco-

zabezpieczającą przed intensywnym przemieszczaniem się pojazdów  ponadnormatywnych. 

Jest to inwestycja istotna, bowiem przy tej trasie zlokalizowana jest biogazownia. Ta droga 

corocznie we wrześniu i październiku była i jest dość intensywnie eksploatowana. W tych 

miesiącach zaplanowano bowiem transport kukurydzy do zakiszenia.  

- Zbudowano 1300 metrów nowej drogi Rypałki - Stawiska 

26 listopada 2013 roku została uroczyście otwarta kolejna droga gminna. Odcinek liczący 

1300 m powstał na terenie dwóch sołectw: Rypałki i Stawiska. Wartość inwestycji to kwota 

695 tysięcy złotych. Prawie 600 tysięcy to wydatek gminy, w tym 120 tysięcy stanowi udział 

środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Roboty ziemne o wartości około 150 

tysięcy złotych wykonała gmina Rypin. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych w Lipnie. 

- Droga powiatowa w Sadłowie. Gmina dofinansowała w kwocie 132 tyś zł  położenie nowej 

nawierzchni bitumicznej.  

- 6 września 2014 r. w Puszczy Rządowej oficjalnie oddano do użytku nową drogę o długości 

1955 mb. Budowę drogi mieszkańcy Puszczy przyjęli dość entuzjastycznie. Zyskali komfort 

komunikacyjny. Prace przy przebudowie - modernizacji (łącznie z poszerzeniem) drogi 

gminnej Puszcza Rządowa – Szczerby rozpoczęto z końcem maja br., a zakończono w 

sierpniu. Wartość inwestycji to kwota 762 tysięcy złotych. W zakres robót weszły: wykonanie 

podbudowy betonowej, podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją. Wykonawcą zadania 

było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie. 

- W dniu 2 października 2014 roku odbył się odbiór techniczny drogi Cetki – Czyżewo. 

Komisja powołana przez wójta gminy Rypin dokonała odbioru technicznego wykonanego 

zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Cetki – 

Czyżewo o długości 1510 mb. - Etap I”. Wykonawcą budowy drogi utwardzonej było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie. Zakres prac obejmował: roboty 

pomiarowe, roboty różne, wykonanie: podbudowy, nawierzchni, oznakowania, przepustów, 

zjazdów, skrzyżowania. Koszt budowy wyniósł 945.271 zł. 
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- Droga w Kowalkach. Nową nawierzchnię bitumiczną położono na odcinku 233 mb o 

wartości 221 tyś zł. 

Ponadto wiele prac ziemnych wykonano przy pomocy równiarki, spychacza, koparko-

ładowarki na drogach gruntowych. Równanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką 

wykonano w niemal wszystkich sołectwach. Na drogach utwardzonych o długości 61 km 

dokonano remontu cząstkowego emulsją asfaltową i grysami dwukrotnie: wiosną i jesienią. 

Działania w zakresie melioracji. 
W 2011 roku oczyszczono 900 mb rowów melioracyjnych w Puszczy Rządowej. W 2012 r. 

oczyszczono 1750 mb w Mariankach. Rok później oczyszczonych zostało ok.100 mb na trasie 

Sadłowo - Kotowy. Podobnie w tym roku, kiedy to oczyściliśmy 300 mb na trasie Sadłowo-

Przybysinek oraz 2100 mb strugi Sadłowskiej. Wyczyszczono ponad 100 mb rowów w 

Godziszewach. Przez cztery lata naprawiano liczne awarie na urządzeniach melioracyjnych 

oraz przepustach drogowych, zapobiegając tym samym lokalnym podtopieniom, szczególnie 

przy wysokim poziomie wód gruntowych w okresach nasilonych opadów atmosferycznych. 

Wodociągi i kanalizacja wsi to problem wciąż aktualny 

W gminie Rypin podjęto wiele zadań w zakresie modernizacji i rozbudowy wodociągów o 

łącznej długości 5543 mb. Wykonano w sumie 219 sztuk przyłączy w miejscowościach: 

Starorypin Rządowy, Sikory, Borzymin, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Dębiany i 

Puszcza Miejska.  W 2013 roku zbudowano studnię głębinową w Starorypinie oraz 

zmodernizowano ujęcie wody w Borzyminie. 

Budowa kanalizacji sanitarnej. 

W 2011 roku wybudowano łącznie 1806 mb kanalizacji tłocznej oraz 2064,5 mb kanalizacji 

grawitacyjnej we wsiach Kowalki i Głowińsk. Wybudowano 28 przepompowni 

indywidualnych oraz 43 przyłącza grawitacyjne i jedną przepompownię sieciową. Koszt 

budowy wyniósł 1 257 030 zł. W 2012 roku skanalizowano 59 gospodarstw we wsi Marianki. 

Całość inwestycji to koszt prawie 1 miliona 400 tysięcy złotych. Było to możliwe dzięki 

Unijnej dotacji z działania 3.2.1 PROW "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej". W dniu 17 grudnia 2013 roku dokonano odbioru technicznego wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej Sikory – Kowalki etap I. Koszt inwestycji wyniósł 1220640,41 złotych. 

Została ona dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do sieci 

kanalizacyjnej podłączonych zostało 20 nieruchomości. Wybudowano trzy zbiorcze 

przepompownie ścieków. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Sanitarnych i CO 

Budownictwo Ogólne Stanisław Brzęczkowski z Włocławka. 

Aktualnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory – Kowalki – Etap 

II. Wartość robót określono na kwotę 1 245 004 zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 736 566 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. 

Wybudowanych zostanie ok. 1136 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok. 2285 mb sieci 

ciśnieniowej, do których zostanie przyłączonych 18 posesji. Planowany termin zakończenia 

prac to 31 grudnia 2014 roku.  

Ponadto na terenie gminy wybudowano 47 szt. indywidualnych oczyszczalni ścieków. Koszt 

materiałów na oczyszczalnie wyniósł  60 982 zł, w tym dofinansowanie przez gminę 

wyniosło 47 182 zł. Wybudowano łącznie 156 przyłączy w miejscowościach: Kowalki, 

Głowińsk, Marianki i Sikory. Na ten cel gmina pozyskała środki z PROW w kwocie 3 005 

333 zł. 

Budynki gminne 

- w styczniu 2011 roku oddano do użytku świetlicę w Czyżewie 
Remont świetlicy trwał kilka miesięcy. Odnowiono ją całkowicie, od podłogi, aż po dach i 

nowe ogrzewanie centralne. 

- zbudowano nową świetlicę w Dębianach 

Tę inwestycję zrealizowano przy znacznym wsparciu finansowemu Stowarzyszenia LGD 

Gmin Dobrzyńskich Region Północ. Koszt budowy świetlicy to kwota 413 tysięcy. Gmina 

otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Odnowy Wsi w kwocie 214 tyś zł. Wykonawcą 
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robót była firma MIGBUD z Lipna. Plac budowy przekazano w dniu 31 lipca. Zakończenie 

inwestycji nastąpiło z końcem listopada 2012 roku. Wymiary budynku: długość – 13,03 m, 

szerokość – 15,08 m. Powierzchnia budynku wynosi 196,45 m
2
 a głównej sali – 86,29 m

2
. 

- wyremontowano świetlicę w Starorypinie 

 W Starorypinie Prywatnym oddano wyremontowaną świetlicę do użytku mieszkańców. 

Remont budynku przeprowadzono w ramach własnych środków gminy. Zrealizowane na 

terenie świetlicy w Starorypinie Prywatnym prace remontowe swoim zakresem obejmowały 

m.in.: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne z branży elektrycznej. Poza gruntownym 

odrestaurowaniem świetlicy zakupione zostało również wyposażenie pomieszczenia oraz 

kuchni. Nowo otwarty obiekt zyskał społeczne uznanie. 

- w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2013 rozpoczęto modernizację 

 pomieszczeń pałacu w Sadłowie w ramach zadania „Dobrzyński Dwór Szlachecki”. 

 

W m-cach wrzesień - listopad 2012 roku przeprowadzono prace remontowe garażu oraz placu 

przed remizą w Sadłowie. Celem prac było przygotowanie pomieszczenia dla nowego 

samochodu ratowniczego, który jednostka otrzyma w b.r. Zakres prac był bardzo szeroki i 

objął: skucie posadzki w garażu i jej obniżenie, wylanie nowej posadzki, położenie płytek 

podłogowych z terakoty, malowanie garażu, wymiana drzwi wjazdowych, skucie posadzki 

betonowej na wjeździe do garażu, ułożenie kostki brukowej na wjeździe, odwodnienie placu. 

Prace wykonywane były przez pracowników gminy oraz członków OSP Sadłowo. W m-cu 

kwietniu 2014 roku dokonano utwardzenia placu przyległego do remizy. Pracownicy urzędu 

gminy ułożyli ponad 240 m
2
 kostki polbruk.. W m-cu lipcu 2013 roku zakończono remont 

budynku stanowiącego zaplecze dla Ludowego Klubu Sportowego „GROT” w Kowalkach. W 

m-cu kwietniu wyremontowano pomieszczenia: szatnie dla zawodników, łazienki, WC, 

pomieszczenie dla sędziów, pokój dla zarządu klubu. Ostatnim etapem było ocieplenie 

budynku oraz wykonanie elewacji. 

Położono polbruk przed świetlicami wiejskimi w Czyżewie, Dylewie, Rusinowie, 

Borzyminie, Mariankach, Dębianach oraz remizami w Zakroczu, Sadłowie, Kowalkach, 

Rypałkach. Łącznie polbruk ułożono na powierzchni ok.1400 m
2
. 

 

- W Starorypinie Prywatnym powstała największa biogazownia w rejonie kujawsko -

pomorskim, o łącznej mocy 1,875 MW. Całkowity koszt inwestycji to ponad 22 miliony 

złotych. 

- Na terenie gminy powstało 7 siłowni wiatrowych 

- W ostatnim czasie na terenie gminy Rypin trzy duże zakłady dokonały dużej rozbudowy i 

modernizacji. Dwa z nich wybudowały nowe hale produkcyjne. 

Zakupiono nowe samochody strażackie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z 

napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i działań gaśniczych: MAN TGM 18.340 4x4 BB ze zbiornikiem na środek 

gaśniczy o pojemności 5000 litrów. Dotychczas użytkowany przez OSP Sadłowo samochód 

pożarniczy specjalny Jelcz 004 GCBA 6/32 przekazano jednostce OSP w Stępowie. Jednostka 

ta dotychczas użytkowała samochód pożarniczy specjalny Daimler Benz LF 409. Pojazd ten 

wójt gminy przekazał jednostce OSP w Godziszewach. W listopadzie 2014 r. nowy samochód 

pożarniczy trafił także do OSP w Kowalkach. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z 

napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa chemiczno-ekologicznego 

i działań gaśniczych. Pojazd został zbudowany z materiałów metalowo - kompozytowych na 

podwoziu samochodu Mercedes – Benz Atego typ 967FWU3/PP. Zbiornik wody ma 

pojemność 3500 litrów. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 693 900 złotych, z tego 379 000 

złotych zostanie pokryte z budżetu gminy a 314 900 złotych to dotacja z Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej. 
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Rypińskie Centrum Sportu. W dniu 4 listopada 2011 roku oddano do użytku halę sportową 

i basen przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 26 237 304,66 zł, z tego dofinansowanie z EFRR wyniosło 15 555 891,76 zł. Obiekt 

składa się z: basenu pływackiego o wymiarach 25 m x 12,5 m, basenu rekreacyjnego o 

wymiarach 15 m x 12 m, brodzika dla dzieci o wymiarach 5,8 m x 4 m, zjeżdżalni o długości 

ok. 106 m, widowni basenu na 168 miejsc, saun suchych, sauny parowej, hali sportowej z 

miejscami dla 294 widzów oraz trybuną składaną na 176 miejsc, kręgielni z czteroma torami, 

siłowni, sali fitness i in. Inwestycja została sfinansowana przez miasto Rypin, powiat rypiński 

oraz gminę Rypin. Gmina dofinansowała budowę w 15 % tj. 3 935 596 zł.                                             
Remonty  placówek oświatowych. 

W 2013 roku gmina zrealizowała przedsięwzięcie pn. „ Zmiana sposobu użytkowania lokalu 

mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym na izby lekcyjne z 

dobudową klatki schodowej”. Z dawnego lokalu mieszkalnego utworzono 2 izby lekcyjne 

wraz   z zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego. Dobudowana 

klatka schodowa zwiększyła funkcjonalność obiektu poprzez odrębne wejście z zewnątrz jak 

również z korytarza na parterze. Przeprowadzono także remont dachu w tej szkole. 

 - Podczas wakacji ( 2013) dokonano wymiany 9 skrzydeł drzwiowych w Szkole 

Podstawowej w Stępowie. W holu  na parterze w budynku tej szkoły i pomieszczeniach 

przyległych położono ponad 180 m
2
 płytek. Zgodnie z wcześniejszymi planami i ustaleniami 

przy tejże szkole zbudowany został plac zabaw. W Gimnazjum w Kowalkach 

przeprowadzono remonty bieżące. Podobnie w pozostałych szkołach na terenie naszej gminy 

dokonano niezbędnych napraw i remontów. Wszystkie te prace wykonywane są w tzw. 

własnym zakresie i własnymi siłami. Przy corocznych bieżących  remontach pracują 

pracownicy administracyjni szkół i pracownicy pomocniczy Gminy. 

- Wymieniono piece c.o. w Starorypinie Rządowym i Sadłowie 

- Wymiana stolarki drzwiowej w Sadłowie 

- W 2011 roku oddano do użytku cztery nowe place zabaw przy placówkach szkół 

podstawowych. 

Sfera kultury, integracji społecznej, promocji 
Ważną sprawą dla gminy Rypin jest integracja środowiska wiejskiego. Gmina we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi,  z lokalnymi liderami organizuje cyklicznie imprezy, które 

na trwałe weszły do kalendarza imprez gminy Rypin. 

Działania organizacji pozarządowych 
Na terenie gminy Rypin i na rzecz jej mieszkańców działają takie organizacje pozarządowe 

jak: KGW, OSP, SNRRGR. Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z prężniejszych organizacji.19 

kół skupia 350 członkiń. Są one organizatorkami wielu imprez w środowisku lokalnym. 

Podejmują wiele działań dla kultywowania tradycji ludowych. Tradycyjnie organizują Stoły 

Wigilijne, Stoły Wielkanocne, we wrześniu 2011 r. Dożynki Gminne, Dobrzyńskie Jarmarki 

Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. Na terenie gminy Rypin działa 8 jednostek OSP. W ich 

szeregach jest 316 mężczyzn, 17 kobiet i 20 członków młodocianych. Jednostka w Sadłowie i 

Kowalkach należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Kolejna organizacja 

pozarządowa to Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rypin. Działa już od czterech lat. 

Skupia w tej chwili 31 członków. Jego celem jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska 

lokalnego, promowanie dziedzictwa kulturowego gminy Rypin i jej mieszkańców, wspieranie 

rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego, organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku letniego i zimowego oraz podczas ferii. Tradycją od czterech 

lat jest organizacja przez gminę przy wsparciu liderów – Dożynek Gminy Rypin, które co 

roku odbywają się w innej miejscowości. Impreza ta, że względu na uroczysty charakter i 

wiele atrakcji, cieszy się coraz większym zainteresowaniem zwiedzających i wystawców. 

Cztery lata temu dożynki zorganizowane były w Zakroczu. Rok później w Sadłowie, rok temu 

w Kowalkach, a tegoroczne w Stępowie. 

Dokonano zmiany wyglądu strony internetowej gminy Rypin 
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Na bieżąco jest ona aktualizowana. Duża liczba odwiedzających świadczy o tym, że strona 

jest ciekawa i potrzebna. Dotychczas internauci odwiedzili ja ponad 512 tys. razy. Jest to 

również forma kontaktu z mieszkańcami. Za jej pomocą mieszkańcy mogą zadawać wójtowi 

gminy  pytania czy dzielić się swoimi problemami. 

Tablice informacyjne w 2014 r. zostały zainstalowane w 10. miejscowościach: Balin, 

Borzymin, Kowalki, Marianki, Puszcza Rządowa, Rusinowo, Sadłowo, Starorypin Prywatny, 

Stępowo, Zakrocz. Zawierają wiele informacji o gminie oraz o poszczególnych wioskach. 

Folder turystyczno – przyrodniczy o Gminie Rypin został wydany w listopadzie 2014 roku. 

Folder w szerszym, niż tablice zakresie zawiera opis historyczny, a także współczesność 

miejscowości. 

W dniu 13 sierpnia 2013 roku Rada Gminy Rypin ustanowiła herb, flagę, sztandar gminy 

Rypin oraz pieczęcie: Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin, Wójta Gminy Rypin. Poprzedziło je 

opracowanie kwerendy historycznej przez profesora Krzysztofa Mikulskiego z UMK w 

Toruniu oraz projektów graficznych przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego. 

Herb: w polu czerwonym brama i wieża o konstrukcji drewnianej złote, w bramie godło 

herbu szlacheckiego Nałęcz. 

Flaga: płat flagi dwudzielny w pas, złożony jest z dwóch pasów jednakowej szerokości: 

żółtego i czerwonego. Pośrodku płata znajduje się herb gminy Rypin. 

Sztandar: strona główna sztandaru ma barwę czerwoną z umieszczonym pośrodku godłem 

RP. Strona odwrotna ma barwę czerwoną z umieszczonym pośrodku, w okrągłym kartuszu 

białym obwiedzionym wieńcem wawrzynowym, herbem gminy Rypin otoczonym wicią 

wawrzynową z majuskułowym napisem nad tarczą herbową: GMINA RYPIN. Płat ma 

wymiary 90x90 cm, obszyty jest złotą frędzlą i mocowany do drzewca za pomocą 

metalowego pręta przechodzącego przez metalowe ogniwa umieszczone na drzewcu oraz 

inne, wszyte w krawędź przydrzewcową płata. 

Pieczęcie: mają kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci herbem gminy i 

odpowiednimi napisami majuskułowymi: GMINA RYPIN, RADA GMINY RYPIN, WÓJT 

GMINY RYPIN. 

Strategia rozwoju gminy Rypin. 

              W dniu 7 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyły się 

warsztaty w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2014 – 2020.  

Warsztaty w sprawie opracowywania nowej strategii rozwoju gminy poprowadził Bogdan 

Kępka – doradca ds. rozwoju – specjalizujący się w opracowywaniu strategii „małych 

Ojczyzn”. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: Co 

chcemy zrobić?, Jak? Skąd pozyskać pieniądze? Po wystąpieniu prelegenta rozpoczęto 

dyskusję. Drugie spotkanie w tej sprawie zorganizowano w dniu 25 kwietnia b.r. i pozwoliło 

ono na opracowanie ostatecznej wersji projektu strategii, która została przyjęta uchwałą Rady 

Gminy Rypin w dniu 30 września 2014 roku.                                                                  

WIZJA: Gmina Rypin atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, inwestowania oraz 

rozwoju sektora rolno-żywnościowego i turystycznego.                                                             

MISJA: Misją gminy Rypin jest wykorzystywanie aktywności i potencjału społecznego 

jej mieszkańców do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, ekonomicznej, 

turystycznej oraz rekreacyjnej i kulturalnej. 
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OSTATNIE  POŻEGNANIA 

           W dniu 11 stycznia 2014 roku w wieku 64 lat zmarł 

Mieczysław Lech Krauza – sołtys sołectwa Linne od 1999 

roku. W ostatniej drodze zmarłego udział wzięli sołtysi, radni 

oraz pracownicy Urzędu Gminy Rypin. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Sadłowie.                                                               

Urodził się 5 grudnia 1949 roku w Linnem. W domu rodzinnym 

miał czworo rodzeństwa. Ukończył szkołę zawodową w 

Brodnicy, odbył zasadniczą służbę wojskową w Szczecinie. W 

1970 roku zawarł związek małżeński. Od 1971 r. pracował w 

Gminnej Spółdzielni „SCh” w Rypinie. W 1975 roku przejął od 

swoich rodziców gospodarstwo rolne. W dniu 18.02.1999 r. 

został wybrany sołtysem wsi Linne. Ponowne wybory na sołtysa 

wygrywał w roku 2007 i 2011. Przy jego dużym zaangażowaniu 

w 2001 roku wybudowano drogę utwardzoną Linne – Stawiska. W 2003 roku wybudowano 

drogę Jasin – Sadłowo a w 2013 roku drogę Linne – Jasin. Pozostawił żonę, 5-cioro dzieci 

oraz 9-cioro wnucząt.  

              W dniu 7 maja 2014 roku w wieku 90 lat zmarł                       

kpt. w st. spocz. Tadeusz Gutkowski - uczestnik II wojny 

światowej, żołnierz Batalionów Chłopskich i Wojska 

Polskiego, harcmistrz RP, długoletni prezes Kół Gminnego i 

Miejskiego  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, przewodniczący Rady ds. Kombatantów przy 

Staroście Rypińskim, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Partyzanckim i Krzyżem Harcerskim. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Rypinie.   

 

               W dniu 29 lipca 2014 roku w wieku 71 lat zmarł                                                        

Zygmunt Rospirski – sołtys sołectwa Głowińsk w latach                                                                  

1997 – 2011. Pochowany został na cmentarzu parafialnym                                                        

w Rypinie.  

Cześć Ich Pamięci! 

 

 

 

Tekst, zdjęcia i wykonanie kroniki: Jan Kwiatkowski 
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