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SPOTKANIE  NOWOROCZNE 

         W dniu 3 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się 

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

prezesi OSP, dyrektorzy jednostek gminy, pracownicy urzędu. Gośćmi spotkania byli m.in.:  

radny województwa kujawsko-pomorskiego Paweł Zgórzyński, starosta rypiński Marek 

Tyburski, prezes Miejsko-Gminnej Organizacji PSL w Rypinie Stanisław Drozdowski, 

komendant powiatowy policji Wiesław Milarski, komendant powiatowy PSP Mariusz Sztuczka, 

członek zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Błaszkiewicz, kierownik Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Rypinie Jolanta Tyburska, prezes ZOGZOSP Tomasz Jezierski. Janusz 

Tyburski wójt gminy Rypin przedstawił dokonania gminy w roku 2012 w szczególności w 

zakresie wykonanych inwestycji. W części artystycznej wystąpił chór szkolny Gimnazjum  w 

Kowalkach, w wykonaniu którego usłyszeliśmy szereg wspaniałych kolęd. 
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SAMOCHÓD  DLA  OSP  SADŁOWO 

          W dniu 04 stycznia 2013 roku dokonano odbioru samochodu pożarniczego dla OSP w 

Sadłowie. Po odbiór pojazdu do Kielc wyjechali: Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Andrzej 

Kierkowski – starszy inspektor PSP w Rypinie, Stefan Wiśniewski – prezes OSP Sadłowo oraz 

Zbigniew Zdrojewski – kierowca. 

            Jest to ciężki 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. Koszt 

zakupu samochodu wyniósł 756 tyś złotych. Na tę kwotę złożyła się dotacja z ZGZOSPRP w 

kwocie 150 tyś złotych, dotacja z KW PSP w Toruniu w kwocie 193300 zł, pożyczka z WFOŚ i 

GW w Toruniu w kwocie 400 tyś złotych oraz udział własny w kwocie 12700 złotych.   
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KOLĘDY  I  PASTORAŁKI 

           IV Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się w dniu 10 stycznia 2013 roku w 

Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym. Występy 14. uczestników w dwóch grupach 

wiekowych: klas I-III i IV-VI oceniało niezależne jury. W pierwszej grupie wiekowej czołowe 

miejsca zajęli: Aleksandra Jaworska- SP Radziki Duże, Zuzia Szyszka – SP Borzymin, Wiktoria 

Teska – SP Osiek. W drugiej grupie najlepszymi wykonawcami zostali: Karolina Szafrańska – 

SP Starorypin Rządowy, Justyna Tyburska – SP Stępowo, Anna Maria Celebudzka – SP 

Skrwilno. Pierwsze trzy osoby z każdej grupy wiekowej zostały obdarowane nagrodami a 

wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Dyplomy wręczono również opiekunom dzieci z 

poszczególnych szkół. 

 
Uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami i organizatorami. 

 

REORGANIZACJA  WŚRÓD  KOMBATANTÓW 

          Od dnia 1 stycznia 2013 roku zaczął funkcjonować Zarząd Miejsko-Gminny Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rypinie. Koło 

Gminne Rypin zostało zlikwidowane i weszło w struktury powyższego zarządu. Zarząd Miejsko-

Gminny ma obecnie swoją siedzibę w Rypinie przy ul. Orzeszkowej. Członkowie koła 

podsumowali swoją działalność w dniu 18 stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy Rypin. 

Sprawozdanie z działalności koła złożył prezes kpt. Tadeusz Gutkowski. Podczas posiedzenia 

odznakami „Za zasługi dla ZKRPiBWP” zostali uhonorowani: Anna Zielińska, Janusz Tyburski 

– wójt gminy, Andrzej Boruszkowski. 
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Odznaczeni wraz z prezesem. 

 

DROGA   LINNE - JASIN 

            W dniu 5 lutego 2013 roku odbyło się poświęcenie i symboliczne otwarcie nowo 

wybudowanej w 2012 roku drogi gminnej Linne – Jasin o długości 2008 mb. W uroczystości 

udział wzięli m.in.: ks. Kazimierz Rostkowski – proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w 

Sadłowie, Marek Tyburski – starosta rypiński, Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący 

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

Paprocki – kierownik referatu, Roman Michalski – pracownik urzędu,  radni, sołtysi,  

przedstawiciele wykonawcy, mieszkańcy wsi Linne. Zebranych powitał i przedstawił historię 

budowy drogi sołtys wsi Linne Mieczysław Krauza. 
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Od lewej: M. Tyburski, J. Sadłowski, M. Krauza, J. Tyburski, ks. K. Rostkowski, M. Kowalski, M.P. Śmiechewicz 

po przecięciu wstęgi. Poniżej: poświęcenie drogi. 
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TURNIEJ  WIEDZY  POŻARNICZEJ 

         W dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 12. 

edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje 

przeprowadziła komisja w składzie: Jan Kwiatkowski, Jan Wysocki, Tomasz Jezierski, Jędrzej 

Zimnicki, Wiesław Tyszka. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) czołowe miejsca zajęli: 

Justyna Tyburska z SP Stępowo, Karolina Szałecka z SP Borzymin, Jakub Hiszpański z SP 

Starorypin. W II grupie wiekowej (gimnazjum) czołowe miejsca zajęli: Małgorzata Bartnicka, 

Sylwia Drzymalska, Dominik Żulewski – wszyscy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Kowalkach. Laureaci zostali nagrodzeni przez wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego 

dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Justyna Tyburska oraz Małgorzata Bartnicka będą 

reprezentowały gminę w eliminacjach na szczeblu powiatu rypińskiego. W dniu 22.03.2013 r. w 

eliminacjach na szczeblu powiatu rypińskiego Daria Lutowska z Sadłowa w grupie III zajęła I 

miejsce, Małgorzata Bartnicka w II grupie zajęła II miejsce i Justyna Tyburska w grupie I zajęła 

IV miejsce. Daria Lutowska zakwalifikowała się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim. 

 

Uczestnicy turnieju z opiekunami i komisją konkursową. 

 

J. Wysocki, T. Jezierski, J. Tyburski, J. Zimnicki oraz zwyciężczynie eliminacji: 

Justyna Tyburska                                                                    Małgorzata Bartnicka 
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             W dniu 23 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbył się II Dobrzyński Jarmark 

Wielkanocny. Organizatorami jarmarku byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin 

oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie a patronat objął 

wójt gminy Janusz Tyburski. Celem jarmarku była prezentacja sztuki i rękodzieła ludowego, 

ginących obrzędów i zwyczajów wielkanocnych, a także świątecznych tradycji kulinarnych 

regionu. Można było obejrzeć i kupić wyroby rękodzielnicze, świąteczne wędliny i pieczywo, 

ciasta, miody i wiele innych. Oprawę artystyczną zapewnili: kapela „Sami Swoi”, zespoły 

taneczne ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie, zespół „Wokal” ze Starorypina, solistki z 

Gimnazjum w Kowalkach. 

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:                                                                                               

- palma wielkanocna: Oddział przedszkolny w Sadłowie, Marcin Rybiński. Dorośli: Barbara 

Paczkowska.                                                                                                                                      

- pisanka: Kornelia Jabłońska i Marcin Rybiński. Dorośli: Mariola Siatkowska.                                                               

- stroik: Luiza Wierzchowska i Krystian Rozpierski. Dorośli: Michał Zawistowski.     

Nagrodzono też wystawców: ZS Nr 2 i WTZ z Rypina.  

 

 

Otwarcie jarmarku przez wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego.                
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KGW Sadłowo i Rypałki to niektóre z kół prezentujących się na jarmarku. 
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Zespoły taneczne ze Szkoły Podstawowej im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SPOTKANIA  WIELKANOCNE  

Tradycyjnie już niemal, w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne, w wielu 

miejscowościach gminy Rypin odbywały się spotkania okolicznościowe. Trwały od 8 do 16 

marca br. Niektórzy nazywali je ,,spotkaniami przy stole wielkanocnym". Ich głównym celem 

było kultywowanie tradycji tych ważnych w wymiarze chrześcijańskim świąt - zarówno gdy 

chodzi o potrawy jak też rękodzieło. Przy wielkanocnych stołach gromadzili się mieszkańcy wsi 

- dorośli, dzieci, a wśród nich często osoby samotne, niepełnosprawne. Nie zabrakło radnych i 

sołtysów. Zawsze był wśród nich wójt gminy Janusz Tyburski, który przekazywał uczestnikom 

serdeczne życzenia świąteczne. Przygotowanie spotkań, szczególnie smakowitych potraw, 

zawdzięczamy Paniom z kół gospodyń wiejskich.  

 

Balin 

 

Dębiany 
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Sadłowo 

 

 

 

 

Kowalki 
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MEDALE  DLA  RODZICÓW  ŻOŁNIERZY 

         Dnia 11 kwietnia 2013 roku. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin miała miejsce 

niecodzienna uroczystość. Odznaczono rodziców, których synowie- co najmniej trzech i więcej- 

służyli w wojsku. Srebrne Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” nadane przez Ministra 

Obrony Narodowej otrzymali: Alicja Jaworska – Sadłowo ( odebrał syn), Jankowska Zenobia – 

Godziszewy, Władysław i Agnieszka Kaszlewicz – Starorypin Prywatny, Małgorzata 

Komakowska – Godziszewy, Zenon i Teresa Krępeć – Balin, Halina Krępeć – Zakrocz, 

Wojciech i Teresa Łażewscy – Balin, Jerzy i Teresa Raczkowscy- Borzymin, Hanna 

Romanowska – Zakrocz, Wiesław Wilczyński – Sadłowo. Wręczenia medali dokonał ppłk 

Krzysztof Gruszecki - komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy.                      

W uroczystości wzięli też udział: Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin, Jan Kwiatkowski - 

sekretarz gminy Rypin, Małgorzata Chludzińska – pracownik urzędu. 

 

 

SZTANDAR  DLA  ZARZĄDU  ODDZIAŁU  GMINNEGO  ZOSP RP  W  RYPINIE 

 

             W dniu 8 grudnia 2012 roku zawiązał się komitet organizacyjny, którego celem było 

ufundowanie nowego sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rypinie.  

             W skład komitetu weszli: Marek Paweł Śmiechewicz, Janusz Tyburski, Tomasz 

Jezierski, Jan Wysocki, Piotr Lutowski, Jędrzej Zimnicki. 

             Uroczystość wręczenia sztandaru połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się w 

dniu 4 maja 2013 roku i poprzedziła ją Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Rypinie przez ks. prałata Marka Smogorzewskiego, który dokonał 

poświęcenia sztandaru.    Na placu przed remizą Wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zakroczu odbyła się dalsza część uroczystości.  Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: 

Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński – radny wojewódzki, Krzysztof 

Michałowski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, Marek Smogorzewski – 

proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie,  Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Jan 
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Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie, Tomasz Jezierski – 

prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie, Ryszard Potwardowski, Piotr 

Makowski, Piotr Pawłowski – radni powiatu rypińskiego, Mariusz Sztuczka – komendant 

powiatowy PSP w Rypinie, Jędrzej Zimnicki – komendant gminny OSP w Rypinie, radni Rady 

Gminy Rypin z Markiem Pawłem Śmiechewiczem – przewodniczącym rady, Jan Kwiatkowski – 

sekretarz gminy, Małgorzata Czajkowska – skarbnik gminy, Stanisław Drozdowski – prezes 

Miejsko-Gminnej Organizacji PSL w Rypinie, Dorota Ulewicz – dyrektor SP w Zakroczu 

(spiker uroczystości), Andrzej Laskowski – kierownik oddziału BGŻ w Rypinie,  delegacje OSP 

Kowalki, Sadłowo, Rypałki, Stępowo, Godziszewy, sołtysi, mieszkańcy Zakrocza i okolic.                                                              

Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Marek Paweł Śmiechewicz wręczył 

nowy sztandar posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Sosnowskiemu, który z kolei przekazał go 

Tomaszowi Jezierskiemu – prezesowi ZOG ZOSP RP w Rypinie a ten pocztowi sztandarowemu. 

Uroczystość była okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków i osób pracujących na 

rzecz ochotniczego pożarnictwa.  Złote Medale „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Jan 

Wysocki, Ireneusz Wiśniewski.  Srebrny Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Piotr 

Bieliński.  Brązowe Medale  „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Dorota Przyborowska, 

Aneta Cieplak, Agnieszka Bielińska, Alina Kaczyńska, Renata Kaczyńska, Janina Orędowska,  

Ryszard Czyżewski, Grzegorz Dziurlikowski, Marek Cieplak, Mirosław Przyborowski, Wiesław 

Piotrowski, Józef  Małkowski, Tomasz Cieciórski. W imieniu odznaczonych podziękowania 

złożył Jan Wysocki – prezes WOSP w Zakroczu. Słowa podziękowań dla wszystkich strażaków 

ochotników z okazji ufundowania sztandaru i Dnia Strażaka za bezinteresowną pomoc 

wszystkim jej potrzebującym złożyli: Zbigniew Sosnowski, Krzysztof Michałowski, Mariusz 

Sztuczka, Jan Pankowski, Janusz Tyburski, Marek Paweł Śmiechewicz. Uroczystość zakończyła 

się wspólnym obiadem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zakroczu. 

 
Zbiórka pododdziałów. 
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Dowódca uroczystości i poczet sztandarowy. 

 

 

 
Tomasz Jezierski podczas prezentacji nowego sztandaru. 
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Tomasz Jezierski – prezes ZOG ZOSP RP w Rypinie. 

 

 
Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP. 
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Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący Rady Gminy Rypin. 

 

 
Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. 
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Uczestnicy uroczystości. 

 

 

 
Poczty sztandarowe. 
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PRZEJŚCIE  PRACOWNIKA  NA  RENTĘ  INWALIDZKĄ 

 

    Dzień 30 kwietnia 2013 roku był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Gminy Rypin Henryka 

Raszkowskiego przed przejściem na rentę inwalidzką z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 

Rentę przyznano mu z datą wsteczną od dnia 18.06.2012 roku.                                             

Henryk Raszkowski (rocznik 1951) był w latach 1967 – 1970 uczniem zespołu przysposobienia 

rolniczego w Kotowach. W latach 1971 – 1991 pracował jako mechanik w Spółdzielczym 

Gospodarstwie Rolnym w Rypinie Zakładzie Usług i Produkcji Nr 5 w Stępowie. W latach 1993, 

1994-1995, 1997-1998 był zatrudniony w Urzędzie Gminy Rypin okresowo w ramach robót 

publicznych. W 1996 roku pracował w Gospodarstwie Rolnym Ceglerski Roch w Jasinie. Na 

stałe w urzędzie pracował od 15 marca 1998 roku jako kierowca-mechanik. Posiada prawo jazdy 

kat. A, B, C, T, tytuł mistrza mechanika maszyn i urządzeń rolniczych. Ukończył kursy: 

czyszczenie zbiorników na paliwa ciekłe, diagnostyka kontrolna pojazdów samochodowych, 

kombajnista kombajnów zbożowych, spawanie elektryczne.  

   

 

 Henryk Raszkowski, Janusz Tyburski, Jan Kwiatkowski, Jerzy Gardecki. 
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  II  DIECEZJALNA  PIELGRZYMKA  STRAŻAKÓW 

      W dniu 18 maja 2013 roku odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium 

Matki Bożej Skępskiej. W programie pielgrzymki znalazły się  występy orkiestr dętych OSP 

Gozdowo, OSP Goleszyn, OSP Lipno, OSP Skępe oraz występ zespołu „Tłuchowianie”. Mszy 

Świętej w intencji strażaków przewodniczył dr Piotr Libera Biskup Płocki. W czasie Mszy 

poświęcono pomnik bł. Jana Pawła II i uroczyście wprowadzono Jego relikwie do miejscowego 

kościoła. W pielgrzymce wzięła udział delegacja strażaków ochotników z gminy Rypin z 

Tomaszem Jezierskim – prezesem ZOG ZOSP RP w Rypinie na czele. Obecny był wójt gminy 

Rypin Janusz Tyburski. W II Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków pielgrzymce uczestniczyło 2,5 

tys. druhów: członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych Państwowej 

Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród 

strażaków oraz sympatyków pożarnictwa. Organizatorem pielgrzymki był diecezjalny 

duszpasterz strażaków ks. Andrzej Zakrzewski i wydział duszpasterski płockiej Kurii 

Diecezjalnej. Inicjatywę wsparł także Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski. Gospodarzem 

uroczystości był o. Bruno Nocoń OFM Bern., kustosz Sanktuarium NMP w Skępem i proboszcz 

parafii pw. Zwiastowania NMP. 
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GMINA  RYPIN  W  ZARZECZEWIE 

           2 czerwca 2013 roku gmina Rypin zorganizowała wyjazd do Zarzeczewa na XXXIV Dni 

Otwartych Drzwi. Targi - ciesząca się dużą popularnością impreza organizowana jest cyklicznie 

przez KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie. Kolejny już raz  w malowniczym miejscu nad 

Zalewam Wiślanym spotkali się organizatorzy, uczestnicy i sympatycy corocznych targów w 

Zarzeczewie. W tegorocznych wzięło udział ponad 200 wystawców. Targi, to oczywiście 

wystawy ale również kiermasze, konkursy (dla wystawców i zwiedzających) oraz pokazy i 

występy grup folklorystycznych. W kolejnej edycji imprezy gmina Rypin zaakcentowała swój 

udział. W niedzielne słoneczne południe zaprezentowały się zespoły tańca ludowego ze Szkoły 

Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Obecny był także wójt gminy 

Rypin Janusz Tyburski.  

 
Zespół taneczny z SP Borzymin na scenie podczas występu. 

 

DYREKTORZY  SZKÓŁ 

             W dniu 18 czerwca 2013 roku wójt gminy Rypin Janusz Tyburski przedłużył 

powierzenie stanowisk dyrektorów szkół:  

- Beacie Nejno – dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach na okres do 

31.08.2018 r. 

- Danucie Ciecierskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym na okres 

do 31.08.2018 r. 

- Dorocie Ulewicz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zakroczu na okres do 31.08.2017 r. 

 



22 
 

Danuta Ciecierska, Dorota Ulewicz, Janusz Tyburski, Beata Nejno, Marzena Zdrojewska.  

 

NAGRODZENI  UCZNIOWIE 

 

        Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Rypin w dniu 25 czerwca 2013 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 

przewodniczącej komisji oświatowej Marioli Budzanowskiej nagrody książkowe. Listy 

gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów. Wśród 

uczniów gimnazjum wyróżnieni zostali: Michalska Marta (średnia ocen – 5,56), Zdrojewska 

Natalia (5,50), Kwiatkowska Agnieszka (5,50) jako najlepsze uczennice, Gorczyński Michał 

– laureat konkursu przedmiotowego z fizyki, Michalska Marta – laureatka konkursu 

przedmiotowego z języka rosyjskiego,  Stawicki Marcin – finalista konkursu przedmiotowego z 

fizyki, Dołkowska Aleksandra – finalistka konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego,  

Michalska Milena – reprezentantka województwa w piłce nożnej, w kadrze  do lat 16 

(2012/2013), najlepszy sportowiec powiatu w roku szkolnym 2012/2013, trzykrotna mistrzyni 

powiatu  w sztafetowych biegach przełajowych (2010, 2011, 2012), trzykrotna mistrzyni 

powiatu w piłce nożnej (2011, 2012, 2013), mistrzyni powiatu w sztafecie szwedzkiej (2011). 

Kuciński Dawid – najlepszy sportowiec powiatu w roku szkolnym 2012/2013, mistrz powiatu w 

indywidualnych biegach przełajowych (2012), trzykrotny mistrz powiatu w sztafetowych 

biegach przełajowych (2010, 2011, 2012), mistrz powiatu w piłce nożnej (2013). Zdrojewska 
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Natalia – swoim talentem wokalnym przyczyniła się do uświetnienia imprez szkolnych i 

gminnych, aktywnie uczestniczyła w pracach chóru szkolnego, jako solistka reprezentowała 

szkołę w konkursach i przeglądach m. in. zajęła II miejsce w I Miejskim Konkursie Piosenki 

Angielskiej w Rypinie, w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży w Szafarni, 

gdzie zdobyła I miejsce oraz Grand Prix, Sobieraj Roksana – swoim talentem wokalnym 

przyczyniła się do uświetnienia imprez szkolnych i gminnych, od kilku lat ćwiczy śpiew w 

zespole TAMA, aktywnie uczestniczyła w pracach chóru szkolnego, jako solistka 

reprezentowała szkołę w konkursach i przeglądach m. in. zajęła III miejsce w I Miejskim 

Konkursie Piosenki Angielskiej w Rypinie, reprezentowała szkołę w II Ogólnopolskim 

Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży w Szafarni, gdzie uzyskała wyróżnienie.  

Najlepszymi absolwentami i sportowcami w szkołach podstawowych zostali: 

- SP Borzymin: Dunajska Aleksandra (średnia ocen – 5,82), Cieszyńska Izabela 

- SP Starorypin Rządowy: Florkowska Żaneta i Olszewski Emil, Rybka Karolina 

- SP Sadłowo: Murawska Katarzyna, Szmyciński Mateusz 

- SP Stępowo: Błaszczak Natalia i Tyburska Justyna (średnia ocen- po 5,9), Tyburska Justyna 

- SP Zakrocz: Komorowski Robert, Rzeszotarski Dominik. 

Listami gratulacyjnymi oraz kwiatami obdarowani zostali również nauczyciele - opiekunowie 

wyróżnionych uczniów: Anna Gadomska, Henryka Chrzanowska, Iwona Skórzewska-Kudła, 

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

Grzybowski, Andrzej Stawski, Maciej Niedbalski. 

Uczniowie z rodzicami podczas sesji rady gminy. 
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POŚWIĘCENIE  ŚWIETLICY  W  DĘBIANACH 

                W niedzielę 28 lipca 2013 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej 

świetlicy w Dębianach. Wzięli w niej udział mieszkańcy wsi, a także liczni goście z gminy i 

miasta Rypina. Uroczystości w Dębianach rozpoczęto o godzinie 14.
00

 mszą świętą. W intencji 

mieszkańców Dębian i nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej modlił się wraz z uczestnikami 

mszy  ks. Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie. Msza celebrowana 

była przed nowym budynkiem przy ołtarzu przygotowanym przez panie z KGW Dębiany I i 

Dębiany II. Po uroczystej mszy nastąpił moment podziękowań. Dziękowali kolejno: Rafał Klatt, 

radny z Dębian, Adam Jastrzębski, sołtys sołectwa i Janusz Tyburski, wójt gminy Rypin. 

Przewodniczące obu kół działających w Dębianach otrzymały od swoich koleżanek z innych kół 

prezenty. Życzenia złożyli też radni z przewodniczącym – Markiem Pawłem Śmiechewiczem i 

wiceprzewodniczącymi: Janem Pankowskim i Walentym Topolewskim, sołtysi, dyrektor i 

pedagog z Gimnazjum w Kowalkach, druhowie WOSP w Zakroczu i Tomasz Jezierski, prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie. W uroczystości poświęcenia świetlicy wziął 

też udział Stanisław Drozdowski, prezes Miejsko-Gminnej Organizacji PSL w Rypinie. 

Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Rypin i sołtys sołectwa  Dębiany. Ksiądz 

proboszcz poświęcił nowy budynek – by dobrze służył mieszkańcom.- Dziękuję za organizację 

dzisiejszej imprezy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udział pań z KGW, kolegów- druhów z 

OSP i wielu, wielu innych osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Dziękuję też sponsorom:  

m.in. Piotrowi i Ewie Adamczyk, Rafałowi Klatt, firmom: EMIX i ROTR, paniom; Asi i Oli 

Thies z gabinetu weterynaryjnego.... - dziękował i wymieniał wójt gminy Rypin. W nowej sali 

świetlicy wiejskiej w Dębianach przygotowany był stół z poczęstunkiem, a i przed budynkiem 

porozstawiane stoły pod parasolami. Były: grochówka i karkówka, kiełbaski  i wiele innych 

smakołyków. Słowem smaczny poczęstunek dla każdego. Dla dzieci lody, wata cukrowa, gofry 

Po poczęstunku - konkursy, pokazy strażackie i zabawa do północy. Dzieci korzystały z 

darmowych zjeżdżalni i trampoliny. Atmosferę niedzielnego popołudnia i wieczoru uświetniła 

kapela „Sami Swoi”.  

Uroczysta Msza Święta. 

 

 



25 
 

Przecięcie wstęgi: Adam Jastrzębski – sołtys Dębian i Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. 

Goście uroczystości. 

 

 

 

ZAPLECZE  LKS  „GROT” 

           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.  
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Widok ogólny budynku. 

 

 

Jedno z pomieszczeń – szatnia dla drużyny gości. 
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ZAKUP  SPRZĘTU  TECHNICZNEGO 

         W 2013 roku gmina zakupiła dla potrzeb Bazy Magazynowo -Warsztatowej w Głowińsku 

koparkę linową oraz samochód ciężarowy „Man”. 
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FESTYNY  INTEGRACYJNE 

         W m-cach maj – sierpień tradycyjnie jako co roku na terenie gminy odbyły się festyny 

integracyjne dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Tego typu imprezy odbyły się w 

18 miejscowościach a ich organizatorami byli m. in.: sołtysi, radni, KGW, OSP. Koszty imprez 

zostały pokryte z budżetu gminy, aczkolwiek było także wielu sponsorów indywidualnych czy 

firm. Festyny były okazją do sąsiedzkich spotkań, zabaw dla dzieci czy zabaw „kwiatowych”. 

 

Festyn przy Szkole Podstawowej w Borzyminie.        

          

Zawody na festynie w Zakroczu. 
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NOWY  KRZYŻ  W  MARIANKACH 

        W dniu 8 sierpnia 2013 roku ks. Jarosław Cichocki z Parafii Św. Stanisława Kostki w 

Rypinie dokonał poświęcenia nowego krzyża w Mariankach. Akt ten był poprzedzony Mszą 

Świętą odprawioną na boisku przy Świetlicy wiejskiej oraz poczęstunkiem grochówką 

przygotowaną przez miejscowe KGW. Krzyż został postawiony w miejscu dotychczasowego, 

którego stan techniczny nie pozwalał na dalszą ekspozycję, przy drodze wojewódzkiej Rypin - 

Brodnica. Mieszkańcy wsi ofiarowali na odbudowę krzyża ponad 2,8 tyś złotych, które zebrały 

Danuta Tomaszewska i Mariola Strzelecka. Wykonano nowy krzyż z rury stalowej kwadratowej, 

figurę Matki Bożej,  ogrodzenie, plac utwardzono kostką polbruk, ustawiono 4 ławki, zasadzono 

cztery tuje, zasiano trawę wokół placu. Inicjatorem odbudowy krzyża był sołtys wsi Marianki a 

zarazem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin Jan Pankowski. Materiał na wykonanie 

krzyża ofiarował Roman Tomasik. Energię elektryczną udostępnili Marzena i Sławomir 

Pomianowscy. Przy budowie pracowali: Józef Krzeszewski, Henryk Przyjemski, Jan Pankowski, 

Jan Kwiatkowski, Krystian Zagrubski, Jacek Dąbrowski, Ryszard Filipski, Paweł Paszke, 

Sebastian Paszke, Dawid Paszke, Daniel Mejer. Ziemię do wyrównania placu dowieźli: 

Zbigniew Dąbrowski i Marek Krzemiński. Wydatnej pomocy udzieliły miejscowe firmy: 

TRIMCO i AGMET.  W ubiegłym roku  mieszkańcy wsi Marianki wybudowali zupełnie nową 

figurkę przydrożną. 

 

Nowy krzyż i jego poświęcenie. 
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JUBILEUSZ  100. LECIA  URODZIN 

         Pan Alojzy Sitkowski zamieszkały w Starorypinie Prywatnym  urodził się 7 sierpnia 1913 

roku w miejscowości Puszcza. Jubilat otrzymał list gratulacyjny oraz pismo Prezesa KRUS w 

Warszawie przyznające Mu dodatek do emerytury. Drogą pocztową listy gratulacyjne Jubilatowi 

przesłali także: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa 

Mes. Rocznicę urodzin Jubilat spędził w gronie licznie przybyłej najbliższej rodziny. 

Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 15 sierpnia 2013 roku w restauracji „TINA’ w 

Rypinie. Z ramienia gminy w uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Gminy Rypin 

Marek Paweł Śmiechewicz,  sekretarz gminy Rypin Jan Kwiatkowski oraz inspektor ds. 

ewidencji ludności Danuta Wilkanowska. Przedstawiciele gminy Rypin złożyli Jubilatowi 

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, wręczyli kwiaty, list gratulacyjny oraz upominek. 

        Pan Alojzy Sitkowski w swoim długim życiu był świadkiem wielu trudnych wydarzeń w 

historii Polski. Jako żołnierz walczący w 1939 roku z najeźdźcą hitlerowskim brał udział w 

bitwie nad Bzurą. Idąc na odsiecz Warszawy w dniu 16.09.1939 r. w Puszczy Kampinoskiej  

dostał się do niewoli a następnie zmuszony był przez 6,5 roku pracować przymusowo u „bauera” 

w III Rzeszy. Tam też poznał swoją żonę Helenę, z którą w 1945 roku, jeszcze na terenie Rzeszy, 

zawarł związek małżeński. Małżonkowie wspólnie wychowali trójkę dzieci oraz dochowali się 6 

wnuków i 4 prawnucząt. Po wojnie, najszybciej jak było to możliwe, wrócił z żoną w rodzinne 

strony, gdzie w miejscowości Starorypin w 1950 roku wybudował dom. Pracował w Toruńskim 

Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Rypinie, przechodząc w 1978 roku na emeryturę. 

Jednocześnie wspólnie z żoną prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Obecnie opiekę nad 

jubilatem oraz jego żoną sprawuje córka. Jubilat nie posiada recepty na długowieczność. Nie 

wyobrażał sobie jednak soboty bez świeżej drożdżówki a każdego dnia bez słodkiej kawy. Za 

najważniejsze w życiu uważa zdrowie, gdyż nie ominęły go poważne kłopoty z układem krążenia. 

Wszczepiony rok temu stymulator serca jest mu bardzo pomocny w codziennym funkcjonowaniu. 

Jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.   
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Jubilat wraz z zaproszonymi gośćmi. 

 

 

Jubilat z przedstawicielami gminy Rypin. 
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INSYGNIA  GMINY  RYPIN 

          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. 

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. 
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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.   
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        W dniu 1 września 2013 roku na boisku LKS „GROT” w Kowalkach odbyły się III dożynki 

gminy Rypin. Korowód dożynkowy przemaszerował od remizy OSP w Kowalkach na boisko.  

Mszę Świętą koncelebrował proboszcz parafii Św. Trójcy w Rypinie Ks. Prałat Tadeusz Zaborny 

wraz z ks. Drozdowskim. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wójt gminy Rypin Janusz 

Tyburski, który po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności herb i sztandar gminy. 

Gośćmi dożynek byli m.in.: Zbigniew Sosnowski – poseł na Sejm RP, Paweł Zgórzyński – radny 

województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Tyburski – Starosta Rypiński, Stanisław 

Drozdowski – prezes Miejsko-Gminnej Organizacji PSL.  W dożynkach wzięło udział bardzo 

wielu mieszkańców gminy. Wieńce dożynkowe wykonały panie z KGW: Rypałki –         I m-ce 

w konkursie, Stępowo – II m-ce, Kowalki – III m-ce, Sadłowo - wyróżnienie. Kotyliony 

wykonały panie z KGW w Rusinowie. W konkursie kulinarnym „Nasze gminne smaki” wzięły 

udział KGW: Balin, Borzymin, Dębiany II, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy,  Marianki, 

Rusinowo, Starorypin, Zakrocz. Zwycięzcą konkursu zostało KGW w Borzyminie przed 

Rusinowem i Mariankami. W ramach współzawodnictwa sportowego sołectw rozegrano 

konkurencje: bieg narciarski, bigos sportowy, jazda na roweryku, przeciąganie liny (zwyciężyła 

drużyna z Kowalk). We współzawodnictwie sołectw na 12 zespołów czołowe miejsca zajęły: 

Kowalki, Dylewo, Borzymin, Rypałki. 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, 

Asia Korycka z Balina, zespoły Tama  i Tama I, kapela „Sami Swoi”, „Kapela Benka” z 

Golubia-Dobrzynia. Konferansjerem dożynek była Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kowalkach.  

Starostami dożynek byli: Radosław Jabłoński z Kowalk i Anna Zglinicka z Borzymina.  

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

Romana i Stanisław Zabłoccy z Sikór, Bożena i Sławomir Doleccy z Podola.  Za działalność na 

rzecz rolnictwa w gminie wójt gminy Janusz Tyburski wyróżnił dyrektora BS w Brodnicy 

Oddział w Rypinie Grzegorza Kiełkowskiego.  

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

Terenowa w Rypinie, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Rypinie, ARiMR 

O/Rypin. Bank Spółdzielczy Brodnica O/Rypin. Na stoisku KRUS pracownicy udzielali 

informacji na temat działalności placówki, służyli poradami w zakresie bezpiecznej pracy w 

rolnictwie oraz przeprowadzili na ten temat konkurs dla uczestników dożynek z nagrodami. 

Wystawa drobiu ozdobnego oraz prezentacja motocykli cieszyły się dużym zainteresowaniem 

publiczności. Przejażdżki konne oraz plac zabaw stanowiły dużą atrakcję dla dzieci. Wszystkim 

chętnym serwowano darmową grochówkę przygotowaną w stołówce przy Gimnazjum w 

Kowalkach. 
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                                     Starostowie dożynek: Anna Zglinicka i Radosław Jabłoński. 

 

Kotylion dożynkowy i 

witacz.                                                                                                                                                                  
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Wieńce: KGW Kowalki, Stępowo, Rypałki, Sadłowo.    
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Występy artystyczne: 

 

 

Zespół „Borzymianki”. 

 

 

Zespół „Jutrzenka” z KGW w Rypałkach. 
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Zespół „Ale babki” z KGW w Balinie i Asia Korycka. 

 

 

 

 

 

 

Kapela „Sami swoi”.  
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Zespół „Tama”. 

 

 

 

„Kapela Benka” z Golubia- Dobrzynia. 
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Wyróżnieni: państwo Zabłoccy, państwo Doleccy oraz dyrektor BS O/Rypin Grzegorz Kiełkowski. 

 

Wręczenie nagród za turniej piłkarski. 
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Starostowie wśród zaproszonych gości. 

Stoisko gminy Rypin. 

Imprezą towarzyszącą dożynkom był I Turniej piłki nożnej sołectw poświęcony pamięci 

zmarłego w ub. r.  Janusza Małeckiego, który odbył się w dniu 31 sierpnia 2013 roku. Kolejność 

zajętych miejsc w turnieju była następująca: Marianki, Głowińsk, Rusinowo I, Kowalki I, 

Rusinowo II, Kowalki II, Kwiatkowo. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Daniel 

Paradowski z Głowińska, najlepszym bramkarzem Patryk Gurtowski z Marianek, najlepszym 

strzelcem Marcin Chojnacki z Marianek. Wręczenie nagród odbyło się podczas dożynek. 

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

córka Kinga Felka. 
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Zwycięzca turnieju: drużyna sołectwa Marianki z sołtysem Janem Pankowskim. 

 

DOŻYNKI   WOJEWÓDZKIE  I   RYPIN  AGRA   2013 

         W dniach 7 – 8 września 2013 roku na obiektach MOSiR w Rypinie odbyły się targi 

RYPIN AGRA 2013 oraz dożynki wojewódzkie.  Mszę Św. Dziękczynną w dniu 8 września 

2013 roku  koncelebrował J.E. Ks. Prymas Senior Abp Henryk Józef Muszyński z udziałem 

proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie ks. dziekana Marka Smogorzewskiego oraz  

ks. prałata Tadeusza Zabornego – proboszcza Parafii Św. Trójcy w Rypinie. Gospodarzami 

dożynek byli: burmistrz miasta Rypina Paweł Grzybowski i starosta rypiński Marek Tyburski. 

Dożynki wojewódzkie swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości. Obecni byli m. 

in.: Piotr Całbecki – marszałek województwa, Dorota Jakuta – przewodnicząca sejmiku, Ewa 

Mes – wojewoda kujawsko-pomorski, Jan Krzysztof Ardanowski i Zbigniew Sosnowski – 

posłowie na Sejm RP, Ryszard Bober i Krystian Łuczak – wiceprzewodniczący sejmiku, 

Andrzej Gross – prezes ARiMR w Warszawie.  Starostami dożynek byli: Bożena Kazimierska z 

Dobrego i Jerzy Kopczyński z Przywitowa. Przemówienie okolicznościowe po mszy świętej 

wygłosił marszałek województwa Piotr Całbecki. Słowa podziękowań za trud włożony w pracę 

na roli do rolników skierowali także: Ewa Mes, Andrzej Gross, Jan Krzysztof Ardanowski, 

Zbigniew Sosnowski, ks. Marek Smogorzewski.  Z gminy Rypin wyróżniono gospodarstwo 

rolne Państwa Bożeny i Sławomira Doleckich z Podola. Koła Gospodyń Wiejskich Kowalki i 

Rypałki zaprezentowały  wieńce dożynkowe. Wieniec z KGW w Rypałkach zajął drugie miejsce 

w konkursie na szczeblu powiatu rypińskiego. Wieniec z KGW w Kowalkach otrzymał w tym 

konkursie wyróżnienie. W konkursie wojewódzkim na najładniejszy wieniec dożynkowy w 

kategorii wieńców współczesnych wieniec wykonany przez KGW w Rypałkach zajął III 

miejsce. I miejsce w tej kategorii zajął wieniec wykonany przez KGW w Radominie przed 

wieńcem KGW Małki. W kategorii wieńców tradycyjnych najładniejsze okazały się wieńce 

wykonane przez KGW Chrostkowo, KGW Czarże, KGW Kołaczkowo. 

Dożynki były doskonałą okazją do wręczenia nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczeń państwowych. Za zasługi w działalności na 

rzecz społeczności lokalnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:                                 

- Paczkowska Barbara zam. Rypałki                                                                                                       
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- Pankowski Jan zam. Marianki                                                                                                                                

- Sugalska Krystyna zam. Dylewo 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 

zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:                                                   

- Słowik Halina  - kierownik GOPS w Rypinie                                                                                                                                  

- Kwiatkowski Jan – sekretarz gminy Rypin.                                                                         

Dekoracji odznaczeniami dokonała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes w towarzystwie 

marszałka województwa Piotra Całbeckiego. 

Na wniosek starosty rypińskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaczenia 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla osób, które istotnie przyczyniają się do rozwoju rolnictwa i 

produkcji żywności w powiecie rypińskim. Z gminy Rypin odznaczeni zostali: Makowski Piotr z 

Linnego i Pilarski Mieczysław z Głowińska. 

Laureaci konkursu wieńców na szczeblu powiatowym ze starostą rypińskim Markiem Tyburskim. 
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Poświęcenie wieńców dożynkowych. 

 

Odznaczeni z wojewodą Ewą Mes. 
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JUBILEUSZ 

      Dnia 12 września 2013 roku wójt gminy Rypin Janusz Tyburski obchodził jubileusz 30-lecia 

pracy zawodowej. Z tej okazji otrzymał od załogi Urzędu Gminy Rypin okolicznościowy list. 

 

 

 



46 
 

 

DROGA  RYPAŁKI – STAWISKA 

     W dniu 30 września 2013 roku dokonano odbioru 1300 metrowego odcinka drogi 

wybudowanego we wsiach Rypałki i Stawiska. Wartość inwestycji wyniosła 695 tyś złotych a jej 

wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Roboty ziemne o wartości około 

150 tyś złotych gmina wykonała we własnym zakresie. Do zadań wykonawcy należało: 

wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej o grubości 20 cm, potrójne 

powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją. Szerokość korony drogi wynosi 7 m, jezdni – 5 

m. Prędkość projektowa na drodze to 40 km/godz.  Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi 

odbyło się w dniu 25 listopada 2013 roku.  

 

Przecięcie wstęgi: R. Potwardowski, J. Tyburski, B. Paczkowska, M. Żytowiecki, Ks. K. Rostkowski, M. Kowalski, 

M.P. Śmiechewicz, R. Michalski 

 

 

ZMIANY  KADROWE  W  URZĘDZIE 

Dnia 30 września 2013 roku pracę w Urzędzie                                                                        

Gminy Rypin zakończył Mirosław 

Marynowski.                                                                     

Stosunek pracy został rozwiązany na zasadzie                                                                        

porozumienia stron. W urzędzie pracował                                                                                           

od 1 maja 2008 roku na  stanowisku inspektora                                                                                         

ds. budownictwa i lokalowych.                                                                                                             

Od 1 października objął stanowisko prezesa                                                                      

Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES”                                                                                              

Sp. z o.o w Rypinie. 
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Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w gminie Rypin 
Stan na dzień 30.09.2013 r. 

Szkoła 

Liczba dzieci i uczniów Razem 

Liczba 

oddz. 

Razem w oddz. przedszk. 

I II III IV V VI Ucz. 

Dzieci  

w o. p. 3lat 4lat 5lat 6lat 

Borzymin 
8+4 

83 26 

3 

21 24 20+21 18 26 156 83 
10 11 35 27 

Starorypin 6+2 
44 13 

5 

12 17 11 22 15 90 44 

3 5 17 19 

Sadłowo 6+1 

22 12 

6 
19 13 15 13 7 79 22 

- - 12 10 

Stępowo 6+1 
19 6 

0 

7 7 11 9 10 50 19 

2 5 5 7 

Zakrocz 6+1 

20 12 

4 
13 4 6 7 10 52 20 

- - 11 9 

Razem SP  32+9 

188 69 

18 
72 65 84 69 68 427 188 

15 21 80 72 

Kowalki 9 - 95 81 78 - - - 254 - 

OGÓŁEM 50 188 164 153 143 84 69 68 681 188 

 

liczba oznacza liczbę dzieci sześcioletnich w klasie I 

W szkołach gminy Rypin : 869 

 

Liczba uczniów w roku 2012/2013 na dzień 30.09.2012 r. 
Razem SP  124 42 75 63 87 69 70 74 438 166 

Kowalki - - 84 82 89 - - - 255 - 

OGÓŁEM 124 42 159 145 176 69 70 74 693 166 

W szkołach gminy Rypin w roku 2012/13 : 859 

 

liczba oznacza liczbę dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Edukacyjne Drogi Polek       

i Polaków w Toruniu 
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74. ROCZNICA  ZBRODNI  SELBSTSCHUTZU 

              W dniu 12 października 2013 roku w Lasku Rusinowskim odbyła się doroczna 

uroczystość obchodów 74 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 4 w Nadrożu. Następnie odbyła się Msza Święta w 

intencji ofiar hitleryzmu, której przewodniczył  i homilię wygłosił ks. Jerzy Franciszek 

Wielechowski – proboszcz parafii pw. Św. Barłomieja  w   Świedziebni w towarzystwie ks. 

Prałata Tadeusza Zabornego, ks. Władysława Jagiełły i ks. Jerzego Drozdowskiego.  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. 

Wieniec składają: Janusz Tyburski, Marek Paweł Śmiechewicz, Sławomir Rumiński. 

                                                                                                                                                   



49 
 

Młodzież Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu podczas patriotycznego koncertu. 

 

REMONT  PAŁACU  W  SADŁOWIE  

           Dnia 30 października 2013 roku dokonano odbioru prac remontowych w części 

pomieszczeń w  pałacu w Sadłowie. Prace remontowe wykonano w trzech pomieszczeniach 

zlokalizowanych na parterze w południowej części pałacu i obejmowały wykonanie: robót 

rozbiórkowych i demontażowych, nowych podłóg drewnianych, wymianę instalacji elektrycznej 

wewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, montaż kominka, malowanie ścian i sufitów. Projekt 

pn.: „Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba pamięci pn. Dobrzyński Dwór 

Szlachecki” został zrealizowany przez Firmę Handlowo-Produkcyjno-Usługową Piotr Rakoczy z 

Rypina. Koszt projektu wyniósł 80.350,78 zł. 
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PATRON  SZKOŁY 

          W dniu 4 listopada 2013 roku Rada Gminy Rypin nadała Szkole Podstawowej w 

Starorypinie Rządowym imię Kornela Makuszyńskiego. Wspólny wniosek w sprawie nadania 

szkole imienia został złożony przez: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym. Wybór Kornela Makuszyńskiego 

na patrona szkoły wnioskodawcy umotywowali tym, że jego twórczość jest skierowana do dzieci 

i młodzieży, a wartości wychowawcze przedstawione w utworach są niezwykle cenne w pracy z 

młodym pokoleniem. 

 

Dyrektor szkoły Danuta Ciecierska przedstawia sylwetkę patrona podczas sesji rady gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ZŁOTE  GODY 

         W dniu 6 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

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

odtworzeniem melodii, która towarzyszyła parom w dniu ślubu, czyli Marszem Mendelssohna. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski nadał następującym parom jubilatów: 

 Marianna i Józef Bejgrowicz z Kwiatkowa 

 Edwina i Ryszard Czachorowscy z Nowego Sadłowa 

 Irena i Jan Dąbrowscy z Marianek 

 Stanisława i Ryszard Dąbrowscy z Cetek 

 Genowefa i Andrzej Gójscy z Kowalk 

 Zofia i Tadeusz Rucińscy z Dylewa 

 Barbara i Jerzy Sobierajscy z Kowalk 

 Zofia i Bolesław Ślagowscy ze Starorypina Rządowego 

 Marianna i Tadeusz Śmiechowscy z Rakowa 

 Jadwiga i Benedykt Wiśniewscy z Balina 

 Zofia i Stefan Wiśniewscy z Sadłowa 

 Barbara i Jan Wojciechowscy z Głowińska 

 Czesława i Jan Eugeniusz Woźniakowscy z Balina 

 Mieczysława i Roman Zdunowscy z Rusinowa 

W uroczystości, ze względów zdrowotnych nie mogli wziąć udziału Genowefa i Andrzej Gójscy. 

Osobą prowadzącą uroczystość była Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki 

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

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

zostali obdarowani listami gratulacyjnymi,  kwiatami oraz upominkami. Były życzenia i kwiaty 

od członków rodzin oraz wspólny toast. Była też okazja do rozmów i wspomnień.  Część 

artystyczną wypełniła kapela „Sami Swoi”. W imieniu jubilatów podziękowania dla 

organizatorów uroczystości złożyła Zofia Ślagowska. 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. 
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Wójt gminy Rypin Janusz Tyburski (pierwszy z lewej) wraz z jubilatami. 

 

                                                                                                           

II  DOBRZYŃSKI  JARMARK  BOŻONARODZENIOWY 

             W dniu 14 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się II 

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 150 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: klasy 0 – IV: Daniel Jadczak – SP Borzymin, Damian Kiełkowski – SP 

Borzymin, Emanuel Wierzchowski – SP Zakrocz, Natalia Pawłowska – SP Starorypin Rządowy; 

klasy V – VI i gimnazjum: Kinga Grochocka, Julia Lewandowska, Łukasz Porzyc z Gimnazjum 

w Kowalkach; osoby dorosłe: Urszula Karwicka z Rypina, Benedykt Zwierzchowski z WTZ z 

Rypina, Halina Wentzel z Balina.  W kategorii szopka bożonarodzeniowa najlepszymi okazali 

się: klasy 0 – IV: Oliwia Chabowska – SP Borzymin, Sebastian Kamiński – SP Zakrocz, Luiza 

Wierzchowska – SP Zakrocz; klasy V – VI i gimnazjum: Artur Rozpierski – SP Zakrocz, 

Mateusz Goldberg – Gimnazjum Kowalki, Klaudia Kamińska – SP Zakrocz, Natalia Czajkowska 

– Gimnazjum w Kowalkach; osoby dorosłe: Mariola Siatkowska z Kleszczyna, Elżbieta 

Kaślewicz z Głowińska, Urszula Foss z Nowego Kobrzyńca. Najładniejszą bombkę 

zaprezentowali: klasy 0 – IV: Wiktor Jabłoński – SP Borzymin, Lena Dunajska – SP Borzymin, 

Oddział przedszkolny SP w Sadłowie; klasy V – VI i gimnazjum: Magdalena Wiśniewska – 

Gimnazjum Kowalki, Magdalena Żytowiecka – SP Starorypin Rządowy, Aleksandra Dunajska – 

Gimnazjum Kowalki; osoby dorosłe: Ewa Filipska z Rypina, Michał Kaślewicz z Głowińska, 

Karolina Filipska z Sadłowa. Potrawy świąteczne prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w 

Balinie, Cetkach, Dylewie, Godziszewach, Głowińsku, Rusinowie, Sadłowie, Zakroczu. Na 
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stoiskach królowały m. in. pierogi, paszteciki, krokiety, ryby w różnych postaciach oraz ciasta. 

Za drobną opłatą można było nabyć i skosztować wszystkich wyrobów.  Oprawę artystyczną 

zapewnili: chór szkolny ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Borzyminie, kapela „Sami Swoi”, zespoły: „Tama” , „Ale Babki” z Balina i „Jutrzenka” z 

Rypałk. 
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ROZBUDOWA  SZKOŁY  W  STARORYPINIE 

             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. 
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KANALIZACJA  W  SIKORACH 

              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, działanie 3.2.1 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 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. 
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Jedna z trzech przepompowni ścieków. 

 

PODSUMOWANIE  PROJEKTU „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA” 

               Pod takim hasłem zrealizowano w 2013 roku szóstą 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 teren 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 było 

wyrównywanie szans i możliwości osób bezrobotnych poprzez zwiększenie aktywności 

edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Natomiast celem szczegółowym projektu było: 

 ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez  prace społecznie - użyteczne, 

 realizacja 19 kontraktów socjalnych, w tym kierowanie na kursy i szkolenia zawodowe, 

 realizacja 8 umów w ramach Programu Aktywności Lokalnej w tym udział w warsztatach 

mające na celu zmotywowania do działania i zmiany trudnej sytuacji życiowej, 

 zastosowanie kompleksowych form wsparcia instrumentów aktywizacji zawodowej,      

społecznej i edukacyjnej, upowszechnianie pracy socjalnej.                                                                                   

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

dniu 18 grudnia 2013 roku. W spotkaniu z beneficjentami zrealizowanego projektu uczestniczyli 

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

Jarzębowska z GOPS w Rogowie, Ewa Witkowska, kierownik PCPR w Rypinie, Sylwia 

Tyczkowska z Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej. 
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Uczestnicy spotkania. 
 

STOŁY  WIGILIJNE 

Podobnie  jak w roku ubiegłym - w gminie Rypin trwał 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, paszteciki... Rozbrzmiewały słowa pięknych polskich kolęd. Dodatkową atrakcją 

były występy dzieci. Tak było w Kowalkach, gdzie w spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób. 

Kolędy zaśpiewali najmłodsi z miejscowej grupy harcerzy działającej pod kierunkiem Artura 

Sugalskiego. W Balinie, zaśpiewały "Ale Babki" z miejscowego KGW i Asia Korycka,a w 

Rypałkach – "Jutrzenka" pod kierunkiem Tadeusza Szcześniaka. Tegoroczny cykl spotkań pn. 

"Stół Wigilijny" trwał od 7 grudnia do 19 grudnia. Spotkania przygotowały KGW: Zakrocz, 

Marianki, Godziszewy, Dylewo, Puszcza Rządowa, Dębiany I, Głowińsk, Czyżewo, Rusinowo, 

Kowalki, Balin, Rypałki, Dębiany II. KGW w Borzyminie zorganizowało Stół Wigilijny 

wspólnie ze Szkołą Podstawową im. ks. Kard. Stefana  Wyszyńskiego w Borzyminie. 

 

 

 

 

 

 

Stępowo 
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Spotkanie w Kowalkach … 

 

 

…i w Dębianach. 
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BIOGAZOWNIA 

            W Starorypinie Prywatnym powstała Biogazownia Rypin o mocy 1,875 MW. Jest to 

pierwsze tego typu przedsiębiorstwo utworzone przez grupę rolników. Największym 

udziałowcem w spółce „Biogazownia Rypin” jest Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody 

Chlewnej, skupiająca szesnastu rolników. Do spółki należy także firma „Wiatrak”, posiadająca 

sześciu członków, a także Gminna Spółdzielnia „SCh” w Rypinie. Udziały w biogazowni 

posiada też dwóch prywatnych inwestorów. Wiosną 2013 roku inwestycja została oddana do 

użytku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano 2014 roku. Głównym substratem 

biogazowi jest kiszonka z kukurydzy (zakupiona od rolników w 2012 roku), a także gnojownica 

pochodząca z gospodarstw rolników – współwłaścicieli inwestycji.                                                                                                                                           

Biogaz to gaz pozyskiwany z biomasy w wyniku fermentacji beztlenowej, podczas której 

substancje organiczne rozkładane są przez bakterie do związków prostych. Stanowi on 

mieszankę gazów, przede wszystkim metanu (50-75%) i dwutlenku węgla (25-45%) oraz małych 

ilości innych gazów, m.in. siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru. Jego skład zależy przede 

wszystkim od rodzaju substratu oraz rodzaju wykorzystywanej technologii, a wartość opałowa 

mieści się w zakresie 18-24 MJ/m3. Koszt budowy wyniósł ponad 22 mln złotych. 
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OSTATNIE  POŻEGNANIA 

       W dniu 9 stycznia 2013 roku w wieku 82 lat zmarł 

Stanisław Lotarski – prezes OSP w Zakroczu. Urodził 

się 9 marca 1930 roku w Zakroczu, gdzie Jego rodzice 

prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Jako 

dziecko i młody chłopiec zakosztował mroków 

hitlerowskiej okupacji. Zawodowo spełnił się w jednym 

zakładzie pracy, w którym  przepracował ponad 42 lata 

przechodząc w 1990 roku na emeryturę.                      

W  swojej pracy wykazywał się dużą rzetelnością i 

życzliwością w stosunku do każdego człowieka. Jako 

mieszkaniec wsi Zakrocz  dużo swojego czasu 

poświęcał dla dobra społecznego. Był jednym z 

inicjatorów budowy budynku obecnej szkoły 

podstawowej oraz remizy strażackiej. Od założenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczu w 1964 roku 

był  członkiem jej zarządu, pełniąc funkcję skarbnika.  Po wybudowaniu obecnej remizy w 1974 

roku objął funkcję prezesa jednostki, którą sprawował do końca swoich dni. Od 1996 roku był 

członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie. Odznaczony medalami „Za 

Zasługi dla Pożarnictwa”: brązowym w 1976 r., srebrnym w 1986 r., złotym w 1987 r. Za 

wieloletnią, ofiarną , społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został w 

1984 roku Złotym Krzyżem Zasługi. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział niezliczona 

grupa strażaków gminy Rypin, w imieniu których pożegnania Zmarłego nad trumną dokonał 

prezes ZOG ZOSP RP Tomasz Jezierski. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w 

Rypinie. Cześć Jego Pamięci!. 

Tomasz Jezierski przemawia nad trumną zmarłego.                                                                     
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   W dniu 12 lutego 2013 roku w wieku 88 lat zmarł          

Czesław Wysocki – długoletni sołtys sołectwa Starorypin 

Prywatny.  Urodził się 1 marca 1925 roku w Kretkach 

Dużych. Po kilku latach wraz z rodzicami przeprowadził się 

do wsi Iwany, gdzie Jego rodzice prowadzili niewielkie 

gospodarstwo rolne. Uczęszczał do Powszechnej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Rypinie. Mając 9 lat zmarł Mu ojciec, 

więc z konieczności zajął się pracą w gospodarstwie. Jako 

nastoletni chłopiec doświadczył koszmaru II wojny 

światowej, podczas której bardzo ciężko pracował w majątku 

ziemskim w Starorypinie oraz w okolicach Torunia przy 

kopaniu okopów. Po powrocie z wojny ożenił się i razem z 

żoną prowadził 3-hektarowe gospodarstwo rolne. Sam 

budował dom i budynki gospodarskie. Podjął też pracę w zlewni mleka w Rypałkach. W 1955 

roku został wybrany sołtysem sołectwa Starorypin Prywatny. Funkcję tę pełnił do roku 2007 a 

więc przez 52 lata. Niewiele było i jest osób, które przez tak długi okres mogli cieszyć 

zaufaniem społeczeństwa. Pełnienie funkcji sołtysa odbierał jako obowiązek społecznej pracy na 

rzecz lokalnej społeczności i dobra swoich mieszkańców. Jako Terenowy Opiekun Społeczny 

dbał o warunki socjalne życia swoich mieszkańców. Jako Mąż Zaufania był rzecznikiem 

plantatorów buraka cukrowego wobec Cukrowni Ostrowite. Organizował zbiórkę pieniędzy m. 

in. na budowę budynku szkoły w Starorypinie i Rypałkach. Brał czynny udział w organizowaniu 

i przeprowadzeniu elektryfikacji i melioracji we wsi. Z całym poświęceniem włączył się w 

budowę kościoła parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie. Aktywnie zabiegał i doprowadził do 

budowy we wsi sieci telefonicznej oraz dróg utwardzonych. W uroczystości pogrzebowej wzięli 

udział sołtysi, radni i mieszkańcy  gminy Rypin, w imieniu których pożegnania Zmarłego nad 

jego trumną dokonał wójt gminy Janusz Tyburski. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym 

w Rypinie. Cześć Jego Pamięci!. 

 

                          

Tekst, zdjęcia i wykonanie kroniki: Jan Kwiatkowski 

 


