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Zapisy kroniki roku 2011rozpoczynają się, nietypowo, od wyborów samorządowych w 2010 roku. 
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WYBORY  SAMORZĄDOWE  - 21  LISTOPADA  2010  ROKU 

      W dniu 21 listopada 2010 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:  

 4   kandydatów na wójta 

 64 kandydatów na radnych do rady gminy 

 47 kandydatów do rady powiatu 

    Kandydaci na wójta gminy otrzymali następujące ilości głosów: 

  Adam Wojciech Łapkiewicz – 297 tj. 9,35 % 

  Piotr Pawłowski – 1103 tj. 34,71 % 

  Andrzej Wojciech Szkopański – 733 tj. 23,06% 

  Janusz Tyburski – 1045 tj. 32,88 % 

Do II tury wyborów wójta zostali zakwalifikowani: - Pawłowski Piotr, Tyburski Janusz. 

W wyniku wyborów do rady gminy radnymi zostali: 

 Paczkowska Barbara Krystyna - Rypałki 

 Kowalski Zygfryd - Starorypin Prywatny 

 Pankowski Jan - Marianki 

 Szalkowski Adam - Głowińsk 

 Budzanowska Mariola - Kowalki 

 Zabłocki Ireneusz - Rusinowo 

 Klatt Rafał Krzysztof - Dębiany 

 Cieplak Marek - Zakrocz 

 Śmiechewicz Marek Paweł - Sadłowo 

 Kowalski Mirosław - Sadłowo Rumunki 

 Topolewski Walenty - Jasin 

 Dytrych Jan - Stępowo 

 Sokołowska Wiesława - Balin 

 Podgórska Jadwiga - Borzymin 

 Wiśniewski Kazimierz – Cetki. 

  

      Radnymi  Rady Powiatu w Rypinie z terenu gminy Rypin zostali: 

 Potwardowski Ryszard – 262 głosy 

 Makowski Piotr – 221 głosów 

 Pawłowski Piotr – 170 głosów. 

      W wyborach, na 5816 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, wzięło udział 3221 

osób tj. 55,38 %. Frekwencja w gminie była stosunkowo wysoka. W kraju wyniosła 47,21 %, w 

województwie kujawsko-pomorskim – 44,92 %, w powiecie rypińskim – 54,99 %, w m. Rypin – 

52,28 %, w gminie Brzuze – 69,42 %, w gminie Rogowo – 47,37 %, w gminie Skrwilno – 56,73 %, 

w gminie Wąpielsk – 52,79 %.  
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 W II turze wyborów wójta w dniu 5 grudnia 2010 roku kandydaci otrzymali następujące ilości 

głosów: 

 Pawłowski Piotr –   954 głosy tj. 42,05 % 

 Tyburski Janusz – 1314 głosów tj. 57,94 % 

Wobec powyższego Wójtem Gminy Rypin został wybrany Tyburski Janusz. 

Na 5818 osób uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 2288 wyborców. 

Frekwencja wyniosła 39,33 %. 

 

                                                                                Janusz Tyburski 

 

 

INAUGURACYJNA  SESJA  RADY  GMINY  KADENCJI  2010 – 2014 

        W dniu 1 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się uroczystość wręczenia nowo 

wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Wręczenia zaświadczeń dokonała przewodnicząca 

Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie Magdalena Truszkowska. 

        Następnie odbyła się I sesja Rady Gminy Rypin kadencji 2010 – 2014, zwołana przez 

dotychczasową Przewodniczącą Rady Gminy Iwonę Andrzejczuk. Obrady otworzył najstarszy 

wiekiem radny Jan Pankowski. Radni złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał Jan Pankowski, 

następnie najmłodszy wiekiem radny Rafał Klatt odczytywał nazwiska radnych w kolejności 

alfabetycznej, którzy składali ślubowanie. 

        W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy w Rypinie został wybrany 

radny Marek Paweł Śmiechewicz. 

        Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Marek Cieplak,  Jan Pankowski. 
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        Rada Gminy Rypin VI kadencji. 

 

 

 

Jan Pankowski , Marek Paweł Śmiechewicz (przewodniczący), Marek Cieplak. 
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 Radni podczas ślubowania. 

     Marek Paweł Śmiechewicz                                Jan Pankowski                                      Marek Cieplak  

        Barbara Paczkowska                               Wiesława Sokołowska                               Jadwiga Podgórska  
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         Mariola Budzanowska                               Adam Szalkowski                                 Walenty Topolewski 

 

        Kazimierz Wiśniewski                                Ireneusz Zabłocki                                        Jan Dytrych  

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

           Rafał Krzysztof Klatt                                Zygfryd Kowalski                              Mirosław Kowalski 
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ŚLUBOWANIE  WÓJTA 

              W dniu 14 grudnia 2010 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się uroczysta 

sesja Rady Gminy Rypin. Sesja została poprzedzona Mszą Świętą odprawioną w Kościele Św. Trójcy w 

Rypinie. Podczas sesji ustępujący wójt gminy Rypin Ryszard Potwardowski przedstawił informację o 

stanie gminy. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie Magdalena 

Truszkowska wręczyła nowo wybranemu wójtowi Januszowi Tyburskiemu zaświadczenie o wyborze. 

Janusz Tyburski złożył wobec rady gminy ślubowanie i od tej pory objął obowiązki wójta gminy Rypin. 

 

KONKURS  STOŁU  WIGILIJNEGO 

         W grudniu 2010 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Stołu Wigilijnego”. Do konkursu 

przystąpiło 15 kół gospodyń wiejskich. Komisja konkursowa ustaliła następującą kolejność miejsc 

zajętych w konkursie: I – Dylewo, II – Balin, III – Borzymin i Rypałki, IV – Kowalki i Rusinowo. 

Ocenie podlegało: wielkość stołu (ilość osób), dekoracja, różnorodność i ilość potraw, estetyka 

stołu, walory smakowe potraw. Podsumowanie konkursu odbyło się w Urzędzie Gminy Rypin w 

dniu         17 stycznia 2011 roku. Nagrody finansowe dla KGW wręczył wójt gminy Janusz 

Tyburski. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Wigilijne w Dylewie. 
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ŚWIETLICA  W  CZYŻEWIE 

          W dniu 28.12.2010 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku, po przeprowadzonym 

kapitalnym remoncie, świetlicy wiejskiej w Czyżewie. 

  
  Budynek przed remontem (u góry) i po remoncie (poniżej). 

 

 

 

 



8 
 

VII TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  HALOWEJ  SOŁECTW 

         W dniu 5 lutego 2011 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach 

rozegrano VII Turniej Piłki Halowej Sołectw o puchar wójta gminy Rypin. Do turnieju przystąpiło 

10 drużyn. Kolejność zajętych miejsc była następująca: Kowalki II, Kowalki I, Sadłowo, Cetki, 

Głowińsk, Rusinowo, Dębiany, Borzymin, Marianki, Sikory. Upominki dla najlepszych 

zawodników poszczególnych drużyn oraz puchary za zdobycie pierwszych trzech miejsc wręczył 

wójt gminy Janusz Tyburski. 

 

     Zwycięzca turnieju – drużyna Kowalki II. 

 

 

KAMPANIA  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA  W  OSP 

              W lutym – marcu 2011 roku na terenie gminy Rypin odbyły się zebrania sprawozdawczo-

wyborcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.  Zarządy OSP przedstawiły sprawozdania 

ze swojej działalności. Przyjęto plany finansowe i plany działania jednostek na rok 2011. Dokonano 

wyboru zarządów OSP i komisji rewizyjnych. Wybrano delegatów do Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP i delegatów na zjazd gminny. W zebraniach uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP a także przewodniczący Rady Gminy Rypin Marek Paweł Śmiechewicz,  wójt 

gminy Janusz Tyburski i sekretarz gminy Jan Kwiatkowski oraz radni, sołtysi, przewodniczące 

KGW. 
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Zarząd OSP Sadłowo wybrany na zebraniu w dniu 19 lutego 2011 roku. 

UHONOROWANI 

W dniu 4 marca 2011 r. sekretarz gminy Rypin Jan Kwiatkowski oraz były wójt gminy Rypin 

Ryszard Potwardowski  zostali uhonorowani Kombatanckimi Krzyżami Pamiątkowymi 

„ZWYCIĘZCOM”  w związku z 65 rocznicą zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej. 

Krzyże otrzymali za prowadzoną działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu 

wyzwolicieli Ojczyzny.  
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WYBORY  SOŁTYSÓW 

      W dniach od 17 marca do 11 kwietnia 2011 roku na terenie gminy zostały przeprowadzone 

wybory sołtysów. Sołtysami zostali wybrani: 

 Kolasińska Joanna w Balinie 

 Podgórska Jadwiga w Borzyminie 

 Więckowski Radosław w Cetkach 

 Jankowski Jarosław w Czyżewie 

 Jastrzębski Adam w Dębianach 

 Rozpierski Marek w Dylewie 

 Marchewka Barbara w Głowińsku 

 Raszkowska Hanna w Godziszewach 

 Topolewski Walenty w Jasinie 

 Kopaczewska Renata w Kowalkach 

 Krauza Mieczysław w Linnem 

 Pankowski Jan w Mariankach 

 Truszkowska Małgorzata w Podolu 

 Daniszewski Henryk w Puszczy Rządowej 

 Jankowska Marzena w Rusinowie 

 Paczkowska Barbara w Rypałkach 

 Wiśniewski Stefan w Sadłowie 

 Gadomski Jan w Sadłowie Nowym 

 Chmielewski Piotr w Sikorach 

 Świerczyńska Anna w Starorypinie Prywatnym 

 Reński Zdzisław w Starorypinie Rządowym 

 Żytowiecki  Mariusz w Stawiskach 
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 Dytrych Jan w Stępowie 

 Cieplak Marek w Zakroczu 

           W wyborach sołtysów i rad sołeckich uprawnionych do głosowania było 5936 osób. W 

wyborach wzięło udział 1151 wyborców tj. 19,4 % uprawnionych. Ogółem na sołtysów zgłoszono 

52 kandydatów i liczba ich w poszczególnych sołectwach wahała się w granicach od 1 do 5. 

Zmiany na stanowiskach sołtysów dokonano w 8 sołectwach. 

 

Byłych sołtysów wójt nagrodził upominkami.  Poniżej sołtysi gminy Rypin. 
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TURNIEJ  WIEDZY  POŻARNICZEJ 

      W dniu 24 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się gminne eliminacje do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wcześniej w 

szkołach podstawowych i gimnazjum odbyły się kwalifikacje do turnieju gminnego. Wśród 

uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach czołowe miejsca zajęli: Lutowska Daria, 

Kuciński Marcin, Niedbalski Sebastian. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszymi okazali 

się: Drzymalska Sylwia (SP Stępowo), Waliszewska Patrycja (SP Zakrocz), Bujanowski Dawid (SP 

Borzymin), Cieplak Hubert (SP Zakrocz). Nagrody ufundowane przez urząd gminy wręczył 

sekretarz gminy Rypin Jan Kwiatkowski. Lutowska Daria została także zwycięzcą konkursu na 

szczeblu powiatowym. 

 

 Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami. 

 

ZJAZD  ODDZIAŁU  GMINNEGO  ZOSP RP    

 

           W dniu 2 kwietnia 2011 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach odbył się 

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w 

Rypinie. Zjazd dokonał wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem został ponownie wybrany 

druh Tomasz Jezierski. Wiceprezesami zostali: dh Piotr Lutowski i Jan Wysocki. Komendantem 

gminnym został wybrany dh Jędrzej Zimnicki a honorowym dh Zygmunt Słomiński. 
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Uczestnicy zjazdu. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 został 

przeprowadzony w Polsce w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 

roku. Spis został przeprowadzony w formie elektronicznej i był 

realizowany metodą mieszaną: pobranie danych z systemów 

informacyjnych, samospis internetowy, wywiad telefoniczny i wywiad 

przeprowadzony przez rachmistrza spisowego. Na terenie gminy Rypin 

spis przeprowadzili rachmistrze spisowi: Ilona Głowacka i Dorota 

Rutkowska. Gminnym Komisarzem Spisowym był Janusz Tyburski – wójt gminy a liderem 

gminnym Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy. Spis właściwy był poprzedzony obchodem 

przedspisowym w dniach od 1 do 17 marca 2011 roku. 

 

                        Terminal mobilny do przeprowadzenia spisu przez rachmistrza. 
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KONKURS   WIELKANOCNY 

       Szkoła Podstawowa w Borzyminie ogłosiła II Konkurs  rękodzieła ludowego, związanego z 

obrzędami wielkanocnymi.  Celem konkursu było podtrzymanie, kultywowanie i ochrona ludowej 

tradycji wielkanocnej. Konkurs ogłoszono w trzech kategoriach: palma, pisanka, plastyka 

obrzędowa (stroiki, gaiki, zajączki, baranki itp.) indywidualnie i zbiorowo. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpiło w dniu 14.04.2011 r. a wyniki ogłoszono i wręczono nagrody podczas sesji rady 

gminy w dniu 28.04.2011 r. 

     Wyniki  konkursu obrazuje poniższa tabela: 

PALMA WIELKANOCNA  

Miejsce Szkoła Podstawowa  
 

Gimnazjum  
(imię i nazwisko) 

KGW  
 

Osoba prywatna 

          I 

 

SP Borzymin  Łukowska Martyna 

Chuderewicz Karolina 

KGW Marianki 

 

 

         II 

 

SP Borzymin    KGW Balin 

 

 

        III 

 

SP Sadłowo  KGW Rypałki 

 

 

Wyróżnieni

e 

 

SP Zakrocz 

SP Stępowo 

Wilczyńska Maja KGW Rusinowo  

                                                                              PISANKA WIELKANOCNA 

Miejsce Szkoła Podstawowa  
 

Gimnazjum  
(imię i nazwisko) 

KGW  
 

Osoba prywatna 

          I 

 

SP Borzymin  Kwiatkowska 

Agnieszka  

KGW Rusinowo 

 

Wentzel Halina 

         II 

 

SP Starorypin Rządowy 

SP Borzymin  

 KGW Sadłowo  

        III 

 

SP Borzymin   KGW Głowińsk  

Wyróżnieni

e 

 

SP Borzymin   KGW Głowińsk 

KGW Rusinowo 

 

 

                                                         PLASTYKA OBRZĘDOWA (STROIK WIELKANOCNY) 

Miejsce Szkoła Podstawowa  
 

Gimnazjum  
(imię i nazwisko) 

KGW  
 

Osoba prywatna 

         I 

 

SP Stępowo Zdrojewska 

Natalia 

KGW Borzymin  

 

Sokołowska 

Wiesława 

        II 

 

SP Borzymin  

SP Sadłowo 

 KGW Rusinowo 

 

Ornowska Mariola  

Pawlak Urszula 

       III 

 

SP Borzymin   KGW Sadłowo 

KGW Rusinowo 
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Wyróżnieni

e 

 

SP Zakrocz 

SP Borzymin  

SP Sadłowo 

SP Borzymin  

 KGW Kowalki 

KGW Rusinowo 

 

Paczkowska 

Barbara 

Cieplińska 

Barbara  
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   Nagrodzeni laureaci konkursu wśród dorosłych. 

 

KONKURS  STOŁÓW  WIELKANOCNYCH 

             Po raz piąty wójt gminy Rypin ogłosił konkurs na przygotowanie stołu wielkanocnego. W 

konkursie wzięło udział 18 kół gospodyń wiejskich. Komisja oceniająca stoły ustaliła następującą 

klasyfikację:                                                                                                                                           

- miejsce I – KGW Rusinowo                                                                                                                      

- miejsce II – KGW Borzymin i KGW Zakrocz                                                                                            

- miejsce III – KGW Sadłowo i KGW Balin                                                                                         

- wyróżnienie – KGW Kowalki i KGW Czyżewo 

Udział w konkursie wzięły także KGW: Dylewo, Dębiany I,  Dębiany II, Głowińsk,  Rypałki, 

Godziszewy, Marianki, Iwany, Cetki, Puszcza Rz.  oraz OSP Stępowo. 

Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 10.05.2011 r. w Urzędzie Gminy Rypin. Wójt gminy 

Janusz Tyburski nagrodził finansowo wszystkie koła uczestniczące w konkursie. 
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Spotkanie przy stole wielkanocnym w Godziszewach. 

DYREKTOR  SZKOŁY 

      Z dniem 1 maja 2011 roku wójt Gminy Rypin powierzył stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Stępowie  Sławomirowi Malinowskiemu na okres do 31 sierpnia 2015  roku.  
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NOWA  GAZETA 

          W m-cu kwietniu 2011 roku ukazał się pierwszy numer pisma samorządowego Starostwa 

Powiatowego w Rypinie, Urzędu Miejskiego w Rypinie i Urzędu Gminy Rypin „Gazeta Powiatu 

Rypińskiego”. Bezpłatny miesięcznik będzie informował mieszkańców o lokalnych działaniach i 

wydarzeniach. 
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PIELGRZYMKA  STRAŻAKÓW 

       W dniu 14 maja 2011 roku przedstawiciele strażaków ochotników gminy Rypin wzięli udział w 

I Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach. W 

pielgrzymce udział wzięli również wójt gminy Rypin Janusz Tyburski oraz sekretarz gminy Jan 

Kwiatkowski. 

     Strażaków diecezji płockiej reprezentowało ok. 200 pocztów sztandarowych i blisko 3 tysiące 

pielgrzymów.  

       W pielgrzymce uczestniczyli: ks. biskup Roman Marcinkowski, ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski 

– diecezjalny duszpasterz strażaków i duszpasterze – kapelani OSP, Paweł Zgórzyński – radny 

sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, Tadeusz Nalewajka – wiceminister rolnictwa 

i rozwoju wsi, członek zarządu OSP, Krzysztof Baranowski – starosta lipnowski, Wojciech 

Kwiatkowski – starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego, st. kpt. Roman Wiśniewski – zastępca 

komendanta PSP, Grzegorz Tułodziecki – wójt gminy Zbójno.       

 

Członkowie OSP Gminy Rypin podczas uroczystej  mszy świętej. 

TURNIEJ  PRZEDSZKOLAKA 

        W dniu 27.05.2011 r. w Szkole Podstawowej w Sadłowie odbył się III Gminny Turniej 

Przedszkolaka. W rywalizacji sportowej udział wzięły dzieci ze wszystkich szkół podstawowych 

gminy Rypin. Zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Sadłowie. Puchar dla zwycięzców oraz 

dyplomy dla wszystkich uczestników wręczył sekretarz gminy Jan Kwiatkowski. Dzieci zostały 

obdarowane także upominkami w postaci zabawek. 



20 
 

 

                                                  Drużyna SP Sadłowo. 

LATO  NA  WSI 

            W dniu 8 maja 2011 r. reprezentanci poszczególnych KGW z gminy Rypin wraz z Januszem 

Tyburskim, wójtem gminy i Adamem Łapkiewiczem, pracownikiem urzędu gminy uczestniczyli w 

dorocznych Targach Turystyczno-Ogrodniczych pn. "Lato na Wsi". Wśród reprezentantów 19 

powiatów nie zabrakło powiatu rypińskiego. Na stoisku rypińskim były wyroby firm: EMIX z 

Rusinowa, Spółdzielni Mleczarskiej ROTR z Rypina i pań z KGW Sadłowo. Smaczne ciasta 

serwowały: Alicja Borkowska i Urszula Wybult z Koła Gospodyń Wiejskich w Sadłowie. 
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APETYT  NA  PRACĘ 

         „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” wraz z gminą 

Rypin w m-cu maju i czerwcu 2011 roku zrealizowało projekt pn. „Apetyt na pracę w Rypinie”. W 

projekcie uczestniczyło 10 osób nieaktywnych zawodowo, w tym: siedem kobiet i trzech mężczyzn. 

Zajęcia kulinarne odbywały się w świetlicy wiejskiej w Mariankach. 

 

            Uczestnicy zajęć z prowadzącym Piotrem  Szametą. 
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ELEKTROWNIE  WIATROWE 

     W czerwcu 2011 na terenie gminy Rypin zostały oddane do użytku dwie kolejne (razem 5 szt) 

elektrownie wiatrowe w Rypałkach oraz Starorypinie Prywatnym. Inwestorem była firma 

PIETRUCH  NEW  ENERGY  Sp. z o.o. w Błaszkach. 
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FESTYNY  INTEGRACYJNE  DLA  RODZIN 

            W m-cach maj - sierpień 2011 roku zorganizowano coroczne festyny integracyjnych dla 

rodzin. Odbyły się one w następujących miejscowościach: Starorypin Prywatny (3x), Rypałki, 

Marianki, Dębiany (2x), Borzymin,  Stępowo, Cetki, Czyżewo, Kowalki, Głowińsk, Sadłowo, 

Rusinowo, Zakrocz, Balin,  Puszcza Rz.,  Dylewo, Godziszewy. 

 

Zawody w obieraniu ziemniaków na festynie w Mariankach. 

 

Festyn w Cetkach. 
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GMINNE  ZAWODY  SPORTOWO-POŻARNICZE 

        W dniu 19 czerwca 2011 roku na boisku w Sadłowie odbyły się 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: 

Kowalki, WOSP Zakrocz, Godziszewy, Stępowo, Rypałki. Drużyny OSP Sadłowo i Kowalki 

zakwalifikowały się do zawodów powiatowych. 

        Wszystkie zespoły uhonorowane zostały dyplomami, pucharami oraz nagrodami pieniężnymi 

ufundowanymi przez wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego. 

        Rywalizację w zawodach oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Rypinie. Sportowe zmagania pomiędzy strażakami ochotnikami z wielkim 

zainteresowaniem obserwowała licznie zgromadzona publiczność. 

        Zawody obserwowali także zaproszeni goście m.in. Zbigniew Sosnowski -  V-ce Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Paweł Zgórzyński – radny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Tomasz Leszczyński - członek prezydium ZOW ZOSP w Toruniu, Stanisław 

Drozdowski – prezes Miejsko-Gminnej Organizacji PSL, Marek Tyburski – starosta rypiński, 

Marek Paweł Śmiechewicz – przewodniczący Rady Gminy Rypin, Janusz Tyburski – wójt gminy 

Rypin, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy Rypin, Mariusz Sztuczka – komendant powiatowy PSP 

w Rypinie, Jan Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Rypinie, Tomasz 

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

gminny OSP w Rypinie,  radni, sołtysi. Drużyna OSP Sadłowo oraz MDP z tej jednostki zostali 

zwycięzcami zawodów powiatowych, które odbyły się w dniu 02.07.2011 r. 
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               Powyżej: MDP z OSP Sadłowo po zakończeniu konkurencji.                                                                                                                          

Poniżej: Naczelnik OSP Sadłowo Piotr Lutowski podczas odbierania nagród za zwycięstwo w zawodach. 
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Naczelnik OSP Sadłowo Piotr Lutowski odbiera puchar za zwycięstwo w zawodach powiatowych z rąk V-ce Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego. Poniżej: zaproszeni goście. 

 

 

 



27 
 

NAGRODZENI  UCZNIOWIE 

              Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce 

oraz sportowe w roku szkolnym 2010/2011 zostali zaproszeni wraz z rodzicami na sesję Rady 

Gminy Rypin w dniu 22.06.2011 r. Z rąk wójta Gminy Rypin  Janusza Tyburskiego otrzymali 

nagrody książkowe, natomiast ich rodzice – listy gratulacyjne.  Wyróżnieni zostali: Kęsicki Kamil, 

Kowalkowski Paweł (SP Borzymin), Murawska Jagoda, Szymborska Sylwia (SP Sadłowo), 

Michalska Agnieszka, Jenczewski Dawid, Łukaszewski Bartłomiej (SP Starorypin), Bogińczuk 

Monika, Mazanowska Daria (SP Stępowo), Śmiarowska Aleksandra, Bieliński Krzysztof (SP 

Zakrocz), Kuciński Marcin,  Zbrzeski Arkadiusz, Liszewska Julia, Ałtyn Justyna, Rumińska 

Joanna, Raczkowska Ilona (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach). Nagrodzeni uczniowie 

byli laureatami różnego rodzaju konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim 

oraz osiągali sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu a nawet województwa. Uczniom i ich 

rodzicom gratulacje złożyli także dyrektorzy szkół oraz przewodniczący Rady Gminy Rypin Marek 

Paweł Śmiechewicz wraz z wiceprzewodniczącym Janem Pankowskim. Podziękowania otrzymali 

także nauczyciele przygotowujący uczniów w nauce i sporcie. 

 

Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele zaproszeni na sesję. 
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Justyna Ałtyn wraz z rodzicami oraz wójtem gminy. 

 

 

 

 

                           Najlepszy sportowiec SP w Borzyminie Paweł Kowalkowski w towarzystwie mamy. 
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DOŻYNKI  GMINY  RYPIN   

                W dniu 4 września 2011 roku w Zakroczu odbyły się pierwsze Dożynki Gminy Rypin. 

Mszę Św. koncelebrował Ks. Prałat Marek Smogorzewski. Gośćmi dożynek byli m.in.: Zbigniew 

Sosnowski – podsekretarz stanu w MSWiA, Paweł Zgórzyński i Zbigniew Socha – radni 

województwa kujawsko-pomorskiego, Józef Ramlau – b. wojewoda, Krzysztof Cegłowski – 

przewodniczący Rady Powiatu w Rypinie, Stanisław Drozdowski – prezes miejsko-gminnej 

organizacji PSL, Ryszard Potwardowski – b. wójt gminy Rypin. Piękna, słoneczna pogoda 

spowodowała, że w dożynkach wzięło udział bardzo wielu mieszkańców gminy. Wieńce 

dożynkowe wykonały panie z KGW: Balin, Głowińsk, Kowalki, Marianki, Rusinowo, Rypałki-

Stawiska,  Sadłowo, Starorypin P. W konkursie kulinarnym wzięły udział wszystkie koła gospodyń 

wiejskich (17). W ramach współzawodnictwa sportowego rozegrano konkurencje: przeciąganie liny 

(zwyciężył Zakrocz ), rzut beretem sołtysi/radni (zwyciężył Jasin), biegi w workach (zwyciężyły 

Marianki). We współzawodnictwie sołectw czołowe miejsca zajęły: Zakrocz, Marianki, Rusinowo. 

Starostami dożynek byli: Edyta Komorowska  i Tomasz Daniszewski z Puszczy Rządowej. 

Wyróżnieni zostali następujący rolnicy: Elżbieta i Mieczysław Pilarscy z Głowińska, Ryszard i 

Hanna Kudła z Ław, Ewa i Józef  Podszudzcy z Rypałk.   

 

KGW Głowińsk                                                                          KGW Rusinowo  
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  KGW Kowalki                                                                           KGW Balin 

               
KGW  Starorypin Prywatny                                                                   KGW Marianki 
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KGW Sadłowo                                                                                KGW Rypałki-Stawiska 

 

  Msza Święta 
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         Nagrodzeni rolnicy 
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Kapela „Sami Swoi”  

 

           Zespół „Wrzosy” z Rypina 
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       Zespół „Jutrzenka” z KGW w Rypałkach - Stawiskach 

 

 

Zespół SP w Borzyminie 
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DOŻYNKI  DIECEZJALNE   I   RYPIN  AGRA  2011 

         W dniach 10 – 11 września 2011 roku na obiektach MOSiR w Rypinie odbyły się dożynki 

Diecezji Płockiej oraz targi RYPIN AGRA 2011.  W sobotę Krajowa Rada Izb Rolniczych 

przeprowadziła promocję wieprzowiny.  W niedzielę Mszę Św.  Dziękczynną koncelebrował J. E. 

Ks. Bp Piotr Libera. Starostą dożynek był Rafał Zglinicki z Borzymina. Z gminy Rypin wyróżniono 

gospodarstwa rolne Państwa: Marzeny i  Mirosława Kowalskich z Sadłowa Rumunek oraz  Jadwigi 

i Stanisława Błaszkiewicz z Rakowa. Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rypin wykonały 8 

wieńców dożynkowych a wieniec z KGW Rusinowo zajął pierwsze miejsce w konkursie na 

szczeblu powiatu rypińskiego. 

   

 

 

 

Ks. biskup, władze województwa, powiatu, miasta i gmin wśród wyróżnionych rolników. 
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72. ROCZNICA  ZBRODNI  WOJENNYCH 

         W dniu 8 października 2011 roku w Lasku Rusinowskim odbyła się doroczna uroczystość 

obchodów 72 rocznicy zbrodni popełnionej na mieszkańcach Rypina i okolic w 1939 roku. 

Uroczystość rozpoczęła się koncertem muzyki poważnej. W hołdzie poległym wystąpili artyści 

związani z Teatrem Wielkim w Łodzi: Jolanta Bobras (sopran) i Mirosław Bednarski (tenor). Po 

występie odbyła się koncelebrowana Msza Święta w intencji ofiar hitleryzmu, której przewodniczył 

ks. Tadeusz Zaborny, proboszcz parafii Św. Trójcy w Rypinie, a homilię wygłosił ks. Kazimierz 

Rostkowski, proboszcz parafii w Sadłowie. Odbył się również apel poległych. Kwiaty pod 

pomnikiem złożyły licznie przybyłe delegacje. 

 

Chór Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach podczas Mszy Św. 

 

Delegacja gminy podczas składania wieńców – J. Tyburski, Z. Kowalski, I. Zabłocki,  M.P. Śmiechewicz. 
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TURNIEJ  PIŁKARSKI 

           Na Orliku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach rozegrano w dniu 7 października 

2011 roku jesienny turniej piłkarski gminy Rypin o puchar wójta gminy. Wzięło w nim udział 

osiem drużyn. Kolejność zajętych miejsc wyglądała następująco: Kowalki I, Cetki, Głowińsk, 

Dębiany, Kowalki II, Balin, Kwiatkowo, Marianki. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Kowalk I i 

otrzymała Puchar ufundowany przez wójta Gminy Rypin. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 

drużynach to: Marcin Trędewicz z Kowalk I, Łukasz Mazanowski z Cetek, Michał Marchewka z 

Głowińska, Dawid Szymański z Dębian, Damian Budzanowski z Kowalk II, Radek Krępeć z 

Balina, Marcin Kuciński z Kwiatkowa, Marcin Chojnacki z Mariank. Turniej obserwowali m. in.: 

Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin, Ryszard Potwardowski - były wójt gminy Rypin, Jan 

Pankowski - wiceprzewodniczący rady, Renata Kopaczewska - sołtys wsi i przewodnicząca 

miejscowego KGW. 

 

WYBORY  DO  SEJMU  I  SENATU  RP 

             W dniu 9 października 2011 roku w Polsce odbyły się wybory do Sejmu RP i do Senatu 

RP. Wyniki wyborów przedstawia poniższa tabela. 

Komitet Wyborczy Polska (%) Gmina  Rypin 

(%) 

Prawo i Sprawiedliwość 29,89 27,14 

Polska Jest Najważniejsza   1,85   1,85 

Sojusz Lewicy Demokratycznej   8,24   6,45 

Ruch Palikota 10,02   8,11 

Polskie Stronnictwo Ludowe   8,36 32,95 

Polska Partia Pracy – Sierpień 80   0,55   0,70 

Platforma Obywatelska RP 39,18 21,46 

Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke          1,06          1,34 

 

Frekwencja w wyborach była następująca: 

 Polska – 48,92 % 

 Okręg wyborczy Nr 5 – 43,87 % 

 Powiat rypiński – 35,76 % 

 Gmina Rypin – 27,93 % 

 

 

NOWA  DROGA   

            W dniu 28.10.2011 r. w remizie OSP w Godziszewach odbyła się sesja Rady Gminy Rypin. 

W trakcie sesji dokonano uroczystego oddania do użytku i poświęcono nowo wybudowaną drogę 

utwardzoną Godziszewy – Jasin. Drogę o długości 1853 mb wybudowała firma TRAHAN. Koszt 

budowy drogi wyniósł  816640,25 zł z czego 50 % stanowiło dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe koszty to udział własny gminy. 
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Przecięcie wstęgi: od lewej J.Tyburski, W. Topolewski, H. Raszkowska, R. Potwardowski.                                          

Poniżej Ks. Marek Smogorzewski podczas poświęcenia drogi. 

 

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 bowlingowymi, siłowni, sali fitness. Inwestycja została 

sfinansowana przez miasto Rypin, powiat rypiński oraz gminę Rypin. Gmina dofinansowała 

budowę w 15 %. 
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Paweł Grzybowski – burmistrz miasta Rypin, Marek Tyburski – starosta rypiński, Piotr Całbecki – marszałek 

województwa kujawsko-pomorskiego, Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. 
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  Pierwszy skok do wody burmistrza miasta Rypin. 

 

Basen dla najmłodszych. 
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ZŁOTE  GODY 

       W dniu 15 listopada 2011 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

uroczystość dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 50-rocznicę zawarcia związku 

małżeńskiego wraz z zaproszonymi rodzinami obchodzili jubilaci: 

 Bogumił i Irena Bachorek z Rusinowa 

 Stanisław i Marianna Czajkowscy z Borzymina 

 Roman i Teresa Długokęccy z Zakrocza 

 Marian i Urszula Teresa Maciejewscy z Rusinowa 

 Stanisław i Honorata Mosakowscy z Sadłowa 

 Jan Antoni i Teodora Helena Stasiak z Dębian 

 Witold i Wanda Trędowicz z Kowalk 

 Justyn i Alicja Wiśniewscy z Balina 

 Lucyna i Mieczysław Skowrońscy ze Stępowa 

Dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego dokonał wójt gminy Rypin Janusz Tyburski oraz były wójt gminy Rypin Ryszard 

Potwardowski. Jubilaci zostali obdarowani kwiatami oraz upominkami. W części artystycznej 

wystąpił zespół wokalny z KGW w Balinie „Ale Babki” oraz kapela „Sami Swoi”. 

 

 

EMERYTURY 

        W dniu 18.11.2011 r. odbyła się uroczystość związana z przejściem na emerytury 

pracowników urzędu gminy: Krystyny Kamińskiej i Grażyny Rutkowskiej. 

Krystyna Kamińska pracę zawodową rozpoczęła w dniu 1 stycznia 1972 roku w Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury w Rypinie jako sekretarka w Szkole 

Podstawowej w Okalewie. W dniu 1 sierpnia 1972 roku podjęła pracę w Prezydium Gromadzkiej 

Rady Narodowej w Rypinie, skąd z chwilą powstania gmin od 1 stycznia 1973 roku przeniesiona 

została do Urzędu Gminy Rypin. Pracowała na stanowisku ds. księgowości podatkowej do dnia 

27.11.2011 r.. 
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Grażyna Rutkowska pracę w urzędzie podjęła w dniu 1 lutego 2001 roku na stanowisku ds. 

księgowości budżetowej. Pracę zawodową rozpoczęła 1 sierpnia 1972 roku i pracowała m.in. w 

Urzędzie Gminy Rogowo, Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, Szkole 

Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum w Rypinie. Z dniem 28.10.2011 r. przeszła na emeryturę. 

 

Od lewej: Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, K. Kamińska, G. Rutkowska                  

 

                  Janusz Tyburski – wójt gminy z emerytkami. 
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SPOTKANIE  OPŁATKOWE 

      W dniu 22 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się spotkanie 

opłatkowe. Fragmenty Pisma Świętego związane ze Świętami Bożego Narodzenia odczytał 

Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Rypinie Ks. Prałat Tadeusz Zaborny. Widowisko słowno-muzyczne 

„ Tak!. On jest królem!” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Borzyminie. W 

spotkaniu uczestniczyli m.in. radni, sołtysi, przewodniczące KGW, prezesi OSP, pracownicy 

urzędu.  
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STÓŁ  WIGILIJNY 2011 

         W m-cu grudniu 2011 roku przeprowadzony został na terenie gminy kolejny konkurs na 

Najpiękniejszy Stół Wigilijny. Do konkursu stanęło 15 kół gospodyń wiejskich. Czołowe miejsca w 

konkursie zajęły KGW: 1. Rusinowo, 2. Kowalki i Stępowo, 3. Cetki i Balin, wyróżnienie – 

Głowińsk. 

 

OSTATNIE  POŻEGNANIA 

           W dniu 26.07.2011 r. zmarł Jerzy Jan Wilandt. Miał 70 lat. W latach 2002 – 2006 oraz 

2006 – 2010 był radnym Rady Gminy w Rypinie. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady oraz 

przewodniczącego komisji. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie.  

 

          

           W dniu 20 grudnia 2011 roku w wieku 68 lat zmarł dr Benedykt Kozłowski.  W latach 

1998 -2002 pełnił funkcję Starosty Rypińskiego. Był pierwszym Starostą Rypińskim po 

odnowieniu samorządów powiatowych w 1998 roku.  Z zawodu był doktorem weterynarii. 

Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Rypinie.  
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Cześć Ich pamięci!. 

 

Wykonanie ważniejszych zadań gospodarczych w gminie Rypin w 2011 roku. 

1. Budowa i modernizacja dróg.                                                                                                             

W 2011 roku 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. We wsi Sadłowo utwardzono drogę o długości 300 mb. oraz  w 

Rypałkach o długości 400 mb. Ponadto wiele prac ziemnych wykonano przy pomocy równiarki, 

spychacza, koparko-ładowarki na drogach gruntowych: Cetki-Czyżewo (1300 mb), Puszcza Rz. 

(400 mb), Jasin-Linne (700 mb), Dylewo (800 mb), Godziszewy-Kwiatkowo (1853 mb), 

Czyżewo-Ławy, Balin (pętla dla autobusu szkolnego). 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. 

2. 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 %. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kowalki, Głowińsk. 

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

grawitacyjnej. Wybudowano 28 przepompowni indywidualnych oraz 43 przyłącza grawitacyjne        

i jedną przepompownię sieciową. Koszt budowy wyniósł 1 257 030 zł. Ponadto na terenie gminy 
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wybudowano 47 szt. indywidualnych oczyszczalni ścieków. Koszt materiałów na oczyszczalnie 

wyniósł  60 982 zł, w tym dofinansowanie przez gminę wyniosło 47 182 zł. 

4. Place zabaw dla dzieci. 

Od początku bieżącego roku dzieci mogą korzystać ze szkolnych placów zabaw, które 

wybudowano przy szkołach podstawowych w Borzyminie, Starorypinie Rz., Sadłowie, 

Zakroczu. Ogólny koszt budowy wyniósł 451 966 zł. Ponadto prowadzono remonty i 

konserwację wyposażenia placów zabaw we wsiach: Balin, Czyżewo, Marianki, Rusinowo, 

Sadłowo, Starorypin Rz., Stępowo i Zakrocz. Wykonano słupki oraz ogrodzono siatką drucianą 

plac zabaw w Balinie. 

5. Remonty budynków szkolnych. 

W 2011 roku utwardzono kostką polbruk place przy szkołach podstawowych w: Borzyminie na 

powierzchni 78 m
2
, Starorypinie Rządowym na powierzchni 350 m

2
 oraz Stępowie na 

powierzchni 195 m
2
. Ponadto w szkołach wykonano m. in. następujące prace: 

- Gimnazjum w Kowalkach – naprawa opaski przy budynku, naprawa lamp oświetleniowych 

(110 szt.), montaż ławek i barierek na boisku, naprawa poszycia dachu, uzupełnienie ubytków w 

elewacji   i malowanie. 

- SP Borzymin – naprawa komina wolnostojącego, konserwacja rynien i rur spustowych, 

naprawa lamp oświetleniowych, ułożenie płytek na schodach i wykonanie barierki, wykonanie 

opaski przy części mieszkalnej budynku, uzupełnienie ocieplenia fundamentów, nadbudowa 

regałów w bibliotece, wymiana okna, naprawa wyposażenia szatni. 

- SP Sadłowo – wymiana daszka nad wejściem do szkoły, naprawa rynien i rur spustowych, 

likwidacja ubytków elewacji, naprawa i malowanie lamp oświetleniowych w bibliotece, 

malowanie pomieszczeń biblioteki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., modernizacja 

bieżni. 

- SP Starorypin – wymiana pieca c.o., wymiana 4 okien, wymiana pieca c.o., grzejników i 

instalacji c.o. w części mieszkalnej szkoły, wykonanie i montaż krat w szatni i barierek przy 

wejściu do kotłowni, smarowanie dachu na części mieszkalnej, remont mieszkania. 

- SP Stępowo – ułożenie paneli w 3 pomieszczeniach, wymiana 2 drzwi wejściowych, ułożenie 

płytek na 2 schodach wejściowych, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji 

elektrycznej, remont kotłowni, oczyszczenie i naprawa rynien i kominów, wykarczowanie drzew       

i krzewów pod plac zabaw, udrożnienie kominów i zabezpieczenie ich kratami. 

- SP Zakrocz – wymiana instalacji elektrycznej na piętrze, wymiana 8 drzwi, wymiana 10. 

grzejników, malowanie klas, korytarzy i łazienek, położenie tynku mozaikowego na korytarzach, 

wykonanie schodów na plac zabaw, wykonanie i montaż poręczy do kotłowni, wymiana bojlera, 

wymiana elewacji na szczycie budynku. Ponadto we wszystkich szkołach we własnym zakresie 

dokonano szeregu drobnych remontów w tym malowania wielu pomieszczeń. 

6. Modernizacja i remonty budynków gminnych. 

W b.r. utwardzono poprzez ułożenie kostki polbruk place przy: świetlicy wiejskiej w Borzyminie 

na powierzchni 60 m
2
 oraz przy remizach OSP: w Godziszewach na powierzchni 233 m

2
 i w 

Rypałkach na powierzchni 130 m
2
. Prace remontowe były prowadzone w świetlicach w: 

Borzyminie (kratki wentylacyjne), Balinie (naprawa dachu, opierzenie), Rusinowie (wykonanie i 

montaż wieszaków do szatni, montaż lampy z czujnikiem ruchu,), Czyżewie (wykonanie 

instalacji wentylacyjnej, wykonanie słupków i bramy oraz ogrodzenie placu, wykonanie opaski 

przy budynku, zbiórka oraz wywóz kamieni), Dylewie (wymiana pieca c.o.) oraz remizach OSP 

w: Kowalkach (wykonanie i montaż krat w oknach, naprawa syreny alarmowej, wykonanie 

masztu do flag), Sadłowie (remont wieży do syreny). Remonty prowadzono także w innych 

budynkach gminnych: pałac w Sadłowie (naprawa schodów i tarasu, wykonanie i montaż 

barierek), budynki mieszkalne w Mariankach (naprawa okapu, rynien i rur spustowych, 

wykonanie opaski przy budynku, postawienie pieca kaflowego, naprawa 2.drzwi zewnętrznych, 

obudowa studni, doprowadzenie wody z sieci do mieszkań) i Puszczy Rz. (wymiana drzwi 

zewnętrznych i wewnętrznych na klatce schodowej i do piwnicy, naprawa sanitariatów, budowa 

szamba) a także w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy (malowanie pomieszczeń i pomostu). 
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Wiele prac remontowych w świetlicach i remizach mieszkańcy wykonali we własnym zakresie 

po zapewnieniu im przez gminę niezbędnych materiałów. 

7. Gospodarka wodna. 

W b.r. dokonano odmulenia, pogłębienia i konserwacji gminnych rowów melioracyjnych na 

długości 5298 mb. m.in. w miejscowościach: Puszcza Rządowa, Marianki, Stępowo, 

Godziszewy, Sadłowo, Linne, Dylewo, Balin, Sikory, Iwany, Stawiska a także rowu przy drodze 

Sadłowo-Michałki. Ponadto wykonano, udrożniono  lub dokonano wymiany 19 przepustów 

m.in. we wsiach: Sadłowo, Zakrocz, Marianki, Rypałki, Godziszewy, Czyżewo, Puszcza Rz.   

Gmina dofinansowała swoim mieszkańcom pogłębienie lub odmulenie 22 zbiorników wodnych 

na kwotę 15 tyś zł.                                                                                                    

8. Zaopatrzenie w wodę. 
Woda dostarczana jest odbiorcom z 4. stacji uzdatniania wody w: Borzyminie, Kowalkach, 

Sadłowie, Starorypinie. Obsługa stacji polega głównie na zapewnieniu odpowiedniej ilości wody 

dostarczanej odbiorcom i jej jakości pod względem spełnienia warunków sanitarnych. W b.r. nie 

było potrzeby zaangażowania dużych nakładów w naprawy czy modernizację stacji, wymieniono 

jedynie pompę głębinową i rury tłoczące wodę w hydroforni w Sadłowie. 

9. Ważniejsze zakupy: 
- Świetlica Rypałki: krzesła – 90 szt., stoły – 15 szt., meble kuchenne, kuchenka mikrofalowa, 

robot kuchenny, zmywarka do naczyń, 

- Świetlica Zakrocz: krzesła – 55 szt., kuchnia gazowa, szafy, 

- Świetlica Borzymin: krzesła – 55 szt., stoły – 8 szt., meble kuchenne, kuchnia gazowa, 

kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, zmywarka do naczyń, 

- Świetlica Dylewo: krzesła – 60 szt., szafa, regał wtykowy, kuchnia gazowa, frytkownica, 

kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, zmywarka do naczyń, 

- Świetlica Czyżewo: krzesła – 15 szt., stół, 

- Świetlica Marianki: stół tenisowy, lodówka, patelnia elektryczna – 2 szt., 

- Gimnazjum w Kowalkach: fantom, telewizor, projektor, 

- SP Borzymin: pomoce dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego, urządzenie wielofunkcyjne 

(kopiarka, skaner, drukarka), 

- SP Sadłowo: krzesła obrotowe – 15 szt., krzesła uczniowskie – 30 szt., stoliki uczniowskie –          

18 szt., segment biurowy, biurko, 

- SP Starorypin: krzesła szkolne – 39 szt., segment biurowy – 5 szt., biurko, rolety wiszące 2 szt., 

- SP Stępowo: krzesła 51 szt., stoły – 14 szt., biurka – 2 szt., regały – 5 szt., szafy – 2 szt., 

tablica, ławka szkolna, meblościanka, drukarka laserowa, 

- SP Zakrocz: krzesła obrotowe – 14 szt., niszczarka, kamera,  

- maszyna do produkcji siatki ogrodzeniowej dla bazy w Głowińsku, 

- sprzęt sportowy dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Grot” w Kowalkach, 

- sprzęt komputerowy dla urzędu gminy, 

- OSP: prądownica – 2 szt., pompa zanurzeniowa, drabina nasadkowa – 3 szt., głośnik do wozu 

strażackiego, hełm – 8 szt., rozdzielacz, ubranie pszczelarza, mundur strażacki – 20 kpl., ubranie 

koszarowe – 14 kpl., koszula – 17 szt., kurtka – 4 szt., 

10. Inne zadania. 
- odśnieżanie dróg gminnych i sypanie piasku z solą na zaśnieżone i śliskie drogi utwardzone, 

- wiosną b.r. dostarczono do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Puszczy Miejskiej prawie 47 ton odpadów zebranych z terenu gminy. 

- wykonanie i montaż piłkochwytów na boiskach w Cetkach,  Kowalkach, Mariankach, 

- naprawa barakowozu w Sadłowie i przystosowanie go do zamieszkania, 

- wykonanie i wymiana słupków i naprawy znaków drogowych, 

- codzienne dowożenie zup do szkół ze stołówki w Gimnazjum w Kowalkach, 

- wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe w Balinie i Stępowie, 

- dowóz i montaż sprzętu niezbędnego do organizacji festynów rodzinnych, 

- modernizacja placu zabaw w Głowińsku, 

- remonty i malowanie wiat przystankowych, 
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- utwardzenie kostką polbruk lub płytami chodnikowymi placów pod pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik) we wsiach: Borzymin, Godziszewy, Iwany, Linne, 

Marianki, Rypałki, Starorypin Rządowy, Starorypin Prywatny. Ponadto w Mariankach i 

Borzyminie wykonano ogrodzenia tych placów ramkami wypełnionymi siatką drucianą,                                                                                                                                     

- wykonanie i montaż ławek i barierek na boisku w Kowalkach, 

- wykonanie i montaż sołeckich tablic ogłoszeń w Balinie, Puszczy Rz. i Zakroczu, 

- wycinka drzew i krzewów lub podkrzesanie gałęzi w Puszczy, Kowalkach, Rusinowie, 

Sadłowie, Starorypinie, Głowińsku, ich cięcie i łupanie wraz z dostawą do szkół, świetlic i 

remiz, 

-  niwelacja terenu pod boisko w Rypałkach i terenu przy świetlicy w Czyżewie oraz w parku w 

Kowalkach, 

- kilkukrotne koszenie trawy wzdłuż dróg gminnych, na boiskach, placach, w parkach, przy 

hydroforniach, studniach głębinowych, przepompowniach ścieków i przy urzędzie gminy, 

- wykonywanie różnego rodzaju prac stolarskich, ślusarskich i spawalniczych, 

- rozładunek i przyjęcie ponad 20 ton słomy dla celów grzewczych do magazynów w Kowalkach       

i Starorypinie Rz.(ogrzewanie na słomę w Gimnazjum w Kowalkach i w szkole w Starorypinie), 

- przygotowanie 200 ton mieszanki piaskowo-solnej na zimowe utrzymanie dróg, 

- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków (głównie 

naprawa lub wymiana pomp), dokonywanie napraw i remontów pojazdów i innego sprzętu 

technicznego znajdującego się w Bazie Magazynowo -Warsztatowej w Głowińsku, szkołach, 

remizach i świetlicach wiejskich. 
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