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ZATRUDNIENI  W  URZĘDZIE  GMINY 

        W dniu 1 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Rypin byli zatrudnieni: 

Arentowicz Beata, Borkowski Łukasz, Chludzińska Małgorzata, Ciborska Teresa, 

Czajkowska Małgorzata, Derkowska Joanna, Grabarczyk Iwona, Grodzicka Alicja, 

Kwiatkowska Julita, Kwiatkowski Jan, Liszewska Agnieszka, Łapkiewicz Adam, Michalski 

Roman, Pankowska Katarzyna, Paprocki Mariusz, Pflaum Sylwia, Skonieczny Wiesław, 

Sokołowska Marta, Sokołowska-Dytrych Magdalena, Staniszewska Jadwiga, Szarszewski 

Rafał, Tyburski Janusz, Wiwatowska Anita, Wysakowska Grażyna, Zdrojewska Marzena, 

Żołnowski Marcin. 

        W Bazie Magazynowo-Warsztatowej w Głowińsku pracowali: Brzóska Ryszard, 

Budzanowski Sławomir,  Gardecki Daniel, Gardecki Jerzy, Górczyński Grzegorz, Grabowski 

Janusz, Grabowski Krzysztof, Kiełkowski Bartłomiej, Kiełkowski Roman, Kopyciński 

Andrzej, Matysiak Tadeusz, Milewski Rafał, Murawski Andrzej, Ornowski Zbigniew, 

Tadajewski Dariusz, Wiśniewski Henryk, Zdrojewski Władysław, 

        Opiekunkami dzieci podczas dowozu były: Chojnacka-Szablicka Marlena, Czarnecka 

Małgorzata, Jenczewska Patrycja, Kleps Agnieszka, Paśniewska Klaudia. 

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie byli zatrudnieni: Ciechanowska 

Ewelina, Daszkowska Mirosława, Kalinowska Katarzyna, Koziorzębska Paulina, Krużyńska 

Wioletta, Słowik Halina, Sobiechowska Beata, Stefańska Danuta, Sztuczka Ilona, Walecka 

Agnieszka.  

 

        W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalkach pracowały panie: Grudzińska Dorota, 

Filipska Barbara, Mroczyńska Milena. 

  

        Dyrektorami szkół byli: Ciecierska Danuta, Cyta Małgorzata, Nejno Beata, Ulewicz 

Dorota, Malinowski Sławomir , Pawłowski Jacek.                                                                

 

SPOTKANIE  NOWOROCZNE 

 

         W dniu 11 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się 

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

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

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

starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński, wicestarosta rypiński Marek Tyburski,  radni powiatu 

rypińskiego: Piotr Makowski, Ryszard Potwardowski, Rafał Zglinicki, komendant powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie mł. bryg. Robert Wiśniewski, dyrektor Banku 

Spółdzielczego w Rypinie Grzegorz Kiełkowski, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej 

w Rypinie Andrzej Laskowski, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rypinie Renata 

Lasińska-Kostrzewa, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rypinie 

Jolanta Tyburska, prezes ZOGZOSP Tomasz Jezierski. Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin 

przedstawił dokonania gminy w roku 2016 w szczególności w zakresie zrealizowanych zadań 

gospodarczych. Wójt uczynił to w formie prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez 

sekretarza gminy Jana Kwiatkowskiego. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Sadłowie. Starsza grupa przedstawiła „Jasełka w Hipermarkecie”, natomiast 



młodsza złożyła uczestnikom spotkania „Wytańczone życzenia”.   Spotkanie prowadziła 

Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach.  

 

Uczestnicy spotkania.  

 

 

 

„Wytańczone życzenia” w wykonaniu najmłodszych uczniów.



Uczniowie podczas „Jasełek w Hipermarkecie”. 

 

 

 

Organizatorzy spotkania: Gabriela Jankowska - przewodnicząca KGW Godziszewy, Wiesława Sokołowska – 

przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Janusz Tyburski – wójt gminy, Dorota Grudzińska – kierownik GBP, Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy. 



SPOTKANIE  KOBIET 

W dniu 20 stycznia 2017 roku przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich gminy Rypin 

spotkały się na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu, by omówić plan działań na 2017 

rok. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Janusz Tyburski, pracownik urzędu gminy 

Marzena Zdrojewska oraz pracownik biura Lokalnej Grupy Działania Region Północ w 

Rypinie Dariusz Trojakowski, który dodatkowo przedstawił działania LGD zaplanowane na 

2017 rok w zakresie animacji społecznej. Tematem posiedzenia była m.in. organizacja 

spotkań integracyjnych mieszkańców gminy w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, 

udział KGW w jarmarkach świątecznych organizowanych w gminie Rypin, dożynkach 

gminnych oraz szereg innych działań realizowanych w przestrzeni społecznej. 

 

 

KOLĘDY I  PASTORAŁKI 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym zorganizowała 

w dniu 24 stycznia 2017 roku VIII Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W 

przeglądzie wzięło udział 17. uczniów  szkół podstawowych z terenu powiatu rypińskiego. 

Konferansjerem przeglądu była  Anna Rumianowska – nauczyciel miejscowej szkoły. 

Występy wykonawców oceniało jury po przewodnictwem Iwony Skórzewskiej-Kudła. 

Uczestnicy przeglądu oceniani byli w dwóch kategoriach: młodszej: klasy 0-III i starszej: 

klasy IV-VI. W pierwszej kategorii I miejsce zajęła Klaudia Wrzesińska  ze Szkoły 

Podstawowej w Stępowie – opiekun Aneta Jeżewska, II miejsce – Lena Rochnowska ze 

Szkoły Podstawowej w Ugoszczu – opiekun Katarzyna Zdziarska, III miejsce – Dominika 

Śliwa ze Szkoły Podstawowej w Skudzawach – opiekun Bartłomiej Umiński. Wyróżnienie 

otrzymała  Julia Kalinowska ze Szkoły Podstawowej w Okalewie – opiekun Agnieszka 

Zmarzła. W drugiej kategorii laureatami zostali: I miejsce – Bartosz Rochnowski ze Szkoły 

Podstawowej w Ugoszczu – opiekun Dariusz Puciński, II miejsce - Amelia Szyszka ze Szkoły 

Podstawowej w Borzyminie – opiekun Bartłomiej Umiński, III miejsce – Aleksandra 

Tucholska ze Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym – opiekun Milena Fedrau. W 

tej kategorii wyróżniono Roksanę Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Rogowie – opiekun 

Dariusz Puciński. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Rypin 

wręczyli: Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy Rypin, Janusz Tyburski – 

wójt gminy, Danuta Ciecierska – dyrektor szkoły. 



Uczestnicy, opiekunowie i goście przeglądu. 

 

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA 

          Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzony jest odpowiednio w dniach 21 i 22 stycznia 

każdego roku. Z tej okazji w szkołach podstawowych na terenie gminy Rypin odbyły się 

okolicznościowe uroczystości. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz przeważnie z klas 

młodszych zaprezentowały niezwykłe widowiska. Składano serdeczne życzenia długich lat 

życia w szczęściu i zdrowiu, recytowano wierszyki, tańczono, śpiewano piosenki, wystawiano 

przedstawienia słowno-muzyczne. Sale wypełnione były osobami starszymi oraz rodzicami 

uczniów, których radość z oglądania widowisk była ogromna. Za przygotowanie obchodów 

tych dni składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dyrektorom szkół oraz 

nauczycielom. Kulinarne części uroczystości przygotowały Rady Rodziców poszczególnych 

szkół. 

SP Sadłowo. 



SP Borzymin. 

SP Stępowo. 

SP Starorypin Rządowy. 



SP Zakrocz. 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „URZĄD OD PODSZEWKI” 

 

        W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach 

biorą udział w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel” Centrum Edukacji 

Obywatelskiej                   w Warszawie i Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Grupa w 

składzie – Julia Kuligowska, Daria Szczygielska, Martyna Śmiechowska, Julia Grabowska, 

Oskar Wiśniewski, Dominik Jastrzębski i Bartłomiej Jędrzejewski - realizuje projekt „Urząd 

od podszewki” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Opiekunkami 

grupy są: Dorota Grudzińska i Marlena Ciecierska. Cel projektu to przede wszystkim 

wnikliwe zapoznanie się  z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rypin. 

         Członkowie grupy projektowej rozpoczęli poznawanie urzędu od rozmowy z Janem 

Kwiatkowskim – sekretarzem gminy, który z racji swojej długoletniej pracy w Urzędzie 

Gminy Rypin, okazał się nieocenionym źródłem wiedzy. Ponadto uczniowie mieli szansę 

spotkać się z Małgorzatą Czajkowską – skarbnikiem gminy, Haliną Słowik – kierownikiem 

GOPS, Joanną Derkowską – podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,  

Iloną Sztuczka, która zajmuje się obsługą programu „Rodzina 500+”. Gimnazjaliści 

przeprowadzili też wywiad z  Marzeną Zdrojewską, która dba o  sprawne  funkcjonowanie 

edukacji w gminie. Grupa projektowa rozmawiała też z Adamem Łapkiewiczem, który jest 

odpowiedzialny między innymi za promocję gminy i  Wiesławem Skoniecznym – 

inspektorem ds. gospodarki rolnej. 

             W styczniu 2017 r. uczniowie odwiedzili Bazę Magazynowo – Warsztatową w 

Głowińsku. Dzięki uprzejmości Jerzego Gardeckiego – kierownika, gimnazjaliści  mogli 

poznać zakres obowiązków pracowników, obejrzeć maszyny i urządzenia, które pomagają im 



w pracy oraz pojazdy, którymi dysponuje Gmina Rypin. 

          Zwieńczeniem cyklu spotkań była rozmowa uczniów z  Januszem Tyburskim  - wójtem 

gminy Rypin, który poświęcił uczniom czas i odpowiadał na ich pytania. Gospodarz urzędu 

opowiadał gimnazjalistom o swojej pracy i zakresie obowiązków. Ponadto przedstawił 

inwestycje infrastrukturalne, jakie są realizowane na terenie gminy. Mówił też o szansach jej 

rozwoju, historii i walorach turystycznych.  

              

Spotkanie z Januszem Tyburskim – wójtem gminy. 

 

 



Spotkanie z Janem Kwiatkowskim – sekretarzem gminy. 

SAMORZĄDY  ZMIENIAJĄ  POLSKĘ 

        Pod takim hasłem w dniu 10 lutego 2017 roku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie 

wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów województwa kujawsko-pomorskiego. 

Samorządowcy uważają, że pojawiające się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej 

zapowiedzi radykalnych zmian w ordynacji wyborczej, także poprzez zmiany okręgów 

wyborczych, ograniczenie możliwości udziału w wyborach komitetom obywatelskim, 

podniesienie wyborczego progu, a także zasada dwukadencyjności, mają wyłącznie 

polityczny cel. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce w 

imieniu uczestników spotkania podpisali: Rafał Bruski – prezydent Bydgoszczy, Ryszard 

Brejza – prezydent Inowrocławia, Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Kowala, Wojciech 

Sypniewski – wójt Osielska. W spotkaniu uczestniczył Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy 

Rypin. 



Jan Kwiatkowski wśród zebranych. 

 

TURNIEJ  WIEDZY  POŻARNICZEJ 

             W dniu 17 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się 

16. edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

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

Wysocki,  Jędrzej Zimnicki, Wojciech Czapliński, Jan Kwiatkowski. W eliminacjach wzięło 

udział 15. uczniów szkół podstawowych oraz 3. uczniów gimnazjum. W I grupie wiekowej 

(szkoły podstawowe) czołowe miejsca zajęli: Natalia Błażejewska z SP Stępowo, Dawid 

Cieśliński z SP Borzymin, Maciej Duchewicz z SP Sadłowo. W II grupie wiekowej 

(gimnazjum) czołowe miejsca zajęli: Barbara Cieszyńska, Kinga Kucińska, Andrzej 

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

uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczył Janusz Tyburski – wójt 



gminy Rypin. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Wiesław Tyszka, Maciej Kowalski, 

Krzysztof Szalkowski, Piotr Jurkiewicz. To ich zaangażowanie w przygotowanie uczniów do 

turnieju spowodowało, że poziom wiedzy zaprezentowanej przez uczestników podczas 

eliminacji był niezwykle wysoki. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w 

Kowalkach uczestnikom turnieju zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Uczestnicy eliminacji wraz z organizatorami i opiekunami. 

 

VI  DOBRZYŃSKI  JARMARK  WIELKANOCNY 

       W dniu 1 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Rypin odbył się VI Dobrzyński Jarmark 

Wielkanocny pod patronatem wójta gminy Janusza Tyburskiego. Organizatorami jarmarku 

było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin oraz Szkoła Podstawowa im. ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Celem jarmarku było propagowanie tradycji i folkloru 

związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki w 

obrzędowości ludowej. Gościem jarmarku był Dariusz Chrobak – prezes zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Na wystawie rękodzieła wielkanocnego można 

było nabyć m. in.: palemki, koszyczki, pisanki, wyroby ręcznie haftowane i inne. Można było 

obejrzeć, skosztować i nabyć świąteczne wyroby kulinarne: wędliny, pieczywo, ciasta, 

pasztety, pieczenie, jajka w różnych postaciach, miody i wiele innych.  Swoje wyroby 

zaprezentowały KGW: Balin, Głowińsk, Puszcza Rządowa, Zakrocz oraz Zespół Szkół Nr 2 i 

Zespół Szkół Nr 3 z Rypina. Stoisko z wędlinami z Podlasia, stoisko z popcornem, stragan z 

ceramiką decupage oraz kino mobilne 7D były dopełnieniem wystaw i atrakcji. W części 

artystycznej wystąpili: kapela „Sami Swoi”, dzieci z oddziału przedszkolnego z Sadłowa, 

uczniowie szkół podstawowych w Starorypinie Rządowym, Stępowie, Zakroczu, zespoły 

TAMA i TAMA I, Dziecięca Akademia Rozwoju Umiejętności z Rypina. Konkurs rękodzieła 

ludowego obejmował wykonanie palmy wielkanocnej i został zorganizowany dla trzech 

kategorii wiekowych. Gminny konkurs kulinarny był skierowany do kół gospodyń wiejskich 

z terenu gminy Rypin a jego założeniem było przygotowanie mazurka wielkanocnego. 

Imprezę prowadził Dariusz Trojakowski - prezes SNRRGR. 



Nagrodzeni w konkursie Palma Wielkanocna w poszczególnych kategoriach: 

 I kategoria (wiek do 8 lat): 

-   I m-ce – klasa II SP Sadłowo 

-  II m-ce – Amelia Radomska – SP Starorypin Rz. 

- III m-ce –Wiktor Jabłoński – SP Borzymin 

- wyróżnienia: Miłosz Dzwonkowski – SP Zakrocz, Zuzanna Rumińska – SP Zakrocz, 

Oddział przedszkolny SP Sadłowo 

 II kategoria ( wiek od 9 do 13 lat): 

-   I m-ce – Martyna Lewandowska, Izabela Lulińska – SP Sadłowo 

-  II m-ce – Zuzanna Krzeszewska, Malwina Podlewska, Rozalia Podlewska – SP 

Borzymin 

- III m-ce – Alicja Dołkowska – SP Sadłowo 

- wyróżnienia: Oliwia Skorupska – SP Starorypin, Bartek Kaszlewicz – SP Starorypin 

 III kategoria (uczniowie powyżej 13 lat): 

-   I m-ce – Kamil Dzwonkowski – Gimnazjum Kowalki                                                             

-  II m-ce – Amelia Ługowska, Milena Krzeszewska, Katarzyna Weltz – Gimnazjum 

Kowalki 

- III m-ce – Artur Rozpierski – Gimnazjum Kowalki 

- wyróżnienie – Klaudia Kamińska – Gimnazjum Kowalki. 

Nagrodzeni w konkursie Mazurek Wielkanocny: 

-   I m-ce – KGW Dębiany 

-  II m-ce – KGW Głowińsk 

- III m-ce – KGW Balin 

            - wyróżnienia:  KGW Sadłowo, KGW Rusinowo. 

 

W wyniku oceny stoisk wystawowych kolejne miejsca zajęły i nagrody ufundowane przez 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n/Wisłą otrzymali:  

I. Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Skępem 

II. Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

III. Warsztat Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie 

IV.  Halina Kończalska  zam. Miliszewy 

V. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum w Rypinie                                                                                   

Andrzej Orciuch z Rypina – nagroda specjalna. 

 



 
Otwarcie jarmarku. 

 
Przygotowane do oceny konkursowej mazurki. 

 
Wystawa pokonkursowa palm wielkanocnych. 



Stoiska wystawowe: 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Występy artystyczne: 

 

 

 

 

 

 

 



Wręczanie nagród: 

 

 

 

 



SPOTKANIA  PRZEDŚWIĄTECZNE 

        W okresie od 30 marca do 8 kwietnia 2017 roku na terenie gminy Rypin odbyły się 

tradycyjne spotkania poprzedzające Święta Wielkanocne. Spotkania przygotowały  koła 

gospodyń wiejskich: Czyżewo, Dębiany, Rypałki. Były one formą integracji środowisk 

wiejskich jak też okazją do zaprezentowania dekoracji stołów wielkanocnych oraz potraw 

świątecznych. Z ramienia samorządu gminy Rypin w spotkaniach brali udział: Janusz 

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

pracownik urzędu odpowiedzialna za współpracę z kołami gospodyń wiejskich. 

Spotkanie w Czyżewie – przemawia Janusz Tyburski – wójt gminy. 

Przed świętami w Rypałkach – życzenia świąteczne składa Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy. 



Stół wielkanocny w Dębianach. 

SAMOCHÓD  DLA  STRAŻY 

         W kwietniu 2017 roku gmina zakupiła samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rypałkach. Jest to pojazd marki Volkswagen Transporter T-5, rok produkcji – 2010, 

pojemność skokowa silnika – 1,9 l, 9-osobowy. Koszt zakupu wyniósł 32600 zł. Dotychczas 

użytkowany przez jednostkę samochód pożarniczy marki Mercedes został zezłomowany. 

Poświęcenia samochodu dokonał w dniu 3 czerwca 2017 r. ks. infułat Marek Smogorzewski. 

 
Samochód prezentują: Wojciech Czapliński – prezes 

OSP Rypałki i Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. 

gminy.  



 



NOWE  CZASOPISMO 

         W dniu 12 kwietnia 2017 roku ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma 

wydawanego przez Gminę Rypin „Głos Gminy Rypin”. Gazeta w formie dwumiesięcznika 

będzie dostępna bezpłatnie w sklepach na terenie gminy a w miejscowościach, w których 

sklepy nie funkcjonują – u sołtysów oraz na stronie internetowej gminy. Redaktorem 

naczelnym został Adam Wojtalewicz. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 1 tyś. 

egzemplarzy. 

 



Postanowieniem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 25.07.2017 r. czasopismo zostało 

wpisane do rejestru dzienników i czasopism. 

JUBILEUSZ  100. LECIA  URODZIN 

        W dniu 18 kwietnia 2017 roku setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka wsi 

Stępowo Genowefa Pączkowska. Z tej okazji jubilatkę w jej rodzinnym domu odwiedzili: 

Janusz Tyburski – wójt gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy i Jacek Zająkała – 

kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rypinie. Wójt gminy złożył 

jubilatce serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu oraz przekazał list gratulacyjny,  upominek i 

wiązankę kwiatów. W imieniu prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

kierownik Placówki Terenowej KRUS  w Rypinie odczytał i wręczył list gratulacyjny oraz  

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

gratulacyjne jubilatka otrzymała od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja 

Bogdanowicza oraz od prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. 

Genowefa Pączkowska urodziła się w dniu 18 kwietnia 1917 roku we wsi Wólka Sumińska.   

Szkołę powszechną 4-klasową ukończyła w Sadłowie, gdzie wraz z rodzicami mieszkała od 

1928 roku w czworakach i pracowała w majątku ziemskim u Jana Kretkowskiego. W 1935 

roku wyszła za mąż za Jana Pączkowskiego i przeprowadziła się do Stępowa. Mieszkali w  

czworakach i pracowali w majątku u Mikołaja Grabskiego. Po II wojnie światowej razem z 

mężem pracowała w gospodarstwie rolnym o powierzchni 5 ha, które otrzymali w wyniku 

reformy rolnej w 1955 roku. Razem wybudowali wszystkie budynki. Wspólnie wychowali 6 

dzieci. Od 1993 roku po śmierci męża jest wdową. Aktualnie ma 14 wnuków, 29 prawnuków i 

12 praprawnuków. Od 1980 roku przebywa na emeryturze po przekazaniu gospodarstwa 

rolnego córce i zięciowi. Jak wspominają Jej dzieci w przeszłości była niezwykle aktywną 

działaczką społeczną na rzecz lokalnego środowiska. Z wielką pasją działała w Kole 

Gospodyń Wiejskich w Stępowie organizując wiele konkursów, imprez integracyjnych, 

wycieczek i.t.p. 



 

Jubilatka z gośćmi i członkami rodziny. 

 

JUBILEUSZ  SZKOŁY 



          W  dniu 29 kwietnia 2017 roku uroczyście obchodzono 70-lecie szkoły i 5-lecie 

nadania imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Borzyminie. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. biskup Mirosław 

Milewski z udziałem ks. infułata Marka Smogorzewskiego – dziekana dekanatu Rypin i ks. 

Jacka Kędzierskiego – proboszcza parafii Św. Anny w Żałem. Oprawę liturgiczną Mszy Św. 

zapewniła społeczność szkolna. Uczestnikom modlitwy towarzyszył obraz Sługi Bożego kard. 

Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu Mszy  Świętej z przemówieniami okolicznościowymi 

wystąpili: Małgorzata Cyta – dyrektor szkoły oraz  Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin. 

Historię szkoły, wzbogaconą pokazem multimedialnym,  przedstawił nauczyciel tego 

przedmiotu w szkole Piotr Zgyziewicz. Wśród gości uroczystości obecni byli m. in.:  ks. kan. 

dr Andrzej Krasiński – proboszcz parafii Św. Trójcy w Rypinie, ks. prał. Tadeusz Zaborny – 

rezydent w parafii Św. Trójcy w Rypinie, ks. Paweł Waruszewski – proboszcz parafii Św. 

Stanisława Kostki w Ostrowitem, Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-

pomorskiego, Beata Stachowiak – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Marek 

Tyburski – wicestarosta rypiński,   Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy 

Rypin wraz z radnymi, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Małgorzata Czajkowska – 

skarbnik gminy, Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin, 

Ryszard Potwardowski i Rafał Zglinicki – radni powiatu rypińskiego, Mirosław Ochoński – 

przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie,  sołtysi, 

przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, byli i obecni nauczyciele szkoły a także jej 

absolwenci. Przepiękny i bogaty program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły.   

Zwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie szkoły oraz spotkania absolwentów w klasach.  

  
HISTORIA PLACÓWKI   

 
 Początki szkolnictwa na terenie Borzymina sięgają okresu międzywojnia.  

W pierwszych latach niepodległości nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach  
od miejscowych rolników. Na placu, gdzie wznosi się obecnie budynek szkolny, w latach 
trzydziestych dwudziestego wieku powstała następnie dwuklasowa szkoła drewniana, 
wzniesiona wysiłkiem mieszkańców wsi. W roku 1931 uczęszczało do niej stu szesnastu 
uczniów. W czasie II wojny światowej w budynku szkoły Niemcy urządzili skład amunicji.  
W grudniu 1944 roku okupanci przygotowując się do odwrotu wysadzili go 
w powietrze.  

Nauczanie w Borzyminie reaktywowano krótko po wyzwoleniu okolic Rypina już  
w styczniu 1945 roku. Po zakończeniu działań wojennych we wsi nie było jednak szkoły,  
w której dzieci mogłyby podjąć naukę. W tego powodu wynajęto jedną izbę  
w domu państwa Dąbrowskich, gdzie odbywały się zajęcia lekcyjne.  

Dzieci uczyły się pod okiem pani Ewy Ciesielskiej. Po niej w Borzyminie pracę podjął pan 
Józef Falkowski, następnie zaś Helena i Jan Żuchowscy. 

Prawdziwy przełom w historii szkoły nastąpił w roku 1947. Wtedy to w Borzyminie pracę 
rozpoczęła pani Janina Podgórska. Nowa kierowniczka szkoły zastała ją w trudnych 
warunkach. Dzieci uczyły się wciąż w domu Dąbrowskich, brakowało podstawowych 
pomocy naukowych. Izba wyposażona była w stare zniszczone, drewniane ławki, jedną 
tablicę oraz jedną szafę.  



Szkoła w roku szkolnym 1947/48 liczyła 82 uczniów, podzielonych na pięć oddziałów.  
We wszystkich uczyła pani Podgórska. Rosnąca liczba dzieci spowodowała, że zatrudniono 
dodatkowego nauczyciela - Jana Topolewskiego. Wynajęto też dwie dodatkowe sale lekcyjne 
– tym razem w domu państwa Kiełkowskich i państwa Oporek. Warunki lokalowe, pomimo 
to były nadal trudne.  

Wszyscy we wsi dostrzegali potrzebę budowy szkoły z prawdziwego zdarzenia, murowanej, 
w której dzieci miałyby odpowiednie warunki do nauki. Prace budowlane pełną parą 
ruszyły już w 1947 roku. Ich część wykonała miejscowa ludność, w tak zwanym czynie 
społecznym. Fundamenty pod nowy gmach wykopała okoliczna młodzież. Kamień 
węgielny w obecności mieszkańców wsi wmurowała pani Janina Podgórska. 

Prace budowlane trwały niemal pięć lat. Zakończono je w 1952 roku. Wtedy to szkoła została 
przekazana do użytku dzieciom i nauczycielom. Nowa szkoła była budynkiem parterowym  
z jednopiętrowym Domem Nauczyciela. Była to pierwsza tego typu budowla w całym 
powiecie rypińskim. Posiadała trzy izby lekcyjne, kancelarię oraz szatnię. Wokół budynku 
miejscowa ludność w ramach czynu społecznego wykonała prace niwelacyjne  
i uporządkowała obejście.  

Szkołą nadal kierowała pani Podgórska. Kadra pedagogiczna liczyła trzech nauczycieli.  
Szkoła od roku szkolnego 1953/54 stała się pełną siedmioklasową placówką edukacyjną.  
W tym czasie naukę pobierała w niej około setka uczniów. Od roku 1966/1967 borzymińska 
podstawówka realizowała natomiast program szkoły ośmioklasowej. Liczba uczniów 
wzrosła wówczas do stu siedemdziesięciu trzech. 

W szkole zwracano uwagę nie tylko na stronę dydaktyczną, ale i wychowawczą.  
Dbano również o to, by uczniowie rozwijali swoje zainteresowania. Przy szkole działała 
bardzo aktywnie drużyna harcerska, powstał również zespół akordeonistów.  

W międzyczasie roku 1957 przy naszej szkole powstała Szkoła Przysposobienia 
Rolniczego, która działa w Borzyminie, nieprzerwanie przez piętnaście lat, do roku 1972. 

W połowie lat sześćdziesiątych kadra pedagogiczna szkoły liczyła siedmioro nauczycieli.  
W tym czasie uczęszczało do niej około dwustu uczniów. Stworzyło to konieczność jej 
rozbudowy. W planach było dobudowanie skrzydła i jednego piętra w szkole oraz drugiego 
piętra w domu nauczyciela. Rozbudowę rozpoczęto latem 1967 roku Prace rozbiórkowe 
wykonano w czynie społecznym.  

 Budowa prowadzona była sprawnie i już w lutym 1969 roku szkoła  
po rozbudowie została oddana do użytku. Budynek skanalizowano, wyposażono  
go w centralne ogrzewanie. W większości pomieszczeń położono parkiet. Korytarze 
wyłożono płytkami. Po remoncie szkoła posiadała siedem izb lekcyjnych, pracownię zajęć 
praktyczno - technicznych, świetlicę, kancelaria, pokój nauczycielski, kuchnię oraz szatnię. 
Uczniowie zyskali ponadto salę gimnastyczną o powierzchni 100 metrów kwadratowych  
z przebieralnią oraz pomieszczeniem, w którym znajdowały się prysznice. 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 1972/73 na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia 
dyrektor szkoły pani Janina Podgórska. Na stanowisku zastąpiła ją pani Zofia Kozłowska, 
która ze szkołą w Borzyminie związana była od 1960 roku.  

W latach siedemdziesiątych liczba uczniów szkoły nie ulegała większym wahaniom i 
wynosiła około stu trzydziestu. Szkoła stała się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej 



wyposażonych placówek oświatowych w okolicy. W roku 1980 uruchomiono w niej oddział 
przedszkolny dla dzieci  pięcio  i sześcioletnich. 

 W roku 1987 nastąpiła kolejna zmiana kierownictwa placówki. W fotelu dyrektora 
zasiadł wieloletni nauczyciel szkoły - pan Andrzej Podgórski. Swą funkcję piastował do roku 
2000, kiedy kierowanie szkołą powierzono pani Mirosławie Kucharskiej.   

W 1999 roku w kraju przeprowadzono kolejną reformę oświaty. Wprowadzono 6 – letnią 
szkołę podstawową i 3 – letnie gimnazjum. Od roku szkolnego 2000/2001 Szkoła 
Podstawowa w Borzyminie stała się szkołą prowadzącą kształcenie w zakresie klas I – VI. 
Jesienią dwa tysiące pierwszego roku rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej  
o powierzchni ponad dwustu pięćdziesięciu metrów kwadratowych z całym zapleczem 
sportowo – sanitarnym oraz boiskiem.  

Szkoła wzbogaciła się dodatkowo o jedną izbę lekcyjną, pracownię komputerową oraz 
kotłownię olejową. Oficjalne otwarcie sali odbyło się w roku dwa tysiące trzecim. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali ówczesny wójt gminy Rypin pan Ryszard 
Potwardowski oraz pani dyrektor Mirosława Kucharska. 

W roku szkolnym 2003/2004 szkołą kierowała Pani Katarzyna Jankowska.  

Od roku dwa tysiące cztery funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Małgorzata Cyta. Jej 
kadencja to czas wytężonej pracy w celu stałego podnoszenia prestiżu szkoły.  

 Najważniejszym wydarzenie z ostatnich lat życia szkoły było niewątpliwie podjęcie starań  
o nadanie jej imienia i wybór patrona. Wspólną decyzją społeczności uczniowskiej, Rady 
Pedagogicznej oraz mieszkańców wsi został nim Prymas Tysiąclecia – ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński. 26 kwietnia dwa tysiące dwunastego roku w  szkole odbyła się wielka 
uroczystość, w której uczestniczył ksiądz biskup Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej. 
Ksiądz biskup przewodniczył uroczystej mszy świętej, w czasie której dokonał poświęcenia 
sztandaru szkoły oraz pamiątkowej tablicy.  

W tym samym roku odbyła się też uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej 
pierwszą kierowniczkę szkoły w Borzyminie – panią Janinę Podgórską. Uroczystego jej 
poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz parafii Żałe -  ksiądz Grzegorz Mazurkiewicz. 

Dziś, właśnie w tej chwili kreujemy kolejne ważne wydarzenie w dziejach  szkoły – 
obchody siedemdziesięciolecia jej istnienia. Wspominać o nim z będą pewnością przyszłe 
pokolenia i odnotują je szkolne kroniki. 

Szkoła liczy siedemdziesiąt lat i ma się coraz lepiej, na zewnątrz coraz młodsza  
i piękniejsza, wewnątrz tętniąca życiem. To nie „babcia”, to „drugi dom lat dziecinnych”.  

 

 



 
Małgorzata Cyta – dyrektor szkoły. 

 

Od lewej: Marek Smogorzewski, Mirosław Milewski, Jacek Kędzierski. 

 



Goście uroczystości. 

 

Uczestnicy Mszy Świętej. 

 



Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy Rypin. 

 

 

Przedstawiciele OSP z dyrektor szkoły. 



Część artystyczna: 

 

 

 

 



 

 

 

DZIEŃ  STRAŻAKA   

             Obchody gminne Dnia Strażaka  odbyły się w dniu 6 maja 2017 roku i rozpoczęły się 

Mszą Świętą w kościele parafialnym w Sadłowie, którą odprawił ks. proboszcz Kazimierz 

Rostkowski. Oficjalne uroczystości odbyły się na placu przed remizą OSP Sadłowo. 

Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele OSP: Kowalki, Sadłowo, Stępowo, Rypałki, 

WOSP Zakrocz.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Rypinie Tomasz Jezierski. Słowa podziękowań dla strażaków 

ochotników za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach oraz życzenia z okazji święta 

skierował do zebranych wójt gminy Rypin Janusz Tyburski a także przedstawiciel Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie st. kpt. Tomasz Sokołowski. Odczytano 

listy nadesłane do strażaków – ochotników od Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu 

Głównego ZOSP RP i Piotra Całbeckiego – marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. 

Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Złotym medalem „Za 

Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został dh Marek Pflaum, brązowymi medalami 

odznaczeni zostali dh Artur Sugalski i Mateusz Soliński – wszyscy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kowalkach. Gośćmi uroczystości, oprócz wyżej wymienionych, byli:  radni Rady 

Gminy Rypin: Mirosław Kowalski, Marek Paweł  Śmiechewicz i Jan Wysocki, radni Rady 

Powiatu w Rypinie: Piotr Makowski i Ryszard Potwardowski,  Jan Kwiatkowski – sekretarz 

gminy,  Jędrzej Zimnicki – komendant gminny ZOSP RP w Rypinie. 



Zbiórka pododdziałów. 

 
Po wręczeniu odznaczeń: Tomasz Sokołowski, Janusz Tyburski, Tomasz Jezierski, Marek Pflaum, Mateusz 

Soliński, Artur Sugalski, Jędrzej Zimnicki. 

ZAKUP  NIERUCHOMOŚCI 

           W dniu 9 maja 2017 roku gmina zakupiła od osoby prywatnej nieruchomość o pow. 

0,29 ha położoną w Stępowie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o 

powierzchni użytkowej 127 m
2
 obejmującej 5. pokoi, kuchnię, łazienkę, werandę. Istnieje tu 

również budynek gospodarczy (po dawnej oborze i chlewni) o powierzchni użytkowej 117  

m
2
, stodoła drewniana oraz 3. garaże blaszane. Nieruchomość została zakupiona za kwotę 

140.000 zł i będzie przeznaczona na mieszkania socjalne. Po adaptacji strychu oraz budynku 

gospodarczego będzie możliwe zlokalizowanie tu kilku lokali mieszkalnych. 



Budynek mieszkalny. 

Budynek gospodarczy. 

PRZEBUDOWA  DROGI 

             Dnia 12 maja 2017 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej 

w m. Ławy  o długości 0,5 km. Wykonawcą robót był Strabag sp. z o.o z Pruszkowa, 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt budowy wyniósł 574.092,77 zł. 

Zakres robót obejmował: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe, 

wykonanie wykopów i nasypów, wzmocnienie podłoża materacem, przepusty, koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwę odcinająca, podbudowę z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 



nawierzchnię z betonu asfaltowego, bariery ochronne, rowy kryte. Konstrukcja nawierzchni 

jezdni drogi gminnej i zjazdów obejmuje: warstwę ścieralną z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 7 cm, podbudowę z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm. Wzmocnienie podłoża: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie, grubości 35 cm, geosiatka o sztywnych węzłach 40/40 kN/m 

(oczka 35x35mm), geotkanina separacyjna o wytrzymałości min. 10 kN/m. 

Droga z płyt betonowych przed przebudową. 

Droga w trakcie przebudowy. 



Droga po modernizacji. 

LATO  NA  WSI 

                   W dniach 13-14 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie odbyło się święto smaku i tradycji „Lato na Wsi”. Celem tej 

wielotematycznej imprezy o charakterze edukacyjno-promocyjnym była w głównej mierze 

promocja dziedzictwa kulinarnego i działalności pozarolniczej województwa kujawsko-

pomorskiego. Zaprezentowano m.in.:  pokazy, prezentacje i degustacje potraw regionalnych i 

specjałów regionalnych wytwórców, rośliny ozdobne, krzewy i drzewka owocowe, nasiona i 

cebule kwiatowe, twórczość ludową, miody i produkty pszczele, małą architekturę ogrodową, 

produkty ekologiczne, nawozy ogrodnicze, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, profesjonalne 

doradztwo.                                                                                                                                                                                                  

Powiat rypiński na targach reprezentowała Gmina Rypin. W składzie reprezentacji były panie 

z KGW w Kowalkach: Renata Kopaczewska - przewodnicząca, Katarzyna Naworska, Sylwia 

Pflaum, Jolanta Łukowska oraz z KGW w Głowińsku: Elżbieta Kaślewicz - przewodnicząca, 

Grażyna Majewska, a także Małgorzata Ozimkowska  prezentująca nalewkę z pigwy, 

Karolina Więcławska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rypinie i Marzena 

Zdrojewska z Urzędu Gminy Rypin. Panie z Kowalk przygotowały potrawy kulinarne : 

pasztet z gęsi rypińskiej (prezentowany na targach jako kulinarny produkt regionalny), 

wędliny własnego wyrobu, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz sernik, natomiast 

panie z Głowińska przygotowały gulasz "na gwoździu", przetwory z dyni, rogaliki i muffinki 

czekoladowe. Pani Ozimkowska prezentowała nalewki wykonane z różnych owoców. W 

przygotowanie stoiska włączyły się również dwie firmy działające na terenie gminy i powiatu 

tj. Spółdzielnia Mleczarska „ROTR” z Rypina, która przekazała produkty mleczarskie oraz 

P.P.H. „EMIX” z Rusinowa, które przekazało koncentraty spożywcze oraz produkty do 

degustacji i gadżety promocyjne. 



 
Stoisko gminy Rypin. 

DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA  I  BIBLIOTEK 

           W 2017 roku Dzień Bibliotekarza i Bibliotek był obchodzony w dniu 8 maja. Z tej 

okazji wójt gminy Rypin Janusz Tyburski spotkał się 15 maja 2017 roku z pracownikami 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkch. Wójt gminy złożył bibliotekarkom 

podziękowania za ich trud włożony w krzewienie czytelnictwa oraz życzenia zadowolenia z 

pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Panie z obsługi bibliotek z okazji święta 

otrzymały także nagrody finasowe. W uroczystości udział wzięły: Dorota Grudzińska - 

kierownik GBP, Barbara Filipska – kierownik filii w Sadłowie, Marlena Mroczyńska - 

kierownik filii w Borzyminie. W spotkaniu uczestniczyli również: Jan Kwiatkowski – 

sekretarz gminy i Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty. 

Uczestnicy spotkania. 

 



JUBILEUSZE  PRACY  ZAWODOWEJ 

           W 2017 roku jubileusze pracy zawodowej obchodzili pracownicy administracyjni 

Urzędu Gminy Rypin: 

1. Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty – 12 stycznia 

obchodziła jubileusz 20-lecia pracy zawodowej. Podjęła pracę w 

urzędzie w dniu 2 grudnia 1996 roku. Zajmowała się sprawami 

związanymi z obsługą rady gminy i jej organów, wyborami, 

sprawami oświaty. W roku 2001 ukończyła studia wyższe na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziale Prawa i 

Administracji na kierunku administracja, natomiast w 2003 roku 

ukończyła studia wyższe uzupełniające w zakresie administracji, 

uzyskując tytuł magistra. Z dniem 01.09.2006 r. została mianowana 

na stanowisko Inspektora ds. oświaty. W roku 2009 ukończyła 

studia podyplomowe w zakresie Menedżer oświaty –  zarządzanie 

oświatą. Od 15.04.2016 r. sprawuje nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich. Jest 

mężatką, ma córkę, aktualnie studiującą dziennikarstwo, mieszka w Sadłowie.  

 

 

2. Halina Słowik – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rypinie – w styczniu 2017 roku obchodziła jubileusz 40-lecia 

pracy zawodowej.  W latach 1976 – 1977 pracowała jako stażystka 

w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzuzem z siedzibą w 

Ostrowitem oraz w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skrwilnie. W 

latach 1977 -  1979 pracowała w Urzędzie Gminy Skrwilno na 

stanowisku ds. gospodarki ziemią i zaopatrzenia emerytalnego 

rolników. W latach 1979 – 1982 była zatrudniona w Urzędzie 

Gminy Biskupiec na stanowisku ds. rolnych. W latach 1982 – 1985 

pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w 

Przysieku jako specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego. W latach 1985 – 1990 

pracowała w Urzędzie Gminy Wąpielsk na stanowisku ds. gospodarki ziemią. W Urzędzie 

Gminy Rypin pracowała od 1 stycznia 1993 roku na stanowisku ds. gospodarki 

mieszkaniowej. Z dniem 15 kwietnia 2004 roku została przeniesiona do pracy w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie na stanowisko ds. świadczeń 

rodzinnych a od 1 stycznia 2007 roku pełni funkcję kierownika. W 2006 roku ukończyła 

studia wyższe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Wydział 

Administracji uzyskując tytuł zawodowy licencjata. W 2008 roku ukończyła studia 

podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na 

Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w zakresie Organizacji pomocy społecznej. Jest 

mężatką, ma dwie córki, mieszka w Rypinie. 

 

 

 

 

 

 



3. Wiesław Skonieczny – inspektor ds. gospodarki rolnej (rocznik 

1952) – w kwietniu 2017 roku obchodził 40-lecie pracy 

zawodowej. Pracę w urzędzie  podjął w dniu 1 lutego 2007 roku. 

Pracę zawodową rozpoczął 10 lipca 1972 roku w Mazowieckich 

Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. 

Pracował także w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Rypinie i 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Od 1 grudnia 

1991 roku był zatrudniony w Urzędzie Skarbowym w Rypinie. 

W 1978 roku ukończył studia wyższe na Politechnice 

Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 

1982 roku ukończył studium podyplomowe w zakresie ochrony roślin a w 1994 roku w 

zakresie finansów. Jest żonaty, ma dwóch synów, mieszka w Podolu. 

 

4. Mirosława Daszkowska – starszy pracownik socjalny w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie – w czerwcu 

2017 roku obchodziła 30-lecie pracy zawodowej. W 1990 roku 

ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu 

zdobywając zawód pracownika socjalnego. W 2010 roku 

ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku na Wydziale Pedagogiki i Nauk o 

Zdrowiu uzyskując tytuł zawodowy licencjata. W latach 1987 – 

1990 pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rypinie na 

stanowisku pracownika socjalnego. Pracę w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Rypinie podjęła w dniu 1 maja 1990 roku. Aktualnie wykonuje 

obowiązki starszego pracownika socjalnego. Jest mężatką, ma syna, mieszka w Rypinie. 

 

 

5. Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy (rocznik 1952) – dnia                   

1 lipca 2017 roku obchodził jubileusz 45-lecia pracy 

zawodowej. Pracę rozpoczął 1 lipca 1972 roku w Prezydium 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Starorypinie jako asystent 

zootechnika. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w dniu 

1 listopada 1974 roku podjął pracę w Urzędzie Gminy Rypin. Z 

chwilą powstania gmin tj. 1 stycznia 1973 roku stały się one 

spadkobiercami poprzednich gromadzkich rad narodowych. 

Pracował w służbie rolnej jako instruktor rolny. Z dniem 1 

stycznia 1982 roku został kierownikiem Referatu Społeczno-

Administracyjnego i Ogólnego. W dniu 6 lipca 1990 roku został 

powołany przez Radę Gminy Rypin na wniosek ówczesnego wójta gminy Ryszarda 

Potwardowskiego na stanowisko sekretarza gminy. Od 1983 roku jest sekretarzem 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rypinie. Jest 

przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

pełnomocnikiem ds. wyborów, pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, był 

członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.  Był 

radnym Rady Powiatu w Rypinie w kadencji 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006. Jest żonaty, 

ma troje dzieci i troje wnuków, mieszka w Mariankach.  

 



ZAWODY  SPORTOWO-POŻARNICZE 

             Po rocznej przerwie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie wrócił do 

tradycji organizowania zawodów sportowo-pożarniczych. Odbyły się one w dniu 11 czerwca 

2017 roku na boisku w Sadłowie. Drużyny startujące w zawodach oraz przybyłych gości 

powitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie dh Tomasz Jezierski. W 

zawodach wystartowały dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze  oraz sześć drużyn dorosłych. 

             Rywalizacja drużyn młodzieżowych odbywała się zgodnie z Regulaminem CTIF 

(fr. Comité Technique International de Prévention du Feu) - Międzynarodowego Komitetu 

Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów w Paryżu. Zwycięzcą zawodów okazała się 

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 Kowalkach. Kolejne miejsca zajęły 

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

             Wszystkie zespoły uhonorowane zostały dyplomami, pucharami oraz nagrodami 

pieniężnymi ufundowanymi przez wójta gminy Janusza Tyburskiego. 

             Wręczono również dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w plebiscycie „Gazety 

Pomorskiej” „Strażak Kujaw i Pomorza”. Najpopularniejszą Jednostką OSP w powiecie 

rypińskim została OSP Sadłowo. Najpopularniejszym Strażakiem Ochotnikiem w powiecie 

rypińskim została Zuzanna Grochowiecka z OSP Sadłowo. 

             Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Rypinie pod przewodnictwem Andrzeja Góreckiego. Sportowe zmagania 

pomiędzy strażakami ochotnikami obserwowała licznie zgromadzona publiczność. 

             Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz OSP Sadłowo, Kowalki i Rypałki zostały 

zakwalifikowane do zawodów powiatowych. 

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

województwa kujawsko-pomorskiego, Janusz Tyburski – wójt gminy Rypin, Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy Rypin, Tomasz Jezierski – prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP w Rypinie, Jędrzej Zimnicki – komendant gminny OSP w Rypinie, Jan 

Pankowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rypinie,  radni gminy 

Rypin i powiatu rypińskiego, sołtysi. 

             W dniu 25 czerwca 2017 roku w Rogowie odbyły się IX powiatowe zawody 

sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiły dwa zespoły młodzieżowe z Kowalk i 

Sadłowa oraz czternaście drużyn seniorskich. Gminę Rypin reprezentowały OSP: Kowalki, 

Sadłowo i Rypałki. W klasyfikacji drużyn młodzieżowych zwyciężyła MDP z OSP Sadłowo 

przed MDP z OSP Kowalki.  W klasyfikacji seniorów I miejsce zajęła OSP Sadłowo przed 

OSP Kowalki i OSP Pręczki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski


Zbiórka drużyn przed zawodami. 

 

 

Puchar dla zwycięzcy zawodów. 

  

 



 KOBIETY  W  DZIAŁANIU            

                    Dnia 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Rypin, miało miejsce spotkanie 

przedstawicielek kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Rypin. Spotkanie 

składało się z dwóch części. W pierwszej części omówione zostały działania i projekty, które 

będą realizowane w II i III kwartale 2017 roku m.in. wyjazdy studyjne, szkolenia, dożynki 

gminne oraz działania integracyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W drugiej 

części spotkania odbyło się szkolenie na temat pielęgnacji i urody poprowadzone przez 

profesjonalną kosmetyczkę. 

 

 

OGÓLNOPOLSKA  PREZENTACJA  PROJEKTÓW  MŁODZIEŻOWYCH 

 

      13 czerwca 2017 r. grupa projektowa z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach 

wzięła udział w XVIII Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, która odbyła 

się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Na uroczystość zaproszono 

tylko 67 zespołów z całej Polski. 

       Grupa projektowa z Kowalk (Daria Szczygielska, Julia Kuligowska, Julia Grabowska, 

Martyna Śmiechowska, Oskar Wiśniewski, Bartłomiej Jędrzejewski, Dominik Jastrzębski) 

realizowała w roku szkolnym 2016/2017 projekt „Urząd od podszewki” w ramach programu 

„Młody Obywatel” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Patronatem honorowym 

objął go Minister Edukacji Narodowej. Uczniom przyświecało tegoroczne hasło: „Młody 

Obywatel rozmawia, czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?”. Gimnazjaliści pod 

kierunkiem koordynatorek – Doroty Grudzińskiej i Marleny Ciecierskiej – obserwowali pracę 

urzędników w Urzędzie Gminy Rypin, wnikliwie zapoznawali się z jego funkcjonowaniem i 

zdobywali wiedzę „w terenie”. Projekt wykazał, że urząd jest otwarty na potrzeby 

mieszkańców gminy, a jego pracownicy chętnie służą im pomocą. Przeprowadzone wywiady 

pozwoliły młodzieży zdobyć nowe informacje na temat środowiska lokalnego. Taka 

„obywatelska lekcja” pomaga kształtować aktywność wśród młodych ludzi i zachęca ich do 

działania. Gimnazjaliści uczą się odpowiedzialności i zyskują poczucie, że mają wpływ na to, 

co dzieje się w ich środowisku. 



           Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych pozwolił grupie 

projektowej na wymianę doświadczeń z młodzieżą z całej Polski. Była to także promocja 

Gminy Rypin w stolicy (prezentacja efektów całorocznej pracy zespołu na targach projektów 

edukacyjnych, pokaz fotogalerii, folderów i materiałów promocyjnych dotyczących lokalnego 

środowiska). Ponadto uczniowie mieli okazję spotkać się z ekspertami związanymi z edukacją 

i działaniami społecznymi oraz wziąć udział w kreatywnych warsztatach, tzw. „Grze  

Arkadowej”. 

         Takie innowacyjne zakończenie i podsumowanie prac w projekcie edukacyjnym zachęca 

uczniów do analizy, porównań i wyciągania wniosków, że warto działać i robić coś ponad 

wiedzę książkową zdobywaną w tradycyjny sposób w szkole. Tekst: Dorota Grudzińska i Marlena 

Ciecierska. 
                   

                                         
Stoisko gimnazjum w Warszawie. 

 

 



Uczennice gimnazjum: Julia Kuligowska, Julia Grabowska, Daria Szczygielska, Martyna Śmiechowska, oraz 

kierownik działu oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie Michał Sobieraj i dyrektor Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie Jacek Strzemieczny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIA  DLA  UCZNIÓW,  RODZICÓW  I  NAUCZYCIELI 

        Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Rypin w dniu 22 czerwca 2017 roku uczniowie 

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

konkursów przedmiotowych oraz najlepsi sportowcy otrzymali listy gratulacyjne i nagrody 

książkowe. Nagrody ufundował wójt gminy Rypin Janusz Tyburski i wręczył je razem z 

przewodniczącą Rady Gminy Rypin Wiesławą Sokołowską. Listy gratulacyjne oraz wiązanki 

kwiatów otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów a także, prowadzący uczniów 

gimnazjum, nauczyciele. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie Gimnazjum w 

Kowalkach oraz Szkół Podstawowych w Borzyminie., Sadłowie, Starorypinie Rządowym, 

Stępowie i Zakroczu. 



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

            

L.p

. 

Nazwisko i imię 

ucznia 

Rodzice Osiągnięcia Nauczyciele 

prowadzący 

1.  

Kuligowska Julia 

kl. 3A 

Joanna i Piotr 

Kuligowscy 

zam. Głowińsk 

Laureatka Regionalnego Konkursu 

Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, organizowanego 

przez Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego                      

i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty  ( tytuł laureata konkursu 

wiedzy o społeczeństwie )  

 

 

Agnieszka 

Szablewska 

 

 

2. Gorczyńska 

Marcelina 

Aleksandra 

kl. 3A 

Katarzyna i 

Dariusz 

Gorczyńscy 

zam. Borzymin 

Laureatka Regionalnego Konkursu 

Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, organizowanego 

przez Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego                     

i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty  ( tytuł laureata konkursu 

wiedzy o społeczeństwie )  

3. Ciecierska Patrycja 

kl. 2C 

Sylwia Kalich 

zam. Rypin 

 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu 

Interdyscyplinarnego o Wielkich 

Polakach. Święty Jan Paweł II w 

województwie kujawsko-pomorskim 

– obecność i dziedzictwo (w ramach 

nagrody uczennica jedzie na 

wycieczkę do Rzymu) 

Longina 

Rykaczewska 

– opiekun z 

ramienia 

szkoły 

4. 

 

Błaszkiewicz Daniel 

kl. 3A 

Anna i Sławomir 

Błaszkiewicz 

zam. Marianki  

Finalista Wojewódzkiego   Konkursu 

Przedmiotowego z Matematyki 

organizowanego przez  Kujawsko – 

Pomorskiego Kuratora Oświaty 

 

Dorota 

Żmudzińska 

5. Śmiechowska 

Martyna 

kl. 3A 

Danuta 

Śmiechowska 

zam. Rakowo  

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu 

Humanista Roku 2016/2017 

organizowanego pod patronatem 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty 

 

 

Marlena 

Ciecierska 

6. Kamińska Klaudia 

kl. 3C 

Teresa i Andrzej 

Kamińscy 

zam. Puszcza 

Rządowa  

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu 

Humanista Roku 2016/2017 

organizowanego pod patronatem 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty 

7. Grabowska 

Weronika 

kl. 2A 

Danuta i Jarosław 

Garbowscy 

zam. Stawiska  

Mistrzyni Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych 

 

 

Maciej 

Grzybowski 

 

Leszek 

Jastrzębski 

 

Maciej 

Niedbalski 

8. Pawelec Karol 

kl. 2A 

Renata i Mariusz 

Pawelec 

zam. Puszcza Rz. 

Wicemistrz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  w 

Indywidualnej LA – pchnięcie kulą 

9. Drzażdżewski 

Grzegorz 

kl. 3A 

 

Anna i Kazimierz 

Drzażdżewscy 

zam. Borzymin  

III miejsce w Mistrzostwach 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych 



10. Rozpierski Artur 

kl. 3C 

Danuta i Marek 

Rozpierscy                      

zam. Dylewo  

 

Maciej 

Sokołowski 

11. Chmielewski Jakub 

Adam 

kl. 3C 

Barbara i 

Stanisław 

Chmielewscy 

zam. Stępowo  

12. Szałecki Jakub 

kl. 1B 

Justyna i Andrzej 

Szałeccy 

zam. Borzymin  

13. Czachorowski Kamil 

kl. 2B 

Wiesława i 

Grzegorz 

Czachorowscy 

zam. Sadłowo N.  

14. Jadczak Jakub 

kl. 2B 

Ewelina i Robert 

Jadczak 

zam. Kowalki  

15. Ratkowski Kacper 

kl. 3A 

Urszula i 

Grzegorz 

Ratkowscy 

zam. Podole  

16. Rzeszotarski 

Dominik 

kl. 3C 

Anna i  Jacek 

Rzeszotarscy 

zam. Puszcza Rz.  

17. Więckowski Bartosz 

kl. 3A 

Alina i Radosław 

Więckowscy 

zam. Cetki   

18. Wiśniewski Damian 

kl. 2C 

Beata Krakowska 

zam. Szustek  

19. Górecki Radosław 

kl. 3A 

Marzena Paszke 

Sławomir Górecki 

zam. Marianki  

20. Kamińska Klaudia 

kl. 3C 

Patrz poz. 6 Najlepszy absolwent roku szkolnego 2016/2017, 

średnia ocen 5,83 

 

          Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali także nauczyciele – opiekunowie grup 

projektowych i konkursowych: 

1. Dorota Grudzińska i Marlena Ciecierska za realizację projektu Urząd od podszewki i udział 

młodzieży w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji 

Obywatelskiej  w Warszawie. 

2. Marlena Ciecierska za realizację projektu Rodacy Bohaterom organizowanego pod  honorowym 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Anna Gadomska za uzyskanie nagrody specjalnej w Konkursie Regionalnym Ambasadorzy 

Małych Ojczyzn pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Maciej Grzybowski, Leszek Jastrzębski, Maciej Niedbalski, Maciej Sokołowski za przygotowanie 

sportowców do startu w zawodach. 

 

 

 

 



             Najlepszymi uczniami i sportowcami w szkołach podstawowych zostali: 

 

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

Najlepszy uczeń: Amelia Szyszka kl. VI - średnia ocen  5.5 

Rodzice: Magdalena i Bartłomiej Szyszka zam. Balin.  

Najlepszy sportowiec: Weronika Czarnecka kl. VI 

Rodzice: Emilia Bętlejewska i Grzegorz Czarnecki zam. Czyżewo.  
 

2. Szkoła Podstawowa w Sadłowie 
 

Najlepszy uczeń  - Jakub Pawłowski kl. V -  średnia ocen 5,67 

Rodzice: Joanna i Marcin Pawłowscy zam. Nowe Sadłowo.  

Najlepszy sportowiec  - Kacper Grabowski kl. VI 

Rodzice: Danuta i Jarosław Grabowscy zam. Stawiska.  
 

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym 
 

Najlepszy uczeń:  Kamila Romanowska  kl. V - średnia ocen 5,1. 

Rodzice: Małgorzata i Paweł Romanowscy zam. Rypałki Prywatne. 

Najlepszy sportowiec: Aleksandra Cieślak kl. VI 

Rodzice: Agnieszka i Przemysław Cieślak zam. Starorypin Rządowy. 
 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie 
 

Najlepszy uczeń  - Natalia Błażejewska kl. VI - średnia ocen 5,6 

Rodzice: Mariola i Remigiusz Błażejewscy zam. Stępowo. 

Najlepszy sportowiec  - Dawid Sosnowski kl. VI 

Rodzice: Małgorzata i Jacek Sosnowscy zam. Jasin. 
 

6. Szkoła Podstawowa w Zakroczu 
 

Najlepszy uczeń  - Izabela Marynowska kl. IV - średnia ocen 5,4 

Rodzice: Alina i Witold Marynowscy zam. Puszcza Rządowa. 

Najlepszy sportowiec  - Igor Laskowski kl. V 

Rodzice: Sylwia i Kamil Laskowscy zam. Dębiany. 

 

List gratulacyjny otrzymał także Mieczysław Szałecki z Borzymina za ufundowanie figury 

Matki Bożej, którą poświęcono w dniu 13 maja 2017 roku w rocznicę objawień fatimskich. 



Radni, uczniowie, rodzice na Sali.

Marzena Zdrojewska, Wiesława Sokołowska, Sławomir Malinowski, Dorota Ulewicz, Janusz Tyburski, 

Małgorzata Cyta, Jacek Pawłowski, Beata Nejno. 

                                                                    
Wiesława Sokołowska, Mieczysław Szałecki, Janusz Tyburski. 



POŻEGNANIE  GIMNAZJUM 

            Dnia 23 czerwca 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach odbyła się 

uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 oraz pożegnania gimnazjum. W związku 

z reformą oświaty, placówka przestaje funkcjonować, a od 01 września 2017 roku jej miejsce 

zajmie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach. W jej szeregach, oprócz uczniów 

klas II i III wygaszanego gimnazjum, znajdą się pierwszo-, czwarto- i siódmoklasiści. 

Otwarty zostanie również oddział przedszkolny dla dzieci od 3 do 6 roku życia.  

 W uroczystości, oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

wzięli udział rodzice oraz zaproszeni goście:  radny  województwa Kujawsko-                        

Pomorskiego Paweł Zgórzyński, radni powiatowi Piotr Makowski i Rafał Zglinicki, 

przewodnicząca Rady Gminy Rypin Wiesława Sokołowska i radna Mariola Budzanowska, 

wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, sekretarz gminy Jan Kwiatkowski, inspektor ds. oświaty 

Marzena Zdrojewska. Na sali nie zabrakło również przedstawicieli społeczności lokalnej w 

osobach sołtys wsi Kowalki Renaty Kopaczewskiej i prezesa OSP w Kowalkach Jędrzeja 

Zimnickiego.  

 W trakcie imprezy pożegnano 73 absolwentów szkoły, odśpiewano po raz ostatni 

hymn szkolny i odprowadzono sztandar do Izby Patrona. W swoim przemówieniu dyrektor 

Beata Nejno zadeklarowała gotowość placówki do nadchodzących zmian, podziękowała za 

współpracę w latach 2001 – 2017 i wyraziła przekonanie, że każde jutro może być lepszym 

wczoraj, a nawet lepszym dzisiaj. Przypomniała najważniejsze momenty z historii szkoły 

związane z jej rozbudową oraz sukcesami uczniów i nauczycieli.  

 Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody książkowe dla laureatów i finalistów 

konkursów przedmiotowych oraz medalistów zawodów sportowych na szczeblu 

wojewódzkim. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2016/2017 uzyskali 

średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymali stypendia, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wręczono 

również stypendia sportowe i statuetki dla sportowców roku.   

 Radny Paweł Zgórzyński przekazał gimnazjum insygnia województwa kujawsko-                   

-pomorskiego, które decyzją sejmiku trafiły do 5 szkół regionu, których patronem jest Jan 

Paweł II. Inicjatywa ma związek z faktem, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów w Watykanie uznała papieża Polaka patronem województwa.  

 W swoich przemówieniach, zaproszeni goście, podkreślali wagę dotychczasowych 

osiągnięć szkoły oraz złożyli życzenia równie dynamicznego rozwoju w nowej, 

zreformowanej rzeczywistości.  

  

  

 

 



Goście uroczystości - na pierwszym planie: Marzena Zdrojewska, Rafał Zglinicki, Paweł Zgórzyński, Janusz 

Tyburski, Wiesława Sokołowska, Piotr Makowski. 

 

 

Dyrektor Beata Nejno z grupą absolwentów. 



Ślubowanie na sztandar (zdjęcie w fotokopii). 

 

 

 

 

Absolwenci gimnazjum. 

 

 

 



WYJAZD  STUDYJNY 

            Panie z kół gospodyń wiejskich w dniu 27 czerwca 2017 r. wzięły udział w wyjeździe 

studyjnym do Golubia-Dobrzynia i  wioski tematycznej Macikowo – „Wieś Maciejowej 

Duszy”. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania golubsko-dobrzyńskiego zamku, którego 

jednym z właścicieli była Anna Wazówna – siostra króla Zygmunta III Wazy, miłośniczka 

botaniki, założycielska ogrodów ziołowych oraz autorka zielników. Drugim punktem wyjazdu 

była wieś Macikowo w Gminie Golub-Dobrzyń. Gospodyniami spotkania były członkinie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa i Okolic na czele z prezesem Panią Urszulą 

Skrzeszewską. Przedstawicielki kół gospo zwiedziły nowo utworzony ogródek ziołowy, 

wysłuchały wykładu o ziołach i ich zastosowaniu, degustowały wyroby kulinarne z 

dodatkiem ziół m.in. ciasteczka lawendowe oraz uczestniczyły w grach, których tematem 

były zioła.  

 

 

WIZYTA  STUDYJNA 

             W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku siedem przedstawicielek kół gospodyń wiejskich 

z gminy Rypin wzięło udział w wizycie studyjnej pn. „Lepszy przykład niż wkład – wizyta 

we wioskach tematycznych w Borach Tucholskich”. Wyjazd był organizowany przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, a 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Wizyta była realizowana w ramach planu komunikacji. Podczas dwudniowej 

wizyty liderzy środowiska lokalnego uczestniczyli w warsztatach, zwiedzali wioski 

tematyczne: Wioskę Górniczą i Wioskę Miodową, spotykali się z ich liderami i poznawali 

przykłady dobrych praktyk i uczyli, jak można wyróżnić swoje wsie na tle innych podmiotów. 

Jednym z przykładów usługi wsi tematycznej była kolacja w formie Śląsko-Borowieckiego 

Wesela Sztygara. 



Uczestnicy wyjazdu w Bory Tucholskie. 

 

ZAKUP  SPRZĘTU 

W czerwcu 2017 roku gmina zakupiła następujący sprzęt techniczny: 

1.                       1.   Koparko-ładowarka JCB CX4 za kwotę 393.477 zł. 

2.                       2.   Kosiarka bijakowa VOTEX RM za kwotę 33.210 zł. 

                        



 

LETNIE  SPOTKANIA 

            W okresie od 3 do 7 lipca 2017 roku w świetlicach wiejskich gminy Rypin odbyły się 

letnie spotkania dla dzieci i młodzieży. Oprócz gier i zabaw uczestnicy spotkań brali udział w 

warsztatach „Świat w glinie zaczarowany”, które prowadziła pani Karolina Meler prowadząca 

Pracownię Ceramiczną „Melerart” w Wąpielsku. Podczas warsztatów dzieci lepiły gliniane 

naczynia i ozdoby. Spotkania były sfinansowane przez gminę przy dotacji województwa 

kujawsko-pomorskiego. Poszczególne edycje odbyły się w następujących wsiach: 

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

Stępowo i trwały trzy godziny dziennie. Opiekunami pedagogicznymi spotkań były panie: 

Dorota Grudzińska i Marlena Mroczyńska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach. 

 

Zajęcia w 

Sadłowie. 



FESTYNY  PIKNIKI  ZABAWY 

               W okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku na terenie gminy odbyło się szereg 

imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Festyny, pikniki, zabawy 

od lat cieszą się wśród mieszkańców gminy, szczególnie młodego pokolenia, dużym 

zainteresowaniem.                                                                                                                                                                      

Podczas pikników w Mariankach i Kowalkach funkcjonował mobilny punkt informacyjno-

konsultacyjny, w którym mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, a więc 

również w/w wsi, mogli uzyskać informacje na temat szerokiego wachlarza możliwości 

płynących z wdrażania LSR i funduszy unijnych. Forma mobilnego punktu informacyjno-

konsultacyjnego i towarzyszące mu mini konkursy wiedzy o LSR i LGD cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców przybyłych na lokalny event, a dzięki wspaniałej i 

niesamowicie kreatywnej grupie animatorów Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży „Wędka” 

im.  każdego Człowieka z Torunia pod wodzą Wojciecha Przybysza, dzieci rodziców 

korzystających z punktu informacyjnego i zasięgających porad na temat funduszy unijnych, 

miały zapewnioną nie tylko fachową opiekę, ale również wspaniałe atrakcje, jak m. in.: bańki 

mydlane XXL, malowanie twarzy, nauka chodzenia na szczudłach drewnianych oraz 

sprężynach, wplatanie warkoczyków, żonglerka, Bob budowniczy, stolarstwo. Cykl letnich 

spotkań integracyjnych odbył się we wsiach: Marianki, Stępowo, Dębiany, Kowalki, Balin, 

Cetki, Rypałki, Sadłowo, Zakrocz, Godziszewy, Głowińsk, Dylewo, Rusinowo, Stawiska, 

Jasin. 

Majsterkowanie na festynie w Mariankach.  



W kolejce do kina 7D. 

 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Rusinowie. 

 



Zabawy z klownem w Puszczy Rządowej. 

 

 

Zabawy dzieci w szkole w Stępowie. 

 



Konkurs podczas festynu w Rypałkach dla mieszkańców wsi Stawiska. 

 

MODERNIZACJE  DRÓG 

          W 2017 roku dokonano odbiorów technicznych zrealizowanych zadań na drogach 

gminnych: 

1). Remont drogi gminnej Rusinowo – Marianki o długości 616 mb. Zakres robót obejmował: 

roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, 

nawierzchnie, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, pobocza, elementy ulic, inne 

roboty. Koszt budowy wyniósł 289.402.31 zł. Dotacja  z budżetu państwa wyniosła 144.701 

zł.                                                                                                                                                                                         



Prace przy remoncie drogi w Mariankach. 

 

 

2). Przebudowa drogi gminnej Zakrocz – Dębiany. Zakres robót: roboty pomiarowe, ziemne i 

remontowe, roboty nawierzchniowe, pobocza umocnione – opaski, zjazdy, przepusty pod 

zjazdami, podbudowa na zjazdach, nawierzchnia na zjazdach, rowy i pobocza, pobocza 

gruntowe. Koszt budowy wyniósł 279.446,46 zł.                                                                                                       

Obie inwestycje zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie. 

Widok nowej drogi z Dębian w kierunku Zakrocza. 

3). Przebudowa drogi gminnej Dylewo – Kwiatkowo o długości 1,703 km. Zakres prac 

obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, 

podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

elementy ulic, zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej. Koszt budowy ustalony 

w drodze przetargu nieograniczonego wyniósł 656.322,71 zł a wykonawcą zadania było PHU 

„MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca. 



Otwarcie i poświęcenie drogi Dylewo – Kwiatkowo. 

 

 

TURNIEJ  PIŁKARSKI 

           W dniu 19 sierpnia 2017 roku na boisku „Orlik” w Kowalkach odbył się V 

Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Małeckiego o Puchar Wójta Gminy Rypin. 

Poziom zawodów był niezwykle wysoki. Kolejność zajętych miejsc była następująca: I - 

Orlik Sikory, II - Cetki, III - Mechanik Długie, IV - Altanka Kowalki, V - Czyżewo I, VI - 

Czyżewo II, VII - Stępowo, VIII - FC Rypin, IX - Kowalki II. Najlepszym zawodnikiem 

turnieju został Artur Zawodniak z Orlika Sikory, najlepszym bramkarzem został Artur 

Stawicki z Mechanika Długie, najlepszym strzelcem został Marek Witkowski z FC Rypin. 

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

córki Dominika Lewandowska z synami Tymonem i Tomaszem i Kinga Felka z córką Zofią  

a także sekretarz gminy Jan Kwiatkowski. Turniej został przygotowany i przeprowadzony 

przez Gminnego Koordynatora Sportu Krzysztofa Szalkowskiego oraz dyrektor Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Kowalkach Beatę Nejno. 



Zwycięzca Orlik Sikory z gośćmi turnieju. 

 

 

Wręczanie pucharów, medali, dyplomów i nagród. 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA  POMNIKA 

         W dniu 22 sierpnia 2017 roku w Godziszewach odbyła się  uroczystość wmurowania 

aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Służebnicy Bożej Walentyny Łempickiej. Do 

specjalnej tuby włożono: Akt erekcyjny, Akt założycielski Społecznego Komitetu Budowy 

Pomnika, Kalendarz na 2018 rok wydany przez Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w 

Kętach, zdjęcie grupowe i podpisy obecnych na uroczystości, wykaz fundatorów, gazetę 

„Głos Gminy Rypin” i zamurowano ją w II części cokołu. 

s. Walentyna Łempicka 
 

(1833 - 1918)  

 
     Kandydatka na ołtarze - Walentyna Łempicka - żyła w burzliwych i trudnych 
czasach, kiedy Kościół i Polska, były prześladowane. Choć miała duszę wybitnie 
kontemplacyjną, była także kobietą czynu, która dla Bożej sprawy potrafiła znieść 
wszelkie przeciwności. Mało znany jest fakt, iż jest to bodaj jedyna mniszka, 
wpisująca się w panoramę świętości salezjańskiej.  

     Urodziła się 7 lutego 1833 r. w majątku Godziszewy, w diecezji płockiej, w 
rodzinie szlacheckiej. Choć wychowywana w duchu chrześcijańskim, z prawdziwą 
przyjemnością oddawała się życiu towarzyskiemu i rozrywkom. Przewrotem stała się 
dla niej niespodziewana śmierć ukochanego ojca - miała wówczas 20 lat. Odbyła 
spowiedź generalną przed bł. Honoratem Koźmińskim. Dzięki jego pomocy mogła 
zrealizować swoje pragnienie poświęcenia się Bogu i w 1858 r. wstąpiła w Warszawie 
do Sióstr św. Feliksa z Cantalicio, otrzymując imię s. Bronisławy. Po złożeniu ślubów 

pełniła funkcję kwestarki i zakrystianki i przez pewien czas kierowała zakładem dla pokutnic. Tutaj okazała się 
jej wielka odpowiedzialność i troska o powierzone jej pieczy dusze. Po pewnym czasie wspólnota felicjanek 

podzieliła się na dwie grupy - apostolską i kontemplacyjną; tę drugą oddaną surowej pokucie nazwano 
Kapucynkami św. Feliksa. S. Łempicka decyzją przełożonych znalazła się w grupie czynnej, choć bardzo 
pragnęła oddać się wyłącznie kontemplacji.  

     Kiedy rząd carski kasował zakony, służebnica Boża mimo "ukazu" nie zdjęła habitu i nie zaprzestała 
prowadzić życia zakonnego. Osobiście wystarała się u cara o przyznanie kapucynkom klasztoru w Przasnyszu. W 
1871 r. siostry przeniosły się do nowej siedziby, a s. Łempicka rozpoczęła u nich nowicjat. Jednak z powodu 
zakazu przyjmowania nowicjuszek musiała klasztor opuścić. Wielokrotnie była zakonspirowaną łączniczką 
między kapucynami, kapucynkami i felicjankami; kilka razy cudem uniknęła aresztowania. Po pewnym czasie 
udała się do Rzymu i za zezwoleniem papieża, bł. Piusa IX, rozpoczęła nowicjat u Sióstr Maryi Wynagrodzicielki. 
Po jego zakończeniu w 1873 r. złożyła śluby zakonne jako kapucynka, s. Maria od Najświętszego Serca Jezusa.  

     Podczas pobytu we Włoszech nawiązała kontakt ze św. Janem Bosko, który afiliował ją do Rodziny 
Salezjańskiej. Więź z salezjanami podtrzymywała także w latach następnych, pisząc listy, starając się o 
powołania do nich i modląc się za ich dzieła. Wspierała również bł. Bronisława Markiewicza, przyszłego 
założyciela michalitów.  

     Po powrocie do kraju nadal nie mogła zamieszkać w Przasnyszu, dlatego podjęła się fundacji klasztoru 
kapucynek w Kętach. Mimo trudności klasztor i kościół pw. Trójcy Świętej zostały wybudowane. Fundatorkę 
odwiedził bł. Michał Rua, pierwszy następca księdza Bosko. Nie widząc perspektyw ani na kościelne, ani 
państwowe zalegalizowanie klasztoru, m. Maria, składając swoje pragnienia w ofierze, podporządkowała się 
decyzji władz kościelnych, które postanowiły o zjednoczeniu kęckiej wspólnoty z lwowskim klasztorem 
Franciszkanek Najświętszego Sakramentu (dzisiejsza nazwa to Klaryski od Wieczystej Adoracji). W ten sposób 
fundacja mogła nadal istnieć, prowadzić życie w ścisłej klauzurze i według Reguły św. Klary, co słudze Bożej tak 
bardzo leżało na sercu. Charyzmat nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu bardzo odpowiadał m. 
Łempickiej i jej wspólnocie. Od 1910 r. w przyklasztornym kościele rozpoczęła się wieczysta adoracja, która 
trwa nieprzerwanie do dziś. W swej pokorze i z miłości dla powołania m. Maria bez słowa zrezygnowała z funkcji 
przełożonej i statusu założycielki i po raz czwarty (!) rozpoczęła nowicjat zgodnie z wymogami nowego prawa 
zakonnego.  

     Wspólnota widziała w niej wzór cnót i przykład prawdziwej oblubienicy Chrystusa. M. Maria od 
Najświętszego Serca Jezusa zmarła 24 stycznia 1918 r. w opinii świętości. 28 stycznia 2009 r. zakończył się jej 
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.  

br. Marek M. Urbaniak FSC 

 



                                                                                         „Ku wiecznej rzeczy pamiątce” 

 

AKT  EREKCYJNY 

 

Wszem i wobec, i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt 

erekcyjny pod budowę Pomnika Służebnicy Bożej Walentyny Łempickiej w Godziszewach 

wbudowany został. 

Wykonawcami obiektu budowanego staraniem mieszkańców wsi i nie tylko przy wsparciu 

Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie i Gminy Rypin byli: Marek Mularski, Arkadiusz 

Jakubowski, Krzysztof Błaszkiewicz, Anna Komakowska, Andrzej Szmyciński, Mariusz 

Komakowski, Waldemar Komakowski,  Henryk Wiśniewski. 

Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli Akt ten wmurowujemy, by na wieczną 

rzeczy pamiątkę świadczył o naszej pamięci o urodzonej dnia 7 lutego 1833 roku w 

Godziszewach Parafia Rypin Siostry Walentyny Julianny Józefy Łempickiej (imię zakonne: 

Maria od Najświętszego Serca Jezusa Łempicka). 

Działo się to dnia 22, miesiąca sierpnia, Roku Pańskiego 2017, w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim, Powiecie Rypińskim, Gminie Rypin,  Wsi Godziszewy, w czasie gdy 

Głową Kościoła Katolickiego był Ojciec Święty Franciszek, Prymasem Polski był abp 

Wojciech Polak, Biskupem Płockim był Piotr Libera, Dziekanem Rypińskim i Proboszczem 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Rypinie był ks. 

infułat Marek Smogorzewski, Przełożoną Sióstr Klarysek w Kętach była s. Franciszka 

Małgorzata Hajduk, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda, 

Marszałkiem Sejmu był Marek Kuchciński, Marszałkiem Senatu był Stanisław 

Karczewski, Prezesem Rady Ministrów była Beata Szydło, Marszałkiem Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego był Piotr Całbecki, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim był Mikołaj 

Bogdanowicz, Starostą Rypińskim był Zbigniew Zgórzyński, Przewodniczą Rady Gminy 

Rypin była Wiesława Sokołowska, Wójtem Gminy Rypin był Janusz Tyburski, 

Sekretarzem Gminy Rypin był Jan Kwiatkowski, Skarbnikiem Gminy Rypin była 

Małgorzata Czajkowska, Radnym Rady Gminy Rypin z okręgu wyborczego Godziszewy 

był Walenty Topolewski, Sołtysem wsi Godziszewy była Hanna Raszkowska, Prezesem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszewach był Marek Mularski, Przewodniczącą Koła 

Gospodyń Wiejskich w Godziszewach była Gabriela Jankowska, Komitet Budowy 

Pomnika stanowili: Marek Mularski, Arkadiusz Jakubowski, Anna Komakowska, Tomasz 

Betlejewski, Krzysztof Błaszkiewicz. 

 

 

 



POŚWIĘCENIE  POMNIKA 

               Uroczystość poświęcenia pomnika Służebnicy Bożej Walentyny Łempickiej odbyła 

się  dnia 30 września 2017 roku. Mszę Świętą przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Godziszewach odprawił  dziekan dekanatu rypińskiego a zarazem proboszcz 

Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie ks. infułat Marek Smogorzewski w towarzystwie ks. 

kan.  Andrzeja Krasińskiego – proboszcza Parafii Św. Trójcy, ks. Tadeusza Zabornego – 

byłego proboszcza tej parafii oraz gościa specjalnego ks. kapelana Józefa Lacha z Kęt, który 

wygłosił przejmującą homilię. Obecna była 3-osobowa delegacja Mniszek Klarysek od 

Wieczystej Adoracji w Kętach: ks. Józef Lach oraz siostry Bonawentura Stawarz i Rafaela 

Rapacz. Na uroczystość przybyła pochodząca z Jasina siostra Gracjana Topolewska ze 

Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus ze Szczyglic k. Krakowa.. W trakcie 

Mszy Świętej ks. infułat Marek Smogorzewski poświęcił nowo wybudowany pomnik 

Walentyny Łempickiej. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

powstania pomnika podziękowania złożył przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika i 

prezes miejscowej jednostki straży pożarnej Marek Mularski. Głównym budowniczym 

pomnika był Arkadiusz Jakubowski z Godziszew. 

 

Uczestnicy Mszy Świętej. 

 



 

 

Msza Święta i poświęcenie pomnika. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
Goście z Klasztoru w Kętach. 

 

 

Uczestnicy Mszy Świętej. 

 

 



DOŻYNKI  GMINY  RYPIN   

               Dnia 26 sierpnia 2017 roku w parku przy pałacu w Sadłowie 

odbyły się VII dożynki gminno-parafialne. Korowód dożynkowy 

przemaszerował od figurki przydrożnej przy pałacu do kościoła 

parafialnego. W bramie kościoła proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela ks. 

Krzysztof Jończyk  poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe a następnie 

odprawił Mszę Świętą dziękczynną. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy 

przemaszerował do parku. Przemówienie okolicznościowe wygłosił wójt 

gminy Rypin Janusz Tyburski. Honory starostów dożynek pełnili:  Beata 

Makowska z Linnego i Sławomir Kulwicki z Nowego Sadłowa. 

Konferansjerami dożynek byli: Barbara Błażejewska i Wiesław Tyszka – 

nauczyciele w miejscowej szkole podstawowej.    

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

radny województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Tyburski – wicestarosta rypiński, Jacek 

Zająkała - kierownik PT KRUS w Rypinie, Roman Śmiechowski – prezes Gminnej 

Spółdzielni w Rypinie, Grzegorz Kiełkowski - dyrektor Banku Spółdzielczego w Brodnicy 

O/Rypin, Dariusz Trojakowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, 

radni gminni i powiatowi, sołtysi, strażacy ochotnicy, przewodniczące KGW.  W dożynkach 

wzięło udział  wielu mieszkańców gminy i gości przyjezdnych. Wieńce dożynkowe wykonały 

panie z KGW: Dębiany, Puszcza Rządowa, Głowińsk, Sadłowo, Stawiska oraz Michałki, 

Zasady i Zasadki. Kotyliony wykonały panie z KGW w Rusinowie. Produkty kulinarne, z 

możliwością ich zakupu, prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w  Kowalkach, 

Godziszewach, Rypałkach i Zakroczu. Posiłek dla gości przygotowały panie z KGW w 

Sadłowie. Były stragany ze słodyczami i zabawkami, wata cukrowa, nieodpłatne: zjeżdżalnia 

dla dzieci oraz zamek dmuchany, gokarty, batut. Dla wszystkich uczestników serwowano 

grochówkę ugotowaną przez panie ze stołówki przy Gimnazjum w Kowalkach. Drzewka i 

krzewy ozdobne można było podziwiać i nabyć przy stoisku Andrzeja Zgórzyńskiego – 

prowadzącego szkółkę w Kobrzyńcu. Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie 

wyróżnieni zostali przez wójta gminy Rypin następujący rolnicy: Hanna i Mariusz 

Grochowieccy z Sadłowa, Marzena i Mirosław Kowalscy z Sadłowa Rumunek, Maria i 

Andrzej Szymańscy z Godziszew. Dożynki były okazją do wręczenia nagród finansowych 

wójta gminy Rypin dla laureatów konkursu na najpiękniejszy ogród. Zwycięzcami tego 

konkursu zostali Elżbieta i Stanisław Mezer z Borzymina. Wiele emocji przyniosła 

rywalizacja sportowa np.: „Bigos” – 30 pociągnięć na ergonometrze wioślarskim, chodzenie 

na szczudłach, ułożenie stosu z 5 kostek słomy, bieg narciarski, wyścig na szczudłach, 

toczenie opony. Oprawę artystyczną zapewnili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Sadłowie.,  miejska orkiestra dęta z Rypina, zespoły Tama  i Tama I działające przy Urzędzie 

Gminy Rypin, zespół „Jutrzenka” z KGW w Rypałkach Prywatnych,  kapela „Sami Swoi”. 

Gościnnie wystąpił zespół „Red Queen” z solistką Joanną Korycką z Balina. Rodzice i 

nauczyciele ze szkoły w Sadłowie zaprezentowali „Rzepkę” do wiersza Juliana Tuwima. 

Profesjonalne widowisko artystyczne „Rowerowe Show” przedstawił Jonasz Pakulski. To 

widowisko łączące w sobie ogromne emocje, rozrywkę i edukację w jednym. Występy 

profesjonalnych szczudlarzy spodobały się nie tylko młodszej części publiczności. Widoczni 

z daleka, kolorowo ubrani doskonale zabawiali uczestników dożynek. Nagrody dla 

uczestników rywalizacji sportowej ufundowali: PPH „Emix” w Rusinowie, Bank 



Spółdzielczy w Brodnicy O/Rypin, Spółdzielnia Mleczarska „Rotr” w Rypinie, Rady 

Sołeckie,  kiełbaski z grilla ufundował „Cedrob” S.A. w Rypinie oraz miejscowi rolnicy. 

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

K-PODR Zespół Doradców w Rypinie. 

 

 

                           

 

 

Msza Św. odprawiana przez Ks. proboszcza Krzysztofa Jończyka.  

 

 



                             Dar ołtarza składają Małgorzata Czajkowska i Jan Kwiatkowski. 

 

 

 

 

Starostowie dożynek z wójtem gminy Rypin. 

 

 



Goście dożynek. 

 

Koncert orkiestry dętej. 



       

                   

 

 



Korowód dożynkowy w drodze do kościoła. 

 

 

 

Stoisko gminy Rypin. 

 



 

KGW Kowalki. 

 

KGW Godziszewy. 



KGW Zakrocz. 

 

 

KGW Rypałki – Stawiska. 



Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadłowie. 

 

 

„Rzepka”. 



 

 

Zespół „Red Queen”… 

 

 

… i fani zespołu. 



KONKURS 

         Wójt gminy Rypin ogłosił w 2017 roku konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej przyjaznej 

środowisku”. Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych do konkursu obiektów. 

Wyniki konkursu były następujące: 

A. Kategoria:  Właściciele gospodarstw rolnych 

I miejsce:   brak                                                                                                                             

II miejsce:  Marzenna i Andrzej Paśniewscy zam. Kowalki  

Anna i Tomasz Zbrzescy zam. Sadłowo  

III miejsce:              Anna Duchewicz zam. Sadłowo  

Wyróżnienia:  Urszula i Sławomir Kulwiccy zam. Nowe Sadłowo 

Bożena i Wojciech Krajewscy zam. Stawiska 

Katarzyna Paszke zam. Marianki  

B. Kategoria: Właściciele nieruchomości zabudowanych o pow. do 1 ha 

I miejsce:   Elżbieta i Stanisław Mezer zam. Borzymin 

II miejsce:   Anita Wiśniewska zam. Sadłowo  

III miejsce:              Władysława Krzeszewska zam. Marianki 

Wyróżnienia:  Joanna i Marcin Pawłowscy zam. Nowe Sadłowo 

Barbara Milarska zam. Sadłowo. 

Nagrody w postaci bonów towarowych laureaci konkursu otrzymali z rąk wójta gminy Rypin 

Janusza Tyburskiego podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Sadłowie w dniu 26 sierpnia 

2017 roku.  

 

Ogród Elżbiety i Stanisława Mezer w Borzyminie. 

 

 



DOŻYNKI   I  TARGI   RYPIN  AGRA  2017 

W dniach 9 – 10 września 2017 roku na obiektach MOSiR w Rypinie odbyły się XXVII Targi 

RYPIN AGRA 2017 oraz dożynki powiatowe. Mszę Świętą Dziękczynną w dniu 10 września 

2017 roku  odprawili: ks. infułat Marek Smogorzewski – dziekan i proboszcz Parafii Św. 

Stanisława Kostki w Rypinie, ks. kan. Andrzej Krasiński – proboszcz Parafii Św. Trójcy w 

Rypinie, ks. prałat Wojciech Frątczak – krajowy duszpasterz myśliwych, ks. Marek Zacieski 

– proboszcz parafii św. Bartłomieja w Rogowie. Dzień ten był także II Kujawsko-

Dobrzyńskim Dniem Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Gospodarzami dożynek byli: 

starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński oraz burmistrz miasta Rypin Paweł Grzybowski. 

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

i Jan Krzysztof Ardanowski – posłowie na Sejm RP, Józef Ramlau – wicewojewoda 

kujawsko-pomorski, Paweł Zgórzyński – radny województwa kujawsko-pomorskiego.  

Starostami dożynek byli: Monika Suszyńska z Radzik Dużych i Jarosław Drzewoszewski z 

Trąbina. Za wkład pracy w rozwój rolnictwa w powiecie z gminy Rypin wyróżniono 

gospodarstwo rolne Bożeny i Wojciecha Krajewskich ze Stawisk. Koła Gospodyń Wiejskich 

z  Głowińska, Puszczy Rządowej, Stawisk, Świeżaw, Giżynka, Mościsk oraz sołectwa: Huta 

Chojno, Nadróż, Radziki Duże, Okalewo, Trąbin Rumunki, Ugoszcz a także OSP Trąbin i 

DPS Ugoszcz  zaprezentowały  wieńce dożynkowe. Wieniec z KGW w Puszczy Rządowej 

zajął pierwsze miejsce w konkursie. II – miejsce zajął wieniec wykonany przez sołectwo 

Radziki Duże a III miejsce wieniec z sołectwa Trąbin Rumunki. Wyróżnienia otrzymały 

wieńce z: Głowińska, Stawisk, Huty Chojno, Świeżaw, Okalewa, Ugoszcza i DPS Ugoszcz.   

Nierozerwalną częścią dożynek była wystawa sprzętu rolniczego, krzewów i kwiatów, 

twórców ludowych, stoiska firm doradczych, banków i szkół, prezentacje zespołów 

artystycznych, rywalizacja samorządów na wesoło (gminę Rypin reprezentowała OSP w 

Sadłowie), odtworzenie uroczystej przysięgi Legionów Polskich z 1797 roku, pokaz psów 

myśliwskich i ptaków łownych, występ sygnalistów ze Skrwilna, pokaz kulinarny Grzegorza 

Russaka, „Cudnolandia” – atrakcje dla dzieci, turniej tenisa ziemnego, wybory Miss Agra, 

zawody wędkarskie, Dziecięcy Bieg po Zdrowie, Bieg po Zdrowie Doliną Rypienicy, stoiska 

gastronomiczne, koncert zespołów: Capelli Zamku Rydzyńskiego, „Forest Brass”, 

„Żubrosie”, Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ,  „Trzy Korony”, „Red 

Queen”, „Zajefajni” i „Exellent”.                                                     



                             
Wieniec KGW w Stawiskach. 

 

Wieniec KGW Głowińsk. 

 

 



Wieniec KGW Puszcza Rządowa. Przedstawicielki koła z Januszem Tyburskim – wójtem gminy, Józefem 

Ramlau – wicewojewodą kujawsko-pomorskim i Markiem Witkowskim – zastępcą dyrektora K-PODR w 

Minikowie. 

INWESTYCJE  NA  DROGACH  POWIATOWYCH  W  GMINIE 

     W 2017 roku powiat rypiński prowadził na drogach powiatowych leżących w granicach 

administracyjnych gminy Rypin następujące inwestycje: 

1. Przebudowa drogi Godziszewy – Dylewo na odcinku prawie 3 km. Prace obejmowały: 

usunięcie drzew, korytowanie drogi, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

grubości 5 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm, ułożenie geosiatki 

z włókien szklanych na całej szerokości nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów, 

oznakowania pionowego i poziomego, ustawienia oznakowania aktywnego przejścia dla 

pieszych zasilanego energią słoneczną i wiatrową, budowę oświetlenia hybrydowego, 

budowę barier ochronnych. Wartość robót prowadzonych przez firmę Skanska S.A. 

wyniosła 3 386 502,99 zł, z tego 2 878 527,54 zł z budżetu województwa, po 169 325 zł 

powiat, miasto i gmina Rypin (po 5 %). 

2. Przebudowa drogi Rakowo-Czyżewo-Rusinowo o długości 3,724 km. Prace polegały na 

czyszczeniu nawierzchni asfaltowej oraz wyrównaniu nawierzchni masą mineralno-

bitumiczną i prowadziło je PRD Lipno. Koszt wyniósł 489.540 zł. 

3. Remont drogi Cetki – Balin o długości 3,5 km polegający na wykonaniu podwójnego 

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej 

modyfikowanej i grysów. Remont prowadziła firma MAR-DAR z Makówca. Koszt to 

139.912 zł. Do dwóch ostatnich dróg gmina dopłaciła łącznie 157.363 zł (25 %). 



 
Przebudowa drogi Godziszewy – Dylewo. 

 
Zmodernizowana droga powiatowa Balin – Cetki. 

REMONT  PAŁACU  W  SADŁOWIE 

      Dnia 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Pałacu w Sadłowie”. Wykonawcą zadania 

jest Firma Wielobranżowa „KRAJAN” Jerzy Krawulski z Rypina. Termin zakończenia 

inwestycji wyznaczono na dzień 30 czerwca 2018 roku. Wartość zadania to 1 286 tyś zł. 

Przedmiotowy projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 

75 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany zakres prac obejmuje: osuszenie ścian 

piwnic i ścian fundamentowych, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, montaż okien 

połaciowych, naprawę elewacji i murów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, 

wymianę 

elementów 



wykończeniowych tj. parapetów i obróbek blacharskich, remont schodów i podestów 

zewnętrznych, remont tarasu wraz z dociepleniem, wykonanie kotłowni i montaż instalacji 

c.o., wymianę instalacji elektrycznej i montaż opraw energooszczędnych, zastosowanie tynku 

docieplającego. 

 

 

 

     

 

 

 

Pałac przed remontem. 

Stan prac na dzień 30.08.2017 r. 

 



                                   
Stan prac na dzień 05.09.2017 r. 

NAGRODZENI  NAUCZYCIELE 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Kowalkach zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne 

zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali panowie: Leszek Jastrzębski, Maciej 

Grzybowski i Andrzej Stawski. Dekoracji medalami dokonali wicewojewoda kujawsko – 

pomorski Józef Ramlau i kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik a uroczystość 

odbyła się w dniu 13 października 2017 roku w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. 

Od lewej: Leszek Jastrzębski, Andrzej Stawski, Maciej Grzybowski. 



EMERYTURA  PRACOWNIKA 

               Dzień 26 października 2017 roku był ostatnim dniem 

pracy w Urzędzie Gminy Rypin Adama Łapkiewicza. W 1977 

roku ukończył studia wyższe na Wydziale Leśnym Akademii 

Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera 

leśnictwa. Pracę zawodową rozpoczął 1 sierpnia 1970 roku w 

Nadleśnictwie Olek. W latach 1977 – 1986 pracował w Urzędzie 

Gminy Rypin jako inspektor ds. leśnictwa, zadrzewień, 

łowiectwa, ochrony przyrody i środowiska. W latach 1986 – 

1990 był Przewodniczącym Miejskiego Komitetu Stronnictwa 

Demokratycznego w Rypinie. W latach 1990 – 1998 sprawował 

funkcję Burmistrza Miasta Rypin. W latach 1999 – 2002 

pracował w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu na 

stanowisku Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju. W okresie od 21 listopada 2002 roku 

do 7 grudnia 2006 roku sprawował funkcję Starosty Rypińskiego. W wyniku naboru na wolne 

stanowisku urzędnicze podjął pracę w Urzędzie Gminy Rypin w dniu 5 lutego 2007 roku na 

stanowisku  ds. promocji i funduszy unijnych. Był radnym Rady Powiatu w Rypinie w 

kadencji 2002 – 2006 oraz  2006 – 2010.  Został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. Spotkanie pożegnalne z załogą urzędu odbyło się 13 października 2017 roku w 

remizie OSP w Godziszewach. 

Adam Łapkiewicz, Jan Kwiatkowski, Ryszard Potwardowski, Janusz Tyburski. 

 

 

 



Adam Łapkiewicz i pracownice Referatu Finansowego. 

 

 

78. ROCZNICA  ZBRODNI  SELBSTSCHUTZU 

              W dniu 20 października 2017 roku uroczyście obchodzono 78. rocznicę zbrodni 

popełnionej przez Selbstschutz (Samoobronę) na mieszkańcach Rypina i okolic w 1939 roku. 

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Świętej Trójcy w Rypinie programem artystycznym 

(Teatr cieni) w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w 

Rypinie. Następnie odprawiona została Msza Święta w intencji ofiar hitleryzmu, której 

przewodniczył ks. Tadeusz Zaborny – rezydent w miejscowej parafii. Przejmujące kazanie 

wygłosił ks. Jacek Dudkiewicz – proboszcz Parafii Św. Katarzyny w Radzikach Dużych. 

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

Zbigniew Sosnowski. Po mszy nastąpiła procesja do Lasku Rusinowskiego, gdzie odbył się 

apel poległych oraz salwa honorowa, którą oddała Kompania honorowa wystawiona przez 4 

Pułk Chemiczny z Brodnicy pod dowództwem kpt. Piotra Prusa. Przybyłe delegacje złożyły 

wieńce, wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem ofiar zbrodni. Podczas uroczystości gminę 

Rypin reprezentowali m.in.: Wiesława Sokołowska - przewodnicząca rady gminy, Jan 

Kwiatkowski – sekretarz gminy, Alicja Grodzicka – pracownik urzędu,  poczty sztandarowe - 

ZOG ZOSP RP, Szkoły Podstawowej w Borzyminie i Szkoły Podstawowej w Starorypinie 

Rządowym, delegacje: Szkoły Podstawowej w Kowalkach z dyrektor Beatą Nejno, Szkoły 

Podstawowej w Borzyminie z dyrektor Małgorzatą Cyta, Szkoły Podstawowej w Starorypinie 

Rządowym z dyrektor Danutą Ciecierską, Szkoły Podstawowej w Stępowie z dyrektorem 

Sławomirem Malinowskim.  



Wieniec od gminy Rypin składają: Alicja Grodzicka, Jan Kwiatkowski, Wiesława Sokołowska. 

 

ZŁOTE  GODY 

         W dniu 25 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła 

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

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

Małżeńskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i otrzymało je 12. 

następujących par jubilatów: 

 Barbara i Stanisław Błażejewscy ze Stępowa 

 Genowefa i Stanisław Brzeziccy z Kowalk 

 Władysława i Jerzy Daszkowscy z Balina 

 Agata i Bogdan Duchewicz z Ław 

 Genowefa i Jerzy Fodrowscy z Cetek 

 Danuta i Jan Kochańscy z Głowińska 

 Zofia i Kazimierz Komorowscy z Puszczy Rządowej 

 Krystyna i Andrzej Krauze z Kowalk 

 Anna i Jan Pankowscy z Mariank 

 Barbara i Zdzisław Śmiechewicz z Sadłowa 

 Hanna i Eugeniusz Urbańscy z Sadłowa 

 Agata i Jan Wiśniewscy z Linnego 

        Osobami prowadzącymi uroczystość były: Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty i 

i Joanna Derkowska – podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  w 

Urzędzie Gminy Rypin. 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”. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej 

atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Obecnym na 

uroczystości był Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy  

 

 

ŚLUBOWANIA   PIERWSZAKÓW 

                 Uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia odbywały się w szkołach Gminy 

Rypin od 10 października do 8 listopada 2017 roku. Wzięli w nich udział uczniowie oraz 

pracownicy szkół, rodzice i członkowie rodzin, wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz gminy 

Jan Kwiatkowski, inspektor do spraw oświaty Marzena Zdrojewska, radni, sołtysi oraz 

przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. 

                 We wszystkich szkołach akt pasowania na uczniów poprzedził występ artystyczny 

pierwszaków. Młodzi artyści wspaniale recytowali wierszyki, śpiewali oraz wykonywali 

układy taneczne. Starszym kolegom i nauczycielom udowodnili, że są gotowi do przyjęcia ich 

do społeczności szkolnej. Występy pierwszaków były nagradzane gromkimi brawami przez 

licznie zgromadzonych uczestników uroczystości.  

                 Uroczystego pasowania na ucznia dokonali dyrektorzy szkół.  

                 Po części oficjalnej, przyszedł czas na życzenia, prezenty  i wspólne zdjęcia. 

Gratulacje i życzenia w pierwszej kolejności składali dyrektorzy szkół, następnie 

wychowawcy klas pierwszych, uczniowie klas starszych, przedstawiciele władz 

samorządowych oraz zaproszeni goście. Na zakończenie uroczystości, rodzice pierwszaków 

zaprosili dzieci i gości na słodki poczęstunek.  

 

 



SP Starorypin Rządowy 

 

 

 

 

SP Kowalki 

 



SP Zakrocz.     

 

 

 

SP Borzymin. 

 

 

 



SP Sadłowo.     

 

 

 

 

SP Stępowo. 

 

 



ŚWIĘTO   NIEPODLEGŁOŚCI 

              Obchody 99-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się w Rypinie 

11 listopada 2017 roku. Wspólne świętowanie rozpoczęto od mszy św. w kościele pw. 

Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie, celebrowanej pod przewodnictwem ks. 

prałata Tadeusza Zabornego. Nabożeństwo poprzedziła okolicznościowa akademia w 

wykonaniu młodzieży z ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. 

Następnie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Rypińskiego Domu Kultury, w 

obecności kilkunastu pocztów sztandarowych, uczestnicy święta przeszli ulicami miasta do 

parku im. Józefa Piłsudskiego. Zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia przez 

starostę rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego i burmistrza miasta Pawła Grzybowskiego.  

Po tym nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa 

Piłsudskiego przez poszczególne delegacje samorządu powiatu, miasta i gminy Rypin, 

kombatantów, partii politycznych, jednostek organizacyjnych powiatu i miasta, służb 

mundurowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń. W imieniu gminy Rypin wiązankę 

kwiatów złożyli: wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz gminy Jan Kwiatkowski, 

wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin Jan Wysocki. 

Od lewej: Jan Wysocki, Janusz Tyburski, Jan Kwiatkowski. 

W dniu 14 listopada 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie zaprezentowali 

przedstawienie pt. „Niepodległość 1918” poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Uczniowie ujęli wszystkich głębokim zrozumieniem treści, co wyrazili w 

przejmujący sposób swoją interpretacją oryginalnych piosenek i wierszy. Była to dla 

wszystkich wzruszająca lekcja historii, w której podkreślone zostały najważniejsze dla 

Polaków wartości związane z dniem 11 listopada – Bóg, Honor, Ojczyzna. Występujący  

otrzymali brawa na stojąco za swój piękny przekaz.         



 

 

 



STOŁY  WIGILIJNE 

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

Godziszewy, Kowalki, Rypałki, Zakrocz  odbyły się prezentacje „Stołów Wigilijnych” 

przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich. Spotkania były okazją do integracji 

mieszkańców wsi przy tradycyjnym stole wigilijnym oraz okazją do  rozmów, podsumowania 

mijającego roku, a także składania sobie wzajemnie życzeń. W spotkaniach z ramienia gminy 

brali udział: Wiesława Sokołowska – przewodnicząca rady gminy, Janusz Tyburski – wójt 

gminy, Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy, Marzena Zdrojewska – inspektor ds. oświaty.  

 
Dylewo – przewodnicząca KGW Krystyna Sugalska. 

 

 
Rypałki – życzenia świąteczne składa Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy. 



 
Kowalki. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Głowińsk. 



 
Zakrocz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godziszewy. 

 

 



VI  DOBRZYŃSKI  JARMARK  BOŻONARODZENIOWY 

 

                W dniu 9 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się 

VI Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez: gminę Rypin, 

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

Wyszyńskiego w Borzyminie. Podczas imprezy prezentowano bogactwo kulinarne i 

rękodzieło związane ze Świętami Bożego Narodzenia.   Rozstrzygnięto konkurs rękodzieła 

ludowego na łańcuch choinkowy, kartkę świąteczną i stroik. Za wykonanie łańcucha 

choinkowego I m-ce zdobyła Szkoła Podstawowa w Kowalkach, II m-ce: SP Sadłowo i SP 

Zakrocz, III m-ce SP Borzymin i SP Stępowo, wyróżnienie – SP Starorypin Rządowy. W 

konkursie na kartkę świąteczną kolejność miejsc była następująca: I – SP Kowalki i SP 

Borzymin, II – SP Starorypin Rządowy i SP Stępowo, III – SP Sadłowo i SP Zakrocz. W 

konkursie na stroik świąteczny I m-ce zdobyło KGW Balin, II – miejsce KGW Kowalki, III 

miejsce – KGW Rusinowo. Wyróżnienia otrzymały KGW: Dylewo, Puszcza Rządowa, 

Rypałki, Cetki, Sadłowo, Godziszewy, Zakrocz, Głowińsk, Starorypin Rządowy. Laureaci 

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

świąteczne prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w Balinie, Cetkach i Czyżewie oraz 

Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie. Na stoiskach królowały m. in. zupy, 

pierogi, paszteciki, krokiety, ryby w różnych postaciach oraz ciasta. Można było skosztować 

oraz nabyć  wszystkie wyroby. Ozdoby świąteczne, dekoracje, obrazy na deskach, ozdoby 

szydełkowe, bombki ręcznie wykonywane, ozdoby z papierowej wikliny, ozdoby ceramiczne, 

metaloplastykę, wianki świąteczne, stroiki, drzewka ręcznie robione, szkatułki, haft ręczny  

prezentowało prawie 20 wystawców. Nagrody rzeczowe  za najbardziej ciekawą ekspozycję 

stoiska ufundowane przez  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą 

otrzymali: Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej z Rypinie, Koło Aktywnych Kobiet  

Wioska   k. Skępego, DPS Dzienny Dom „Senior” w Szczutowie, KGW w Balinie, Elżbieta 

Markuszewska z Rypina, Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, Krystyna 

Becmer z  Rypina . Oprawę artystyczną zapewnili: uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Borzyminie, kapela „Sami Swoi”, zespoły: „Tama” ,  „Jutrzenka” z KGW Rypałki oraz 

uczniowie ze Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Rypinie. Wśród gości Jarmarku można było 

spotkać m.in.: Ryszarda Bartoszewskiego – prezesa zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej, Wiesławę Sokołowską – przewodniczącą Rady Gminy Rypin z radnymi, 

Marka Tyburskiego – wicestarostę rypińskiego. Prowadzącym imprezę był Dariusz 

Trojakowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Wystawa pokonkursowa kartek świątecznych oraz stroików (poniżej). 

 



 

KGW Balin i Cetki (poniżej). 

 

 



KGW Czyżewo. 

 

 

Stoisko WTZ Nadzieja w Rypinie. 



MIKOŁAJKI  Z  KSIĄŻKĄ  DLA  NAJMŁODSZYCH 

Dnia 12 grudnia 2017 roku po raz szesnasty Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kowalkach zorganizowała wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rypinie 

spotkanie pt. Mikołajki z książką dla najmłodszych, które odbyło się na sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach. Motywem przewodnim 

przedsięwzięcia była myśl, iż książka jest świetnym prezentem pod choinkę. 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach Dorota Grudzińska powitała 

przybyłych gości: wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego, sekretarza gminy Rypin Jana 

Kwiatkowskiego, kierownik GOPS w Rypinie Halinę Słowik, inspektor ds. oświaty Marzenę 

Zdrojewską, radną Gminy Rypin Mariolę Budzanowską, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Kowalkach Beatę Nejno, przewodniczącego Rady Rodziców Piotra 

Makowskiego, sołtysa wsi Kowalki Renatę Kopaczewską oraz uczniów przedszkola i szkoły 

podstawowej wraz z ich najbliższymi. 

Janusz Tyburski, Beata Nejno, Jan Kwiatkowski, Piotr Makowski. 

 

 

 

 

 

 

 



EMERYTURY  PRACOWNIKÓW 

             27 grudnia 2017 roku był ostatnim dniem pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rypinie Haliny Słowik oraz w Urzędzie Gminy Rypin Jana Kwiatkowskiego i 

Wiesława Skoniecznego. 

 

 

 

 

Emeryci na spotkaniu z pracownikami. 



Sekretarz gminy na spotkaniu z radnymi. 

 

 

Jan Wysocki, Halina Słowik, Jadwiga Podgórska, Mariola Budzanowska, Wiesława Sokołowska. 

 

 

 

 

 



OSTATNIE  POŻEGNANIA 

            Dnia 25 maja 2017 roku zmarł Tomasz Stogowski zam. w 

Sadłowie. W okresie od 23.08.1992 r. do 12.12.1996 roku był 

sołtysem sołectwa Sadłowo. Miał 67 lat. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Sadłowie. 

 

 

 

 

 

          Dnia 6 lipca 2017 roku zmarł Stanisław Drozdowski zam. w 

Mariankach. W kadencji 1994 – 1998 był radnym Rady Gminy 

Rypin w okręgu wyborczym Marianki - Podole. Miał 70 lat. 

Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Rypinie.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

         Dnia 23 listopada 2017 roku zmarł Stanisław Wiśniewski  

zam. w Rypinie. W latach 1984– 1999 pełnił funkcję sołtysa wsi 

Jasin i Kwiatkowo. Miał 89 lat. Pochowany został na Cmentarzu 

Parafialnym w Sadłowie. 

         

 

 

 

 

          Dnia 23 listopada 2017 roku zmarł Stanisław Jankowski 

zam. w Rusinowie. W latach 1991 – 2011 był sołtysem sołectwa 

Rusinowo. Miał 88 lat. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym 

w Rypinie.  

 



 

Jan Kwiatkowski 

 

Szanowni Państwo! 

dobiegł końca ponad 45-letni okres mojej aktywności zawodowej i nadszedł czas 

emerytury. Przez te lata związany byłem zawodowo z jednym zakładem pracy 

Urzędem Gminy Rypin, który od 1993 roku stał się następcą prawnym Prezydium 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Starorypinie, gdzie rozpocząłem pracę 1 lipca 1972 

roku. Pierwsze lata pracy to zatrudnienie w Służbie rolnej, następnie na stanowisku 

kierownika referatu a od 6 lipca 1990 roku na stanowisku sekretarza gminy. Moim 

celem zawsze było sprawne, skuteczne, transparentne i etyczne wykonywanie zadań 

publicznych zwłaszcza na rzecz wspólnoty samorządowej i cel ten osiągnąłem.  

               Pełnienie funkcji sekretarza gminy przez ponad 27 lat to rzecz szczególna w 

moim życiu zawodowym. Dotychczasowym wójtom gminy Rypin panom: Ryszardowi 

Potwardowskiemu i Januszowi Tyburskiemu serdecznie dziękuję, że mi zaufali i 

powierzyli pełnienie tak ważnej funkcji w samorządzie gminnym. To w tym okresie 

miałem szansę i zaszczyt poznania wielu godnych szacunku i uznania ludzi, z którymi 

współpracę bardzo sobie cenię. Zawsze dobrze będę wspominał wszystkich 

mieszkańców gminy, w tym pracowników placówek oświatowych, sołtysów, radnych, 

strażaków – ochotników, przewodniczące kół gospodyń wiejskich. Cieszę się na myśl 

o długoletniej współpracy z przedstawicielami znamienitych przedsiębiorstw, 

instytucji i urzędów. Szczególnie dobrze będę wspominał wszystkich, byłych i 

obecnych pracowników Urzędu Gminy Rypin. Jestem dumny, że przez te wszystkie 

lata brałem udział funkcjonowaniu urzędu, który uważam za profesjonalną, rzetelną, 

bezstronną jednostkę, budującą wizerunek nowoczesnej, otwartej i przejrzystej 

administracji świadczącej obywatelom usługi na najwyższym poziomie 

merytorycznym. Wszystkim dziękuję za wsparcie jakie mi okazali, gesty sympatii i 

życzliwości, słowa otuchy i dobre rady, twórczą krytykę i sensowne podpowiedzi.  

Jednocześnie przepraszam każdego kogo, w chwilach słabości, uraziłem, źle 

potraktowałem lub spowodowałem u kogoś niezadowolenie czy smutek. 

              Dziękując za dotychczasową współprace, proszę przyjąć moje najlepsze 

życzenia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. 

              Zapewniam, że  pozostaniecie Państwo na zawsze w mojej życzliwej pamięci. 
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            Jest to ostatni zapis w Kronice gminy Rypin w moim wykonaniu. Od 

1990 roku starałem się zapisywać wszelkie ważniejsze fakty z życia gminy, 

dokumentując je licznymi fotografiami. Jak udało mi się to zrobić, ocenią 

czytelnicy i historia. Dalszy ciąg redagowania kroniki powierzam  pani 

Marzenie Zdrojewskiej. 

 

                                                                                    

Z  szacunkiem 

                                                                     


