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Tyburski. – To, co nam przekazali 
dziadkowie, chcemy w sposób szcze-
gólny pielęgnować i przekazywać tym 
najmłodszym. Cieszy mnie fakt, że im-
preza budzi zainteresowanie nie tylko 
wśród mieszkańców naszej gminy.

Podczas imprezy prezentowano bo-
gactwo kulinarne i rękodzieło związane 
ze świętami Bożego Narodzenia. Nie 
zabrakło również stoisk, gdzie swoje 
smakowite wyroby serwowały lokalne 

Wydarzenie zorganizowano 
z inicjatywy Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Rypin oraz 
Szkoły Podstawowej im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzymi-
nie, zaś patronat nad imprezą objął 
wójt gminy Rypin.

– Tradycyjnie w okolicy świąt 
Bożego Narodzenia spotykamy 
się, żeby kultywować dziedzictwo 
ziemi dobrzyńskiej – mówi Janusz 

koła gospodyń wiejskich.
– Staramy się co roku uczestniczyć 

w jarmarku – opowiada Mariola 
Ornowska, przewodnicząca KGW 
w Balinie. – Wspólnie z paniami z koła 
przygotowaliśmy świąteczne potrawy, 
m.in. pierogi z kapustą i grzybami, 
pyszny makowiec, sernik oraz trady-
cyjne pierniki. Mamy grono stałych 
klientów, którzy znają nasze dania 
i chętnie je nabywają.

Goście odwiedzający jarmark 
mieli również okazję podziwiać 
umiejętności wokalne uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Borzyminie. 
O część artystyczną zadbały również 
lokalne zespoły muzyczne: „Sami 
Swoi”, „Jutrzenka” oraz „Tama”. 
Nie zabrakło także przedstawicie-
li rypińskich placówek oświaty, 
m.in. z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii 
Europejskiej i nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego. Podczas trwania 
imprezy rozstrzygnięto również 
konkurs rękodzieła ludowego na 
łańcuch choinkowy, kartkę świątecz-
ną i stroik. Za wykonanie łańcucha 
choinkowego I miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Kowalkach, 
II miejsce: SP Sadłowo i SP Zak-

rocz, III miejsce SP Borzymin i SP 
Stępowo, wyróżnienie – SP Staro-
rypin Rządowy. W konkursie na kart-
kę świąteczną kolejność miejsc była 
następująca: I miejsce – SP Kowalki 
i SP Borzymin, II miejsce – SP Staro-
rypin Rządowy i SP Stępowo, III 
miejsce – SP Sadłowo i SP Zakrocz. 
W konkursie na stroik świąteczny 
I miejsce zdobyło KGW Balin, II  
miejsce – KGW Kowalki, III miej-
sce – KGW Rusinowo. Wyróżnienia 
otrzymały KGW: Dylewo, Puszcza 
Rządowa, Rypałki, Cetki, Sadłowo, 
Godziszewy, Zakrocz, Głowińsk, 
Starorypin Rządowy. Laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i zos-
tali nagrodzeni finansowo przez wój-      
ta gminy. Nagrody rzeczowe za naj-
bardziej ciekawą ekspozycję stoiska, 
ufundowane przez Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dob-
rzyniu n. Wisłą, otrzymali: Zespół 
Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej 
w Rypinie, Koło Aktywnych Ko- 
biet Wioska (k. Skępego), Dzienny 
Dom „Senior” w Szczutowie, KGW 
w Balinie, Elżbieta Markuszewska 
z Rypina, Zespół Szkół nr 5 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Rypinie oraz 
Krystyna Becmer z Rypina.

Magia świąt na jarmarku
Dekoracje, kartki świąteczne oraz domowe wyroby można było nabyć na Dobrzyńskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, który odbył się 9 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie. 

Fotorelacja 
z wydarzenia 
na s. 2.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom 
Gminy Rypin składamy życzenia radości i spokoju.

Niech czas spędzony w gronie Rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole 
i wspólnie śpiewanych kolędach, wypełniony będzie ciepłem i miłością. 

Niech re� eksja nad cudem jaki wydarzył się przed dwoma tysiącami lat w Betlejem 
przyniesie nadzieję aby nadchodzący Nowy Rok 2018 był czasem 

spełnionych oczekiwań i planów, a każdy dzień obdarzał pogodą ducha. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rypin 
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin 
Janusz Tyburski
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otwartego przetargu na zakup energii elektrycznej 
do obiektów gminnych i na potrzeby oświetle- 
nia drogowego. Przetarg ten dokonujemy razem 
z sąsiednimi samorządami. Dbamy także o nasze 
gminne drogi. W minionym roku pobudowaliśmy 
kolejne nowe odcinki dróg gminnych: w Ławach 
w kierunku zakładu Plastmet oraz w Dylewie. Prze-
prowadziliśmy generalne remonty dróg: w Staro-
rypinie w kierunku Gazowni Gaspol i cmentarza 
komunalnego, w Rusinowie (II etap) w kierunku 
wsi Marianki oraz w Dębianach od strony Zak-
rocza. Partycypowaliśmy w ramach partnerstwa 
w remontach dróg powiatowych zlokalizowanych 
na terenie naszej gminy. Przy wspólnym działa-
niu została położona nawierzchnia na odcinkach: 
Rusinowo–Czyżewo (I etap) i Balin–Borzymin. 
W obecnym czasie kończymy modernizację drogi 
na odcinku Dylewo–Godziszewy. Inwestycja jest 
wspólnym działaniem trzech samorządów: po-
wiatu rypińskiego, miasta Rypin i naszej gminy. 
Zmodernizowany odcinek pozwoli na przejazd po-
jazdów ciężarowych. W ten sposób znacznie uleg-
nie zmniejszeniu ruch pojazdów ciężarowych na 
terenie miasta Rypin – głównie od strony Sierpca. 
Wpłynie to również na zwiększenie bezpieczeńst-
wa użytkowników ruchu drogowego na ulicach 
miejskich: Młyńskiej, Nowy Rynek i części ulicy 
Mławskiej. Z przejazdu na tych odcinkach bardzo 
często korzystają również mieszkańcy z naszej 
gminy. Poza tym chciałem dodać, że zmoderni- 

zowany odcinek drogi cieszy się dużym zaintere-
sowaniem różnych podmiotów gospodarczych, 
którzy lokalizują tam swoje obiekty. Przy zaan-
gażowaniu mieszkańców rozbudowaliśmy kil-
ka odcinków linii wodociągowych w różnych 
sołectwach. Razem z mieszkańcami wymieniliśmy 
ponad tysiąc liczników wody (wodomierzy). Mi- 
niony rok to również duże zmiany w szkolnic-
twie. W wyniku reformy utworzona została Szkoła 
Podstawowa w Kowalkach. Pani dyrektor wraz 
z samorządem gminy Rypin przeprowadziła wiele 
remontów w celu stworzenia dobrych warunków 
do nauki młodszych uczniów. Utworzono również 
punkt przedszkolny w tejże placówce. Przygoto- 
waliśmy także wiele dokumentacji pod przyszłe 
inwestycje gminne. Realizujemy kapitalny remont 
pałacu w Sadłowie. Budynek ten w najbliższych 
latach będzie bardzo ciekawym obiektem kultu- 
ralnym. Jestem przekonany, że zaistnieje na stałe 
jako atrakcja turystyczna na Ziemi Dobrzyńskiej. 
Nie ukrywam, że jest historią, ale również dumą 
mieszkańców Sadłowa i okolic. Mam świadomość, 
że realizacja pewnych działań wymaga czasu, ale 
wspólnymi siłami i cierpliwością możemy wiele 
zdziałać. Dziękuję radnym Rady Gminy Rypin, 
sołtysom oraz stowarzyszeniom OSP i KGW za 
zaangażowanie w rozwój naszej gminy. Życzę, 
aby atmosfera tych świątecznych dni, życzliwość, 
spokój i wzajemny szacunek, poczucie jedności 
i serdeczności panowały przez cały 2018 rok.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy 
czas, wypełniony śpiewem kolęd, zapachem choin-
ki i radością spotkań z najbliższymi. Koniec roku 
to dobry moment, aby dokonać podsumowania 
pracy w samorządzie. Już drugi rok realizujemy 
z dużym powodzeniem fundusz sołecki. W ramach 
tych działań wraz z mieszkańcami udało się zrea-  
lizować wiele cennych inwestycji, które w sposób 
bezpośredni poprawiły estetykę wielu miejsco-
wości i wpłynęły również na znaczną poprawę 
życia mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy 
z sołtysami wywieziono ok. 7 tys. ton kruszywa 
różnej jakości na gminne drogi gruntowe. Szu-
kamy również oszczędności na różnych polach 
działania. W czasie kiedy ceny energii rosną, zde-
cydowaliśmy się na przystąpienie do wspólnego 

Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy w obiektywie
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest 
przyznawany od 1960 roku parom, które przeżyły 
co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. Jubile-
usz złotych godów odbył się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Rypin. Nie zabrakło życzeń, kwiatów 
i listów gratulacyjnych. Medale zostały nadane ju-
bilatom przez prezydenta RP, natomiast dekoracji 
dokonał wójt Janusz Tyburski. Po części ofi cjalnej 
uroczystości wszyscy przybyli zostali zaproszeni na 
obiad oraz słodki poczęstunek. Spotkanie było okaz-
ją do rozmów i wspomnień.

– Ślub mieliśmy w maju i wbrew przesądom 

W listopadzie z inicjatywy stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ zorganizowano dla mieszkańców 
gminy Rypin warsztaty ceramiczne. Karolina Me-
ler, która na co dzień prowadzi własną pracownię 
w Wąpielsku, wprowadziła uczestniczki warsz-
tatów w tajniki wyrobu ozdób i naczyń z gliny. 
Panie po teoretycznym zapoznaniu się z procesem 

powstawania ceramiki, poznaniu podstaw techniki 
i narzędzi wykonywały własne prace. Zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia były dla nich inspi-                                                   
racją do tworzonych wyrobów. Wśród nich znala-
zły się m.in. ozdoby choinkowe oraz anioły. Pro-
jekt pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i animacji” dofinansowano ze środków Europej- 
skiego Funduszu Społecznego.

przeżyliśmy w zgodzie już tyle lat – opowiadają Aga-
ta i Jan Wiśniewscy. – Jak w każdym małżeństwie 
mieliśmy lepsze i gorsze dni. W młodości ciężko pra-
cowaliśmy na gospodarstwie. Zawsze powtarzamy, 
że im więcej pracy, tym mniej czasu na głupoty. Nie 
można w związku być upartym i zawziętym. Trzeba 
się jakoś dogadać i iść na kompromis. Przed ślubem 
warto bliżej się poznać i sprawdzić, co nas łączy, a co 
dzieli.

Ta uroczysta chwila wywołała na twarzach jubi-
latów oraz obecnych gości uśmiech i radość. Część 
artystyczną wypełniła kapela „Sami Swoi”.

– Przyszłą żonę poznałem na imieninach u jej 
siostry – opowiada Jan Pankowski. – Ślub wzięliśmy 
po roku od chwili poznania. W naszym związku nie 
zawsze świeciło słońce. Zdarzały się między nami 
kłótnie, ale potrafi liśmy się dogadać. Jeśli się kogoś 
kocha, to łatwiej wybaczyć. 

Odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie: Barbara i Stanisław Błażejewscy ze 
Stępowa, Genowefa i Stanisław Brzeziccy z Ko-
walk, Władysława i Jerzy Daszkowscy z Balina, Ag-
ata i Bogdan Duchewicz z Ław, Genowefa i Jerzy 
Fodrowscy z Cetek, Danuta i Jan Kochańscy z Gło- 
wińska, Zofi a 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 Urbańs-
cy z Sadłowa, Agata i Jan Wiśniewscy z Linnego.

Małżeństwa na medal

W oczekiwaniu na święta

Dwanaście par świętowało w środę 25 października 50-lecie małżeństwa.

Anna i Jan Pankowscy z Mariank

Barbara i Zdzisław Śmiechewicz z Sadłowa

Genowefa i Jerzy Fodrowscy z Cetek Agata i Bogdan Duchewicz z Ław Hanna i Eugeniusz Urbańscy z Sadłowa Barbara i Stanisław Błażejewscy ze Stępowa

Władysława i Jerzy Daszkowscy z Balina Danuta i Jan Kochańscy z Głowińska Agata i Jan Wiśniewscy z Linnego

Zofi a i Kazimierz Komorowscy z Puszczy Rządowej Genowefa i Stanisław Brzeziccy z Kowalk Krystyna i Andrzej Krauze z Kowalk



Pierogi z kapustą i grzybami
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W tych wyjątkowych chwilach dzieciom to-
warzyszyli m.in. wzruszeni rodzice. We wszystkich 
placówkach akt pasowania na uczniów poprzedził 
występ artystyczny pierwszaków. Młodzi artyści 
recytowali żartobliwe wiersze, śpiewali oraz wyko-
nywali układy taneczne. Udowodnili tym samym, że 

są gotowi do złożenia ślubowania. Pierwszoklasiści 
obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobry-
mi kolegami i godnie reprezentować swoją szkołę. 
Uroczystego pasowania symbolicznym ołówkiem 
dokonali dyrektorzy poszczególnych placówek. 
Po części ofi cjalnej nie zabrakło miłych słów, upo-

minków i wspólnych zdjęć. Gratulacje i życzenia 
w pierwszej kolejności składali dyrektorzy szkół, nas-
tępnie wychowawcy klas pierwszych, uczniowie klas 
starszych, przedstawiciele władz samorządowych 
oraz zaproszeni goście. Na zakończenie uroczystości 
na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Wspomnień czar
W październiku i listopadzie do grona społeczności szkolnej zostali ofi cjalnie włączeni pierwszoklasiści ze szkół podstawowych gminy Rypin.

SP w Zakroczu

SP w Borzyminie SP w Starorypinie Rządowym SP w Stępowie

SP w Kowalkach SP w Sadłowie

Święty Mikołaj, który 
6 grudnia chodzi po świecie 
i rozdaje prezenty, nie zapom-
niał o uczniach ze szkół pod-
stawowych gminy Rypin. Dłu-
go wyczekiwany gość wywołał 
uśmiech na twarzach wszyst-
kich dzieci. W tym wyjątkow-
ym dniu nie zabrakło uścisków, 
ciepłych słów i słodkości. Spot-
kania ze św. Mikołajem upłynęły 
w bardzo miłej atmosferze.

Odwiedziny św. Mikołaja

Sposób wykonania:
1. Farsz – kiszoną kapustę opłukać, pokroić, włożyć do garnka, pod-
lać niewielką ilością wrzątku. Gotować na małym ogniu 30 minut, pod 
przykryciem, odparować. Oczyszczone pieczarki i obraną cebulę drobno 
pokroić. Usmażyć razem na rozgrzanym maśle, przyprawić. Włożyć ka-
pustę i przez chwilę razem smażyć, często mieszając. Odstawić do os-
tudzenia. 
2. Ciasto – do przesianej mąki wbić jajko, dodać sól. Powoli wlewając pół 
szklanki gorącej wody, wyrobić ciasto, aż będzie miękkie. Podzielić je na 
kilka części, przykryć miską, aby nie wysychało. 
3. Kolejno każdą część ciasta cienko rozwałkować, wykroić szklanką krąż-
ki o średnicy około 7 cm. Pośrodku każdego ułożyć łyżkę farszu i zlepić 
pierogi. Wrzucać je partiami do garnka z dużą ilością osolonego wrzątku 
z odrobiną oleju. Zamieszać, przykryć i gdy pierogi wypłyną, odkryć je 
i gotować jeszcze 2–3 minuty. Wyjąć łyżką cedzakową, osączyć. Podawać 
polane podsmażoną cebulką.

Sernik z brzoskwiniami

Składniki:
Ciasto:  
– 0,5 szklanki cukru
– 2 szklanki mąki
– 1/3 kostki margaryny
– 3 jajka
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 1 puszka brzoskwiń

Kruszonka:
– 20 dag wiórków kokosowych
– 2 łyżki cukru
– 2 łyżki masła
– 1 żółtko

Masa serowa:
– 3/4 szklanki cukru
– 1 cukier waniliowy
– 1 budyń
– 4 serki 
homogenizowane
– 3 jajka (ubić pianę)

Sposób wykonania:
Margarynę utrzeć z cukrem i dodać jajka, mąkę i pro-
szek do pieczenia. Ciasto ułożyć na blaszce. Brzosk-
winie odsączyć, pokroić, obtoczyć w mące i ułożyć 
na ciasto. Wszystkie składniki na masę serową dobrze 
zmiksować i wylać na ciasto i brzoskwinie. Na wierzch 
posypać kruszonkę i piec 1 godz. w temp. 160 stopni.

Składniki:
Ciasto:  
– 1 kg mąki pszennej
– 1 jajko
– gorąca woda
– szczypta soli
Farsz:
– 1 kg kapusty kiszonej
– 1 kg pieczarek
– 2 cebule
– 2 łyżki masła
– sól
– pieprz

W roli Mikołaja dyrektor SP w Stępowie Sławomir Malinowski

Mariola Ornowska, przewodnicząca KGW 
w Balinie

Alina Więckowska z KGW w Cetkach


