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Dobra wiadomość dla mieszkańców
gminy Rypin
Wzorem lat ubiegłych w 2018 roku nie wzrosną stawki podatku rolnego oraz od nieruchomości i środków
transportowych. Na niezmienionym poziomie zostanie także opłata za wodę, ścieki i wywóz śmieci.

Stawki podatku od nieruchomości
i działalności gospodarczej, tak jak
w roku ubiegłym, będą wynosić 0,35
zł od m² powierzchni mieszkalnej
oraz 21,20 zł za m² powierzchni
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki opłat za
wywóz śmieci również pozostaną
na dotychczasowym poziomie. Za
odpady segregowane trzeba będzie

płacić 7 zł od osoby, za zmieszane
o 4 zł więcej. W 2018 roku nie zmienią
się stawki podatku od środków transportowych. Przykładowo podatek
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 t i poniżej 5,5 t wynosić będzie
550 zł, a powyżej 12 t z dwiema
osiami 1500 zł. Nie wzrosną również
opłaty za wodę i ścieki.

– Wysokość poszczególnych podatków w naszej gminie na rok 2018 nie
uległa zmianie z różnych powodów
– przyznaje wójt Janusz Tyburski. –
Wszyscy dobrze wiemy, że rolnictwo
w ostatnim roku miało wiele poważnych
problemów spowodowanych dużą
ilością opadów atmosferycznych.
Wiele pól z kukurydzą i ziemniakami
pozostało niezebranych. Właściciele

Zagrali z Owsiakiem
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 26. Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach również włączyła się do tej ogólnopolskiej
akcji.
Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP trwała
w placówce już od grudnia i dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się
zgromadzić kwotę ponad 3 tys. zł. Środki pochodziły głównie ze sprzedaży smakołyków
przygotowanych przez szkolną stołówkę
oraz licytacji gadżetów przekazanych przez
WOŚP. W szkole odbyła się również loteria
fantowa, która zasiliła zbiórkę kwotą blisko

500 zł. Środki pochodzące z puszki wyniosły
ponad 800 zł. Inicjatywę na rzecz WOŚP,
zorganizowaną przez szkołę w Kowalkach,
wsparli również prywatni sponsorzy. Szkolnymi koordynatorami akcji byli: Dorota
Żmudzińska, Aneta Rumińska oraz Małgorzata Czajkowska. W akcji uczestniczyła
również Szkoła Podstawowa w Sadłowie,
która zebrała ponad 700 zł.
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łąk mieli problemy ze zbiorem kolejnego pokosu, ucierpiały również plantacje rzepaku. Jesienią na tych uprawach gospodarze nie mogli wykonać
niezbędnych zabiegów chemicznych.
Wysoki poziom wód gruntowych może
również wiosną utrudnić wykonanie
prac polowych. Proponowałem, aby
podatek od środków transportowych
również pozostał na tym samym poziomie. Uważam, że ta branża obecnie
zmaga się z różnymi problemami na
rynku usług. W minionym roku wymieniliśmy ponad tysiąc wodomierzy oraz
wdrożyliśmy program zmniejszający
straty wody, co w znacznym stopniu
przyczyniło się do obniżenia kosztów.
Bez zmian pozostanie stawka podatku rolnego, mimo że średnia cena
skupu żyta za okres 11 kwartałów,
będąca podstawą do jej ustalenia na
rok podatkowy 2018, nieco wzrosła.
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie gminy Rypin określona
została na poziomie ustawowym.
Opłata od posiadania psa to kwota
55 zł. Zwalnia się z opłat posiadanie
jednego psa z gospodarstwa domowego (mieszkania lub nieruchomości)
niebędącego gospodarstwem rolnym.
Opłaty za posiadanie dwóch psów nie
poniosą również podatnicy podatku
rolnego od gospodarstw rolnych.
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Spotkanie noworoczne
W czwartek 11 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie podsumowano miniony rok. Spotkanie było również okazją do uhonorowania mieszkańców gminy, którzy swoją postawą i działalnością wyróżnili się w 2017 roku.
Gospodarzami
uroczystości
był wójt Janusz Tyburski oraz
przewodnicząca
Rady
Gminy
Wiesława Sokołowska. Spotkanie
poprowadziła Dorota Grudzińska,
kierownik
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Kowalkach. Część
artystyczną przygotowali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Starorypinie
Rządowym. Nie obyło się bez życzeń
i podziękowań pod adresem przybyłych gości. Wójt gminy Janusz
Tyburski szczególne słowa uznania
skierował w stronę małżeństwa
Teresy i Andrzeja Kamińskich, za
odwagę i pomoc w ratowaniu poszkodowanych w pożarze domu wielo-

rodzinnego. Do groźnego zdarzenia
doszło w grudniu w miejscowości
Puszcza Rządowa.
– Narażając własne życie i zdrowie,
jako pierwsi, przystąpiliście do gaszenia pożaru i ratowania znajdujących
się w płonącym mieszkaniu ludzi –
mówi Janusz Tyburski. – Państwa bohaterska postawa zasługuje na szczególne uznanie, wdzięczność i szacunek
tych, którym uratowaliście życie, ale
także pozostałych mieszkańców tego
budynku. Gdyby nie państwa natychmiastowa pomoc, być może doszłoby
do tragedii.
Podczas uroczystości wyróżnienia
otrzymali również Danuta i Ryszard
Błaszkiewicz, którzy w Rakowie

prowadzą specjalistyczne gospodarstwo rolne. Władze gminy doceniły
także Kazimierza Gadomskiego,
zwycięzcę XXVII Olimpiady Wiedzy
Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie. Corocznie
organizowane spotkanie było okazją
do rozmów i podsumowania zrealizowanych w minionym roku inwestycji.
O podniebienia zebranych zadbały
panie z KGW z Puszczy Rządowej,
przygotowując wspaniały poczęstunek. Wśród zaproszonych gości
obecni byli m.in. radni powiatu
rypińskiego, Ryszard Potwardowski
i Piotr Makowski, emerytowany

sekretarz gminy Jan Kwiatkowski,
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Rypinie mł.
bryg. Robert Wiśniewski, komendant powiatowy policji mł. insp.
Paweł Cichacki, dyrektor Banku
Spółdzielczego Oddział w Rypinie
Grzegorz Kiełkowski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rypinie Jolanta Tyburska,
kierownik Biura Stowarzyszenia
LGD Gmin Dobrzyńskich Region
Północ Marlena Gorczyńska, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Rypin Dariusz Trojakowski,
prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP
Tomasz Jezierski oraz pracownicy
urzędu gminy.

Występ artystyczny dzieci z SP w Starorypinie Rządowym

Wśród gości m.in. przedstawiciele służb mundurowych oraz…

...dyrektorzy gminnych szkół

Jak co roku wójt gminy Janusz Tyburski dokonał podsumowania
minionego roku

Wyrazy uznania i ogromnej wdzięczności skierowane zostały
do Teresy i Andrzeja Kamińskich

Kazimierza Gadomski, zwycięzca XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej
organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

Spotkanie poprowadziła Dorota Grudzińska

Kwiaty dla pań z KGW z Puszczy Rządowej

Wśród wyróżnionych znalazło się małżeństwo
Danuty i Ryszarda Błaszkiewiczów
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Poznajemy jednostki OSP – Godziszewy
Strażacy-ochotnicy z poświęceniem pełnią swoją służbę, nierzadko narażając własne życie. Bez wątpienia należą im się słowa wdzięczności
za ofiarność i życzenia satysfakcji z działania, tylu powrotów, co wyjazdów oraz szacunku i uznania społecznego, na który pracują, działając Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. W tym numerze prezentujemy dzielnych ochotników z OSP w Godziszewach.
Prawdopodobnie jednostka został założona
w 1962 roku przez Stanisława Kowalczyka, Alfonsa
Pawłowskiego, Władysława Pantera, Jana Pantera,
Stanisława Pantera, Czesława Rucińskiego, Albina Majewskiego i ówczesnego kierownika szkoły w tej wsi Henryka Ołdakowskiego. Pierwszy
zarząd stanowili: prezes Alfons Pawłowski, naczelnik Władysław Panter i sekretarz Henryk Ołdakowski. W 1968 roku wybrano zarząd w składzie:
prezes Stanisław Kowalczyk, naczelnik Jan Murawski, skarbnik Józef Bartnicki, sekretarz Wincenty
Koziorzębski i gospodarz Henryk Ołdakowski. Trzy
lata później powołano młodzieżową drużynę pożarniczą. W 1976 roku z funkcji prezesa zrezygnował
Stanisław Kowalczyk, zaś kierownictwo jednostki przejął Jan Murawski. Gruntowna zmiana składu zarządu nastąpiła w 1986 roku. Funkcję prezesa

powierzono wówczas sołtysowi Godziszew Henrykowi Raszkowskiemu. Obecnym prezesem jednostki od 2001 roku jest Marek Mularski. Skład zarządu
stanowią również: naczelnik Kazimierz Krauza, sekretarz Arkadiusz Jakubowski, skarbnik Jacek Jeziórski, gospodarz Krzysztof Błaszkiewicz oraz komisja
rewizyjna: Tomasz Gburczyk, Wojciech Krauza oraz
Robert Arentowicz. Oprócz wyżej wymienionych
druhami OSP Godziszewy są: Marcin Komakowski,
Krzysztof Lisicki, Waldemar Komakowski, Łukasz
Zych, Rafał Drozdowski, Przemysław Lisicki, Tadeusz Pawłowski, Henryk Raszkowski, Roman Sielski,
Tomasz Błaszkiewicz, Marcin Lewandowski, Artur
Kurowski, Jan Arentowicz, Jerzy Kurowski, Artur
Kurowski, Dariusz Betlejewski, Tomasz Betlejewski, Marcin Lewandowski, Witold Cichowicz, Kamil
Cichowicz, Andrzej Szymański, Andrzej Szmycińs-

ki, Krzysztof Lisicki, Daniel Jakubowski, Mariusz
Komakowski, Tomasz Fularczyk, Adam Ratkowski,
Łukasz Trzciński, Tomasz Lejchmic, Marcin Zawistowski, Tomasz Liszewski, Kamil Rogoziński, Anna
Komakowska, Małgorzata Komakowska, Dorota
Gburczyk, Dorota Mularska, Hanna Raszkowska,
Kinga Zych, Mirosława Jeziórska.
17 czerwca 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszewach obchodziła jubileusz 50-lecia
istnienia. Na placu przed remizą została odprawiona msza św., podczas której poświęcono m.in. rozbudowaną remizę. Ochotnicy biorą czynny udział
w życiu swojej miejscowości, włączając się w organizację imprez lokalnych.
Na wyposażeniu jednostka posiada: samochód
Star 244 GBM, sprzęt gaśniczy, mundury koszarowe
i wyjściowe.

Marek Mularski,
prezes OSP w Godziszewach

Marek Mularski
Urodzony w 1964 roku. Do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Godziszewach wstąpił
w 1980 roku. W 1996 roku wybrany został
naczelnikiem jednostki, a następnie od 2001
roku pełni funkcję prezesa OSP Godziszewy. Inicjator wielu remontów remizy, pozyskiwania sprzętu pożarniczego dla jednostki.
Za pracę na rzecz ruchu pożarniczego i OSP
Godziszewy uhonorowany został Odznaką
„Strażak Wzorowy” (1988), „Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa” brązowym
(1999), srebrnym (2000), złotym (2001)
oraz brązowym Krzyżem Zasługi (2012).
Od 1996 roku członek Zarządu Gminnego
OSP w Rypinie. W latach 1994–1998 pełnił
funkcję radnego Rady Gminy Rypin.

Kazimierz Krauza (naczelnik)

Krzysztof Błaszkiewicz (gospodarz)

Andrzej Szmyciński

Kamil Rogoziński

Mariusz Komakowski

Tomasz Betlejewski

Anna Komakowska

Dorota Mularska

W 1967 roku oddano do użytku wybudowaną
w czynie społecznym remizę, która stała się centralnym punktem wsi i miejscem spotkań mieszkańców.
W latach siedemdziesiątych budynek został rozbudowany i ogrodzony. W 2001 wymieniono dach
i instalację elektryczną oraz zmieniono elewację.
Kapitalny remont remizy przeprowadzono w latach
2009–2010. Dzięki środkom unijnym i gminnym
dobudowano świetlicę, przedłużono garaż, położono
polbruk i wykonano nowe ogrodzenie z przesuwanymi bramami. W 2014 roku wyrównano teren boiska
przy remizie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie
budynku.
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Fundusz sołecki na 2018 rok
Najważniejszą wartością funduszu sołeckiego jest m.in. to, że aktywizuje mieszkańców do wspólnych działań oraz uczy odpowiedzialności
za lokalną społeczność.
– Od dwóch lat realizujemy z dużym powodzeniem fundusz sołecki – mówi
wójt Janusz Tyburski. – W ramach tych działań wraz z mieszkańcami
udało się zrealizować wiele cennych inwestycji, które w sposób bezpośredni poprawiły estetykę wielu miejscowości i wpłynęły również na znaczną
poprawę życia mieszkańców.
Poniżej prezentujemy listę zadań i przedsięwzięć do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego na rok 2018 w poszczególnych sołectwach.

W miejscowości Marianki powstał wzdłuż drogi chodnik

Środki z funduszu pozwoliły na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach
Balin i Podole

Balin (22 369,63 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(14 369,63 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (3000,00 zł)
- doposażenie placu zabaw (500,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (1300,00 zł)
- utrzymanie zieleni, porządku w sołectwie
(1200,00 zł)
- ogrodzenie terenu wokół stawu (5000,00 zł)
Borzymin (21 688,85 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(16 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2188,85 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie
(500,00 zł)
- budowa siłowni na wolnym powietrzu (3000,00 zł)
Cetki (15 435,50 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(5000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej
(3500,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie
(500,00 zł)
- doposażenie kompleksu rekreacyjnego
(6435,50 zł)
Czyżewo (20 659,82 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(6000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (3359,82 zł)

W zeszłym roku zakończono prace związane z budową
boiska dla mieszkańców sołectwa Puszcza Rządowa.

- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie
(800,00 zł)
- zakup i montaż altany (10 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (500,00 zł)
Dębiany (18 443,44 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(5000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2000,00 zł)
- zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy
świetlicy (8000,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Zakroczu (500,00 zł)
- oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach
gminnych na terenie sołectwa (2943,44 zł)
Dylewo (15 079,29 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
(6000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (3779,29 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (3300,00 zł)
- zakup kostki betonowej (1500,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Zakroczu (500,00 zł)
Głowińsk (30 593,95 zł)
– remont dróg gminnych na terenie sołectwa
Głowińsk (10 000,00 zł)
– doposażenie placu zabaw (5000,00 zł)
– remont wejścia do świetlicy, zakup kostki
(700,00 zł)
– wyjazd studyjny (4000,00 zł)
– doposażenie świetlicy wiejskiej (7093,95 zł)
– pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (3500,00 zł)
– utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (300,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego powstała w Zakroczu
siłownia zewnętrzna

Godziszewy (23 865,65 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa
Godziszewy (10 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2865,65 zł)
- doﬁnansowanie rozbudowy strażnicy OSP
w Godziszewach,
- zakup materiałów budowlanych (11 000,00 zł)
Jasin (16 424,95 zł)
- doposażenie altany wiejskiej (12 424,95 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (4000,00 zł)
Kowalki (32 177,08 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2177,08 zł)
- wyjazd studyjny (2000,00 zł)
- doﬁnansowanie rozbudowy strażnicy wiejskiej
(10 000,00 zł)
- rewitalizacja i odnowa parku wiejskiego
(8000,00 zł)
Linne (16 741,58 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (11 741,58 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2500,00 zł)
- zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie (500,00 zł)
- zakup i montaż tablic informacyjnych (2000,00 zł)
Marianki (22 955,36 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (1000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz
upowszechnianie idei samorządowej (2955,36 zł)
- budowa chodnika (19 000,00 zł)
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Mariusz Paprocki
nowym sekretarzem

Mariusz Paprocki, przez wiele lat mieszkaniec Godziszew, obecnie
miejscowości Ostrowite, od 11 lat związany zawodowo z Urzędem Gminy
Rypin. Przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada tytuł magistra Wydziału Administracji Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku administracja. W dotychczasowej pracy dał się poznać jako osoba w pełni profesjonalna i wzbudzająca zaufanie pracowników. Gratulujemy powołania na tak ważne stanowisko i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców naszej
gminy.

Nowoczesny sprzęt dla szkół
W ramach programu „Aktywna Tablica” do szkół podstawowych w gminie Rypin trafił nowy interaktywny sprzęt.
Program opiera się na założeniu,
że jednym z zasadniczych zadań
współczesnej szkoły jest rozwijanie
kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie
informacyjnym, a ich rozwój powinien dokonywać się w nowocześnie
wyposażonej szkole. Z nowoczesnych projektorów krótkoogniskowych oraz interaktywnych monitorów dotykowych korzystają już
uczniowie i nauczyciele ze szkół
podstawowych w Borzyminie, Sadłowie i Zakroczu. Gmina Rypin otrzymała na zakup sprzętu doﬁnansowanie w kwocie 42 tys. złotych.
Rządowy program „Aktywna tablica” został
ustanowiony na lata 2017–2019. Władze gminy zamierzają ubiegać się także o wsparcie
ﬁnansowe na zakup nowoczesnych pomocy

Odeszli na zasłużoną emeryturę
Włocławku na Wydziale 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.

Halina Słowik
W Urzędzie Gminy Rypin pracowała od 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
stycznia 2007 roku pełniła funkcję
kierownika. Wcześniej 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 2006 roku ukończyła
studia wyższe w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej we

Jan Kwiatkowski
Pracę zawodową rozpoczął w lipcu
1972 roku w Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w Starorypinie jako
asystent zootechnika. Po odbyciu
zasadniczej
służby
wojskowej,
w listopadzie 1974 roku podjął pracę
w Urzędzie Gminy Rypin. Pracował
w służbie rolnej jako instruktor rolny.
Z dniem 1 stycznia 1982 roku został
kierownikiem Referatu Społeczno-Administracyjnego i Ogólnego.
W lipcu 1990 roku został powołany
przez Radę Gminy Rypin na wniosek
wójta gminy na stanowisko sekretarza
gminy. Od 1983 roku był sekretarzem
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Rypinie. Przewodniczył Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz był pełnomocnikiem ds. wyborów, pełnomocnikiem

ds. ochrony informacji niejawnych,
członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Był radnym Rady Powiatu
w Rypinie w kadencji 1998–2002
oraz 2002–2006. Posiada następujące
odznaczenia i odznaki: Srebrny Krzyż
Zasługi – 1984, Brązowy Medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” –1985,
Brązowy Medal „Za zasługi dla LOK”
– 1985, Honorowa odznaka NFOZ –
1986, Srebrny Medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” – 1992, Złoty Medal
„Za zasługi dla pożarnictwa” – 1998,
Odznaka „Za zasługi dla ZKRPiBWP”
– 2003, Złoty Krzyż Zasługi – 2005,
Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej – 2008.

Adam Łapkiewicz
W wyniku naboru na wolne stanowisku urzędnicze podjął pracę w UG
Rypin w lutym 2007 roku na stanowisku ds. promocji i funduszy unijnych.
Wcześniej pracował w Nadleśnictwie
„Olek” pod Toruniem oraz 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 funk-

dydaktycznych dla szkół w Kowalkach,
Starorypinie Rządowym oraz Stępowie.
Wkład własny wynosi co najmniej 20%
kosztów całkowitych zadania.

cję 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. Ukończył studia wyższe na
Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej
w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra
inżyniera leśnictwa. Był radnym
Rady Powiatu w Rypinie w kadencji
2002–2006 i 2006–2010. Odznaczony
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wiesław Skonieczny
Pracę w Urzędzie Gminy Rypin
podjął w lutym 2007 roku na stanowisku
ds.
gospodarki
rolnej.
Wcześniej pracował w Mazowieckich
Zakładach Raﬁneryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Pracował
także w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Rypinie i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.
W latach dziewięćdziesiątych był
pracownikiem Urzędu Skarbowego
w Rypinie. Ukończył studia wyższe na
Politechnice Warszawskiej, uzyskując
tytuł magistra inżyniera chemika oraz
studium podyplomowe w zakresie
ochrony roślin i ﬁnansów.
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Karnawałowo w Rusinowie

Wyjątkowy jubileusz

20 stycznia w świetlicy wiejskiej w Rusinowie odbył się bal karnawałowy dla
dzieci z tamtejszej społeczności wiejskiej. Niespodzianką dla najmłodszych
była wizyta św. Mikołaja.

W środę 24 stycznia w Sanktuarium Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu w Kętach świętowano 100-lecie
narodzin dla nieba Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej.
W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła delegacja z gminy
Rypin.

Imprezę zorganizowano z inicjatywy radnego gminy Rypin Sławomira Rumińskiego,
lokalnej rady sołeckiej oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
– Organizacja corocznego balu staje się u nas powoli tradycją, dzięki której mieszkańcy
naszej wsi mogą bawić się wspólnie i integrować – mówi Sławomir Rumiński. – Dzisiejsze
spotkanie zorganizowaliśmy przede wszystkim z myślą o najmłodszych. Czasami warto,
by dzieci aktywnie spędziły swój czas wolny, zamiast marnować go przed komputerem.
Chciałbym serdecznie podziękować naszym sponsorom za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia. Mile zaskoczyła nas również frekwencja.
Wśród zabaw, jakie znalazły się w programie, były węże, pociągi, kółeczka oraz
tańce w parach. Niewątpliwą atrakcję stanowiła wizyta św. Mikołaja, który obdarował
wszystkie dzieci paczkami ze smakołykami. Organizatorzy zadbali również o słodki
poczęstunek dla uczestników. Zdaniem uczestników bal był udany, a wspólna zabawa
przyniosła wszystkim wiele radości.

Mszę św. wraz z biskupem ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej
celebrowali m.in. ks. infułat Marek Smogorzewski, ks. kan. Andrzej
Krasiński oraz ks. prałat Tadeusz Zaborny. W uroczystości uczestniczyli
m.in. wójt Janusz Tyburski, wiceprzewodniczący rady gminy Jan
Wysocki, sołtys Głowińska Adam Szalkowski, prezes Oddziału Gminnego
ZOSP w Rypinie Tomasz Jezierski oraz prezes OSP w Godziszewach
Marek Mularski. Walentyna Łempicka urodziła się 7 lutego 1833 roku
w zamożnej rodzinie posiadającej majątek ziemski w Godziszewach. Choć
wychowywana w duchu chrześcijańskim, nie stroniła od rozrywek i życia
towarzyskiego. Śmierć ojca znacząco wpłynęła na jej dotychczasowe
poczynania. W 1859 roku wstąpiła do sióstr felicjanek w Warszawie,
przyjmując imię Bronisława. Od 1881 roku z wielkim zaangażowaniem
podjęła się budowy nowego kościoła i klasztoru kapucynek w Kętach.
Z inicjatywy tamtejszych Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji podjęta
została próba wyniesienie jej na ołtarze. Proces beatyﬁkacyjny na
szczeblu diecezjalnym zakończył się 28 stycznia 2009 roku. W minionym
roku w Godziszewach dokonano poświęcenia pomnika Służebnicy Bożej
Walentyny Łempickiej.

ZUPA CEBULOWA
Składniki:
– 0,5 kg cebuli
– 0,5 l bulionu wołowego
lub drobiowego
– pół szklanki białego
wytrawnego wina
– dwie łyżki masła
– tymianek
– jako dodatek czerstwa bagietka
lub chleb, ser do posypania
Sposób wykonania:
1. Cebule obrać, pokroić w kostkę. Dusić na maśle, aż stanie się miękka i przezroczysta. Cały czas mieszać i uważać, by jej zbyt mocno nie
rumienić, gdyż w tym czasie zaczyna ustalać się smak. Dodać łyżeczkę
tymianku suszonego. Dusić na małym ogniu ok. 30 minut.
2. Zwiększyć ogień, by kolor cebuli stał się złotobrązowy. Wlać wino.
Mieszać, a gdy płyn odparuje, wlać bulion.
3. Zupę gotować na małym ogniu mniej więcej 20 minut, zdejmując
z wierzchu tworzącą się pianę. Przyprawić solą i pieprzem.
4. Bagietki z serem zapiec w piekarniku. Ugotowaną zupę zmiksować
blenderem i nalać do miseczek.
4. Na wierzchu położyć grzankę i posypać dodatkową warstwą sera oraz
świeżo zmielonym pieprzem.
Smacznego życzy Marzena Jankowska z KGW Rusinowo
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Kolędowali w Starorypinie Rządowym
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w czwartek 25 stycznia zorganizowała IX Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
W przeglądzie wzięło udział 25 uczniów ze
szkół podstawowych z powiatu rypińskiego. Młodzi
wokaliści byli oceniani w dwóch kategoriach: klas
młodszych i starszych. Najlepsi wykonawcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
wójta gminy Rypin Janusza Tyburskiego. Wśród najmłodszych pierwsze miejsce zajęła Julia Stańczak ze
Szkoły Podstawowej w Skrwilnie, drugie – Maja Śliwa ze Szkoły Podstawowej w Skudzawach, a trzecie

– Lena Rochnowska ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu. Wyróżnienia otrzymali Olga Predenkiewicz ze
Szkoły Podstawowej w Ostrowite oraz Nikola Rosińska z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Starorypinie Rządowym. W drugiej kategorii
najlepsi byli kolejno: Roksana Krawczyk ze Szkoły Podstawowej z Rogowa, Bartosz Rochnowski ze
Szkoły Podstawowej w Ugoszczu i Amelia Szyszka
ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Wyróżnienia

otrzymali Dominika Śliwa ze Szkoły Podstawowej
w Skudzawach oraz Natalia Błażejewska ze Szkoły
Podstawowej w Stępowie. Dyplomy oraz nagrody
rzeczowe wręczyli: Danuta Ciecierska, dyrektor szkoły, Wiesława Sokołowska, przewodnicząca rady gminy i Janusz Tyburski, wójt gminy Rypin. Umiejętności
wokalne młodych artystów oceniało jury w składzie:
Tadeusz Szcześniak, Małgorzata Lutowska i Karol
Baliński.

Chemia da się lubić
W piątek 19 stycznia w Szkole Podstawowej w Kowalkach odbył się Dzień Nauk Przyrodniczych. W ramach przeprowadzonych zajęć
placówkę odwiedzili wykładowcy z Centrum Chemii w Małej Skali Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej uczniowie mogli planować i przeprowadzać doświadczenia oraz posługiwać się sprzętem
laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. W tegorocznym projekcie wzięło udział sto osób. Zaprezentowane w niekonwencjonalnej formie doświadczenia wzbudziły emocje wśród młodzieży.
Uczniowie, pracując w zespołach, otrzymywali tlen,

wodór, a także przeprowadzili proces destylacji alkoholu i atramentu.
– Chemia w małej skali (SSC) to technika, która
ułatwia efektywne nauczanie poprzez samodzielne
wykonywanie przez uczniów doświadczeń – mówi
Małgorzata Czajkowska, nauczyciel chemii. –
Młodzież w przyjemny sposób poszerza swoją wiedzę
i nabywa umiejętności w posługiwaniu się sprzętem
laboratoryjnym. Spore zainteresowanie ze strony
uczniów powyższymi zajęciami skłoniło nas do zakupu sprzętu niezbędnego do wykonania doświadczeń
z chemii w technice małej skali.
Na zajęciach w klasach uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem. Żywe lekcje chemii
to już tradycja szkoły w Kowalkach, a współpraca
placówki z toruńskim Centrum Chemii w Małej Skali
trwa już od sześciu lat. Działanie wpisuje się w realizację zadania podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, jako jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2017/2018. W tym zakresie
Szkoła Podstawowa w Kowalkach podjęła również
inne przedsięwzięcia. Do placówki sprowadzono, wypożyczoną z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edu-

kacji Nauczycieli, mobilną pracownię do nauki przedmiotów przyrodniczych. We współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Kowalkach uczniowie uczą
się programować roboty Finch w ramach Lokalnego
Klubu Kodowania.
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Wnukowie babciom i dziadkom

Dzień Babci i Dziadka jest tradycją pieczołowicie kultywowaną każdego roku w szkołach podstawowych na terenie gminy Rypin.
Uroczystości wypełnione występami, śpiewami, montażem słowno-muzycznym przyniosły babciom i dziadziom wiele wzruszeń. Atmosfera tych spotkań była wspaniała, a podziękowaniom ze strony
gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówek szkolnych. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich wnucząt. Organizatorzy zadbali również
o poczęstunek dla wszystkich gości.
SP w Sadłowie

SP w Borzyminie

SP w Borzyminie

SP w Borzyminie

SP w Starorypinie Rządowym

SP w Zakroczu

SP w Stępowie

SP w Starorypinie Rządowym

SP w Stępowie

SP w Kowalkach

Pozbądź się azbestu
W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin niezbędnym jest
uzyskanie informacji o planowanej do usunięcia na rok 2018 ilości wyrobów zawierających azbest. Wobec
powyższego zwracamy się do mieszkańców gminy Rypin o zgłaszanie planowanych na rok 2018 inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest eternit. Zgłoszenia dokonać można w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 r. na stosownym wniosku w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pok.
nr 4 w godzinach urzędowania. Jednocześnie informujemy, że niezgłoszenie we wskazanym terminie zamiaru
usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2018 będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania przedsięwzięcia.

Informator dla mieszkańców
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 82 00

Urząd Gminy Rypin
Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 00

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie
Sadłowo 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 29

Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
Strażacka 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 37 37

KRUS Rypin
Warszawska 47 A, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 19

Dworzec PKS
Dworcowa 20, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 30 73

Urząd Skarbowy w Rypinie
Dojazdowa 10, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 45 10

ZUS Rypin
Mławska 12, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 28 34

Powiatowy Urząd Pracy
Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 44

SP ZOZ Rypin
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 87 00

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 01 55

Starostwo Powiatowe w Rypinie
Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 33

Przychodnia przy Szpitalu
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 26

Wydawca: Gmina Rypin
Adres redakcji: ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin,
tel. (54) 280 97 00, e-mail: sekretariat@rypin.pl
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Druk: Zakład Poligraﬁczny PetitGraf, ul. Jodłowa 6, 87-300 Brodnica

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Rypinie
Nowy Rynek 6, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 48
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Rypinie
Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 87
Szkoła Podstawowa w Sadłowie
Sadłowo 23, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 67

Szkoła Podstawowa
w Zakroczu
Zakrocz 45, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 89
Szkoła Podstawowa
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie
Borzymin 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 65
Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym
Starorypin Rządowy 13, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 22 64
Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Stępowie
Stępowo 86, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 47 17
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kowalkach
Kowalki 29, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 83

