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Priorytetem – inwestycje
Bieżący rok będzie obﬁtował w inwestycje. W budżecie gminy Rypin przewidziano na nie ponad 9,5 mln zł.
Wśród najważniejszych projektów
można wymienić m.in. budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sadłowo (1,4 mln zł), budowę studni
głębinowej w Starorypinie (400 tys.
zł), modernizację drogi gminnej
w Sikorach (300 tys. zł) oraz przebudowę drogi gminnej Linne – Nowe

Sadłowo – Sadłowo Rumunki (430
tys. zł). Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Cetki wsparta zostanie
kwotą 100 tys. zł. Na remont dróg
utwardzonych gmina przeznaczy natomiast 870 tys. zł. Za kwotę 260 tys. zł
zagospodarowany zostanie również
teren wokół stawu w Balinie.

– Priorytetem budżetu gminy na rok
2018 jest budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz kolejna rozbudowa sieci kanalizacyjnej – przyznaje wójt Janusz Tyburski. – Wszystkie
plany inwestycyjne będą zrealizowane
pod warunkiem uzyskania wsparcia
ﬁnansowego ze środków strukturalnych

W Balinie zagospodarowany zostanie teren wokół stawu. Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkanców wsi

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom
gminy Rypin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia i pogody ducha.
Niech te Święta będą pełne wiary, nadziei i miłości.
Życzymy radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Przewodnicząca Rady Gminy Rypin
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin
Janusz Tyburski
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i krajowych oraz pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów.
W budżecie na obecny rok wydatki
bieżące określono na kwotę 30 mln
zł. Najwięcej kosztować będą oświata
i wychowanie (11,5 mln) oraz pomoc
społeczna (11 mln). Tak wysoka kwota
bierze się z dotacji celowej z budżetu
państwa na świadczenia wychowawcze
z programu „Rodzina 500+” – mowa
tu o 5,7 mln zł. Poza tym zaplanowano
wydatki na drogi (784 tys. zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
(ponad 2,4 mln zł), administrację (2,9
mln zł) oraz kulturę (244 tys. zł).
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Wyjątkowa wycieczka do Płocka
W sobotę 10 marca grupa sołtysów i radnych z terenu gminy Rypin uczestniczyła w wyjeździe do Płocka. Głównym celem wyprawy była wizyta
w tamtejszym muzeum diecezjalnym.

Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP

Zanim jednak uczestnicy wycieczki poznali
bliżej muzealne eksponaty i związaną z nimi historię, w pierwszej kolejności odwiedzili bazylikę
katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Bazylika, pierwotnie romańska, została
wzniesiona na polecenie biskupa płockiego Aleksandra z Malonne i konsekrowana w 1144 r. W tym
czasie była największą tego typu budowlą na
ziemiach polskich. Odwiedzających pielgrzymów
i turystów zachwyca architekturą, wystrojem
i położeniem. W XIV w. dobudowano do niej dwie
wieże. Po pożarze w 1530 r. została odbudowana
przez słynnych włoskich architektów (m.in. Jana
Ciniego ze Sieny i Jana Baptystę z Wenecji)
w formie renesansowej bazyliki. W latach 1901–
1903 przebudową katedry kierował architekt Stefan Szyller, który zaprojektował również znaczną

Prezbiterium

Gości oprowadzał ks. kan. Stefan Cegłowski

część dzisiejszego wyposażenia. Z granitowych kamieni
odbudowano wtedy m.in. dolne
partie murów, a górne części
zrekonstruowano z nowej
cegły. W miejscu dawnego,
drewnianego chóru wzniesiono
nowy – murowany. Niezwykle
barwną polichromię wnętrza
świątyni wykonał wtedy malarz Władysław Drapiewski.
Polichromie przedstawiają sceny z życia Chrystusa i Matki
Bożej. Po wybuchu II wojny
światowej we wrześniu 1939
r. część bazyliki uległa zniszczeniu w wyniku niemieckiego
nalotu. Naprawy dokonano
w 1946 r. Bazylika posiada
11 ołtarzy oraz kilkanaście nagrobków i epitaﬁów.
W jej prezbiterium znajduje się m.in. epitaﬁum
biskupa Ignacego Krasickiego, autora Hymnu
do miłości Ojczyzny, którego rodzina pochodziła
z Siecienia pod Płockiem. W krypcie płockiej katedry pochowani są średniowieczni władcy Polski:
Władysław I Herman (1043–1102) i jego syn —
Bolesław III Krzywousty (1086–1138). Miejsce
ich spoczynku upamiętnia w kaplicy pod wieżą
północną marmurowy sarkofag ze złożonymi na
nim insygniami władzy: mieczem, berłem i diademem. W czasach panowania obu władców Płock
był stolicą Polski. W płockiej bazylice pochowani
są również książęta, którzy władali Mazowszem
od XII do XV wieku. Spoczywają tam m.in.:
Bolesław IV Kędzierzawy (1122–1173), Leszek
Bolesławowic (1162–1186), Konrad I Mazowiecki

Wystawa misyjna

Wizyta w muzeum dostarczyła wielu pozytywnych emocji

Muzeum Diecezjalne w Płocku

(1187–1247), Bolesław II Płocki (1251–1313),
Siemowit III Starszy (1320–1381), Siemowit IV
Młodszy (1353–1426) oraz Janusz II Mazowiecki
(1455–1495). Pochowane są tam również prochy
księżniczki litewskiej Gaudemundy–Zoﬁi (zm.
1288 r.), córki Wielkiego Księcia Litwy Trojdena,
żony Bolesława II Mazowieckiego (1251–1313).
W roku 1981 modlił się w niej Jan Paweł II. Spore
emocje wśród uczestników wycieczki wywołała
również wizyta w Muzeum Diecezjalnym im. bł.
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Muzeum
zostało utworzone jako pierwsze w Królestwie
Polskim, przez kapłana diecezji płockiej ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego
biskupa płockiego. Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z katedry płockiej oraz darowizny:
ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka
Tarczyńskiego. W latach 1929–1930 muzeum
rozbudowano. W muzeum zgromadzono wiele
różnorodnych dzieł sztuki. Do najcenniejszych
eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór
mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnictwo,
kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych

Pieta z Drobina

Kaplica Królewska w bazylice katedralnej

Zabytkowa, XVII-wieczna monstrancja,
wykonana ze złoconego srebra, która
w 1999 r. została skradziona z paraﬁi
św. Jana Chrzciciela w Sadłowie
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Biblia Płocka

Komplet szat liturgicznych

oraz zbiory malarstwa. W 2008 roku muzeum
diecezjalne otrzymało nową powierzchnię użytkową znajdującą się w dawnym opactwie benedyktyńskim w Płocku. Otworzono je podczas
centralnych obchodów Roku Błogosławionego
Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
w diecezji płockiej. W nowej siedzibie znalazły się
takie bezcenne zabytki sztuki sakralnej jak herma
św. Zygmunta, kielich Księcia Konrada, kielich
Ferdynanda Wazy. Wystawa podzielona została
na trzy części: „Chrystus w sztuce: malarstwie
i rzeźbie”, „Chrystus w Eucharystii” i „Chrystus
w życiu świętych”. Skarbiec muzealny jest jednym
z pięciu najbogatszych w Polsce. Uczestników
wycieczki oprowadzał pochodzący ze Skrwilna ks.
kan. Stefan Cegłowski, który w latach 2009–2013

pełnił funkcję dyrektora placówki, a obecnie jest
proboszczem paraﬁi katedralnej. Ostatnim punktem wyprawy do Płocka była wizyta w Muzeum
Mazowieckim, które jest najstarszym muzeum
publicznym w kraju, powołanym do istnienia
na skutek decyzji władz Królestwa Polskiego.
Powstało z inicjatywy członków Towarzystwa
Naukowego Płockiego. Zbiory muzealne mocno
ucierpiały podczas okupacji niemieckiej. Straty te
były wynikiem przejęcia budynków muzealnych
przez władze niemieckie i umieszczenia w nich
m.in. oddziału SS. Po wojnie starano się jak najszybciej uporządkować zdziesiątkowane zbiory
i zorganizować na nowo ekspozycję. Lata 50.
i początek lat 60. stanowiły dla muzeum trudny
okres, w którym borykało się ono z trudnościami

ﬁnansowymi. Mimo to, w wyniku prac organizacyjnych, otwierano kolejne działy: archeologii
(w 1952), przyrody (1953), geologii (1954) i historii (1955). W 1967 została w nim zorganizowana
pierwsza w Polsce
muzealna prezentacja sztuki secesyjnej.
Obecnie
posiada
największą kolekcję
sztuki
secesyjnej
w Polsce. Od 2004
mieści się w nowej
siedzibie – odrestaurowanej kamienicy
przy ul. Tumskiej 8
na Starym Mieście.
Muzeum
posiada
również swój oddział etnograﬁczny
w zaadaptowanym
na potrzeby muzeum spichlerzu nad
Wisłą w Płocku.
Kilkugodzinna wycieczka do Płocka
z pewnością na
długo
pozostanie Figura papieża św. Jana Pawła II
postawiona na pamiątkę jego wizyty
w pamięci jej uczes- w Płocku w dniach 7-8 czerwca
tników.
1991 r.

KOTLETY JAJECZNE

PASZTET WIELKANOCNY

Składniki:
- 6 ugotowanych na twardo jajek
- 2 jajka surowe
- 1 łyżka posiekanej natki pietruszki
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku
- 1 cebula
- 1 bułka (bułkę namoczyć w mleku)
- bułka tarta do panierowania
- sól i pieprz
- olej do smażenia

Składniki:
- 1kg karkówki lub szynki
- 1 kg mięsa drobiowego
- ½ kg wątróbki drobiowej
- ½ kg boczku lub słoniny
- 4 jajka surowe
- 3 cebule
- por, seler
- 2 marchewki
- 2 pietruszki
- sól, pieprz, zioła prowansalskie
- liść laurowy, ziele angielskie

Sposób wykonania:
1. Ugotowane na twardo jajka obrać ze skorupek, włożyć do miski, dokładnie
rozgnieść widelcem.
2. Dodajemy podsmażoną cebulkę, bułkę, dwa surowe jajka, natkę pietruszki,
szczypiorek, sól i pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy.
3. Formujemy kotleciki i obtaczamy w bułce tartej. Smażymy na rozgrzanym
oleju.
Smacznego życzy Mariola Ornowska

Sposób wykonania:
1. Mięso ugotować z warzywami (bez cebuli), zielem angielskim i dwoma
liśćmi laurowymi.
2. Podsmażyć cebulę z wątrobą.
3. Ugotowane i ostudzone mięso i wątrobę należy przemielić z warzywami
i podsmażoną cebulą.
4. Do masy mięsnej dokładamy jajka, przyprawy i wszystko ugniatamy. Jeżeli
masa jest sucha możemy dolać do niej trochę wywaru.
5. Dobrze wymieszaną masę wkładamy do formy.
6. Piec w temperaturze 160°C przez około 1 godzinę.
Smacznego życzy Halina Wentzel

Przedświąteczne spotkania
Corocznie na terenie gminy Rypin z mieszkańcami wsi organizowane są
przedświąteczne spotkania. Na stołach goszczą tradycyjne dania, a wszystko
dzięki zaangażowaniu pań z kół gospodyń wiejskich. Unoszące się aromaty
i smaki potraw pozwalają poczuć klimat zbliżających się świąt. Takie spotkania
dają wszystkim wiele radości oraz wzbudzają pozytywne emocje. Wzajemna
integracja służy wspólnemu dobru, a miła atmosfera sprzyja rozmowom. Święta
Wielkanocne obﬁtują w tradycje i zwyczaje ludowe, a ich kultywowanie spełnia
ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia.

Symbolika wielkanocnego stołu jest jednoznaczna - ma jednoczyć
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Poznajemy jednostki OSP – Kowalki
Strażacy ochotnicy pełnią ważną rolę w środowiskach lokalnych. Realizują akcje profilaktyczno-informacyjne, pokazy ratownictwa, szkolą
młodzież oraz uczestniczą w obchodach świąt i festynach. Są zawsze gotowi do działania i pierwsi na miejscu zdarzenia, aby nieść pomoc
potrzebującym. W tym numerze prezentujemy dzielnych ochotników z OSP w Kowalkach.

Remiza w Kowalkach

Rok 1954 był początkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kowalkach. Ze względu na brak dokumentacji, opis początkowego okresu działalności
OSP jest dość pobieżny. Z zachowanych notatek
wynika m.in., że zastępcą komendanta został
wówczas Telesfor Paradowski. W pierwszym roku
działalności na stanie jednostki znajdowała się m.in.
ręczna pompa, prądownica, beczkowóz i drabina

W hołdzie strażakom

ciężka. W 1957 roku
w październiku 2004 roku, w Gimnazjum w Kozakupiono
syrenę
walkach odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru
alarmową. W 1956
ufundowanego przez społeczeństwo gminy. W okresie
roku przy OSP Kosprawowania funkcji prezesa przez Zygmunta
walki
utworzono
Słomińskiego jednostka odnosiła także szereg sukzespół artystyczny pod
cesów w organizowanych zawodach strażackich na
kierownictwem ówszczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
czesnego komendanta
W 2002 roku powołano przy jednostce również
Stefana Trędowicza.
drużynę piłkarską. Obecnym prezesem OSP Kowalki,
W czerwcu 1961 roku
od 2006 roku, jest Jędrzej Zimnicki. Skład zarządu
odbyło się kolejne
stanowią również: Krzysztof Zimnicki – wiceprezes,
walne zebranie jedSebastian Adamczyk – naczelnik, Jarosław Łukowsnostki w Kowalkach.
ki – zastępca naczelnika, Artur Sugalski – skarbnik,
Wybrano
wówczas
Martyna Szwagierek – sekretarz, Marek Pﬂaum –
zarząd w składzie:
gospodarz, Martyn Trędewicz – kronikarz, Maciej
prezes Józef KuKopaczewski – członek zarządu, Zygmunt Słomiński
charski,
naczelnik
– Prezes Honorowy. Komisję rewizyjną jednostki
Telesfor Paradowski,
tworzą: Rafał Orędowski, Jakub Trędewicz, Kamil
wiceprezes Edmund
Soliński. Oprócz wyżej wymienionych druhami OSP
Więcławski,
skarbKowalki są: Tomasz Orędowski, Piotr Trędewicz,
nik Jan Więcławski,
Sebastian Adamczyk, Dariusz Drozdowski, Karol
gospodarz
Henryk
Trędowicz, Kamil Gawroński, Mateusz WojciechowsBudzanowski oraz komisja rewizyjna: Mieczysław
ki, Mateusz Soliński, Krystian Sowiński, Bartosz ZatBudzanowski, Franciszek Staniszewski, Stanisław
ka, Mateusz Czarnecki, Marcin Czarnecki, Mateusz
Wojciechowski, Zdzisław Bugajski, Józef Urbański.
Orędowski, Piotr Orędowski, Mateusz Trzciński,
Powołana została również Młodzieżowa Drużyna
Natalia Rudnicka, Paulina Solińska, Miłosz Soliński,
Pożarnicza w ramach kowalkowskiej Ochotniczej
Bartosz Trędowicz, Norbert Trędewicz.
Straży Pożarnej. Członkami drużyny były przede
Warto wspomnieć, że jednostka w dalszym ciągu
wszystkim dzieci strażaków. W 1962 roku oddano do
odnosi sukcesy na zawodach strażackich różnych
użytku wybudowaną w czynie społecznym remizę,
szczebli. Ochotnicy biorą również czynny udział
która zaczęła pełnić rolę lokalnego ośrodka kultury.
w życiu swojej miejscowości, włączając się w organiNa wyposażeniu remizy znajdował się m.in. telewizor.
zację imprez lokalnych. OSP Kowalki systematycznie
Strażacy nadal wystawiali amatorskie sztuki teatralne.
biorą udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych
Na placu przed budynkiem organizowano pokazy
związanych z wypadkami drogowymi. Za swoją
sprzętu strażackiego i akcji gaśniczych dla lokalnej
służbę kowalkowscy strażacy uhonorowani zostali
społeczności. W 1970 roku dobudowano do remizy
w ostatnich latach wieloma odznaczeniami resorwieżę z garażem. Dwa lata później przydzielono
towymi. W maju 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna
jednostce pierwszy samochód GLM „Żuk” z wózkiem
w Kowalkach obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia.
do przewozu sprzętu. W 1977 roku funkcję prezesa
Uroczystość odbyła się w sali Gimnazjum w KoOSP Kowalki objął Zygmunt Słomiński. Naczelniwalkach, a poprzedziła ją Msza św. w kościele św.
kiem pozostał Telesfor Paradowski, a gospodarzem
Trójcy w Rypinie.
Jan
Gołębiewski.
W okresie prezesowania Zygmunta
Słomińskiego nastąpił szybki rozwój
kowalkowskiej OSP.
W 1980 roku na wyposażenie jednostki
traﬁł samochód Star
25 GBM, a cztery
lata później Star
244 GBM. Istotnym
wydarzeniem, podnoszącym znaczenie
jednostki, było włączenie w 1995 roku
OSP Kowalki do
Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Z okazji 50-lecia
istnienia jednostki, W grudniu 2014 roku OSP w Kowalkach otrzymała nowy samochód pożarniczy Mercedes Benz Atego
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Jędrzej Zimnicki, prezes OSP w Kowalkach

Jędrzej Zimnicki - urodzony w 1948
roku. Do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Kowalkach wstąpił w 1962,
początkowo jako członek, a następnie
dowódca. W 1966 przeszedł w szeregi
OSP Kowalki. Od 1975 do 1996 roku
pełnił funkcję sekretarza zarządu jednostki. W latach 1985-1986 otrzymał stanowisko naczelnika jednostki. W 2001 roku
powierzono mu funkcję wiceprezesa,
a od 2006 roku pozostaje prezesem Zarządu OSP Kowalki. Za pracę społeczną na
rzecz ochrony przeciwpożarowej i OSP

Kowalki uhonorowany został odznaką
,,Strażak Wzorowy’’ (1976, 1977),
Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’
brązowym (1979), srebrnym (1989),
złotym (1989). W 2009 roku wyróżniony
został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a w 2014
roku w uznaniu szczególnych zasług dla
rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza.
Posiada także za pracę społeczną na rzecz
ochrony przeciwpożarowej brązowy

(2003) i srebrny (2011) Krzyż Zasługi.
Ukończył w 1998 roku kurs podoﬁcerski
Państwowej Straży Pożarnej. W 1997
roku brał czynny udział w niesieniu
pomocy poszkodowanym w wyniku
powodzi na ziemi lubuskiej. Od 2011
roku pełni funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP. Jest członkiem
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rypinie. Od
1987 roku strażak Państwowej Straży
Pożarnej w Rypinie, na emeryturze od
2005 roku.

Krzysztof Zimnicki (wiceprezes)

Dariusz Drozdowski

Dawid Łukowski

Jarosław Łukowski

Piotr Trędewicz

Wiktoria Pﬂaum

Tomasz Orędowski

Rafał Orędowski

Martyna Szwagierek

Karol Trędowicz

Piotr Orędowski

Miłosz Soliński

Mateusz Orędowski

Jakub Trędewicz

Beata Orędowska

Marek Pﬂaum

Maciej Kopaczewski

Natalia Rudnicka

Artur Sugalski

Kamil Soliński

Powstaną nowe miejsca rekreacji
Mieszkańcy Balina, Sadłowa i Kowalk będą mogli wkrótce korzystać z siłowni zewnętrznych.
W czwartek 1 marca wójt gminy Rypin Janusz
Tyburski oraz skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska podpisali umowę z wicemarszałkiem
województwa Dariuszem Kurzawą, przedstawicielem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Przewidziane zadania
mają na celu poprawę infrastruktury publicznej
oraz jakości życia mieszkańców na obszarze

„Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich
Region Północ”. Na budowę ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie uzyskano wsparcie
w kwocie 127,109 zł, co stanowi 63,63% planowanych kosztów kwaliﬁkowanych. Kolejnym
przewidzianym do realizacji zadaniem jest
budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych
w Balinie, Kowalkach i Sadłowie. Wysokość
wsparcia w tym przypadku wynosi 48,975 zł
i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwaliﬁkowanych. Operacje są współﬁnansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
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Bóg kocha każdego z nas miłością, o której każdy z nas marzy
Rozmowa z księdzem dr. Andrzejem Krasińskim, proboszczem paraﬁi Św. Trójcy w Rypinie, na temat Wielkiego Postu oraz zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
Tobie, Słowo Boże”. Używane są one
zarówno w dni powszednie, jak i w niedziele, święta i uroczystości Wielkiego
Postu. W tym okresie nie powinno się
nawet przyozdabiać kwiatami ołtarza. W okresie Wielkiego Postu w wielu
kościołach praktykowany jest zwyczaj
ustawiania krzyża, przy którym można
klęknąć i ucałować rany Chrystusa.

– Czym w Kościele katolickim jest
Wielki Post?
– Wielki Post rozpoczyna się w Środę
Popielcową. Trwa czterdzieści dni.
Długość trwania Wielkiego Postu nawiązuje m.in. do czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni. Głównym
przesłaniem Wielkiego Postu jest
duchowe przygotowanie do godnego
przeżywania Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Są to najważniejsze święta
przeżywane przez chrześcijan, dlatego
wymagają specjalnego przygotowania, by móc je odpowiednio przeżyć.
W okresie Wielkiego Postu, który jest
czasem pokuty i nawrócenia, Kościół
stara się realizować słowa Jezusa,
który wskazał trzy drogi zbliżania się
do Boga. Poprzez post, jałmużnę i modlitwę chrześcijanie realizują biblijną
zachętę swojego Pana i przygotowują
swoje serca na przeżywanie Świąt Jego
Zmartwychwstania. Istotą Wielkiego
Postu jest nawrócenie, które oznacza
odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga, trwalsze przylgnięcie
do Niego. W Katechizmie Kościoła
Katolickiego
czytamy:
„Pokuta
wewnętrzna jest radykalną przemianą
całego życia, powrotem, nawróceniem
się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od
zła z odrazą do popełnionych przez nas
złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję
na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc
Jego łaski” (KKK 1431). Liturgia Wielkiego Postu wprowadza w atmosferę
skupienia i reﬂeksji. Dominującym kolorem szat liturgicznych w tym okresie
jest ﬁolet. W obrzędach Mszy św.
pomija się uroczysty hymn „Chwała
na wysokości Bogu”. Śpiewana przed
odczytaniem fragmentu Ewangelii aklamacja „Alleluja” zostaje zastąpiona przez bardziej stonowane słowa
ocharakterze pokutnym: „Chwała
Tobie, Królu Wieków” oraz „Chwała

– A czym dla współczesnego człowieka jest Wielki Post?
– Odpowiedzi są różne, od mniej
pobożnych do bardzo głębokich. Dla
niektórych Wielki Post jest „niczym”,
dla innych „tradycją”. Wielu nie potraﬁ odpowiedzieć na to pytanie. Dla
praktykujących, Wielki Post jest czasem odnowy, pokuty, wejściem w siebie,
zastanowieniem się nad swoim życiem,
spojrzeniem na siebie z perspektywy
Boga, z perspektywy Jezusa – z miłości
do człowieka niosącego krzyż na drodze
krzyżowej. To czas kontemplacji krzyża
i przygotowanie do kontemplacji zmartwychwstania Jezusa.
– Z czego powinien zrezygnować
człowiek wierzący, by godnie przeżyć
ten wyjątkowy czas?
– W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Przypomina o tym IV przykazanie kościelne:
„Zachowywać
nakazane
posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału
w zabawach”. Niektórzy ludzie nie
pamiętają o tym przykazaniu. W czasach coraz większego konsumpcjonizmu
nie potraﬁą, a czasami nie chcą rezygnować z czegokolwiek dla wyższych
wartości. Inni ograniczają się jedynie
do niespożywania mięsa w piątki. Ale
są i tacy, którzy w Wielkim Poście potraﬁą zrezygnować z przyjemności (np.
dyskotek), z tego, co odwraca uwagę
od Boga, z koncentrowania się na sobie i swoich potrzebach. Oni pamiętają, że człowiek powinien dbać nie tylko
o swoje ciało, lecz także o swoją duszę
i o swoją przyszłość, która sięga poza
granicę śmierci.
– Dla wielu Wielkanoc to wyłącznie
kilka dodatkowych dni wolnych od
pracy. Jak więc przekonać te osoby,
iż post ma znaczenie?
– Wielki Post porównałbym do przygotowań sportowców do zawodów.
Natomiast Wielkanoc to w pewnym
sensie czas podobny do zdobywania

medali, czas wchodzenia na podium.
Sportowcy dobrze wiedzą, że bez trudu, wielu zaplanowanych przygotowań, mozolnych ćwiczeń i wyrzeczeń
nie zdobędzie się medalu, że przez trudy dochodzi się do gwiazd. Na bazie
tego porównania łatwiej wytłumaczyć,
że życie człowieka tu na ziemi jest jak
np. skoki narciarskie. To życie jest
jednym wielkim przygotowaniem do
„wylądowania” w niebie. Wielki Post
i Wielkanoc co roku nam o tym przypominają. Trzeba stawiać sobie wymagania (Dekalog Najlepszego Trenera),
trzeba się natrudzić (wyrzeczenia, modlitwa, jałmużna), stosować odpowiednią dietę (post), by głębiej przeżywać
Wielkanoc, a ostatecznie znaleźć się
na wieczność całą w obecności zmartwychwstałego Jezusa, źródła niezmiernego, niewypowiedzianego szczęścia.
Chodzi o to, byśmy na końcu życia
mogli powtórzyć za św. Pawłem (pozostając w terminologii sportowej):
„W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (zob.
2 Tm 4, 7–8). Każdy z nas stanie kiedyś
na sądzie ostatecznym i zda sprawę ze
swojego treningu życia. Oby nas Bóg
postawił wtedy na „podium” w niebie.
– Również wśród wielu młodych
panuje zniechęcenie. Są przekonani,
że to nie dla nich…
– Zniechęcenie u młodych nie dotyczy tylko spraw religijnych. Współczesna młodzież często sama nie potraﬁ
zwerbalizować swoich potrzeb, oczekiwań, zamyka się w klatce obojętności,
w klatce „gier komputerowych”, żyje
bardziej w świecie wirtualnym niż rzeczywistym. Wielu żyje dzisiaj w świecie
bez wartości. Trwały system wartości,
jak choćby wiara religijna, dla wielu
młodych (i nie tylko) ludzi nie istnieje. Dlatego, że życie nie znosi pustki,
tworzy się fałszywe systemy wartości.
Wartością stają się ludzie, którzy zrobili
szybką karierę – celebryci albo ci, co potraﬁą zarobić dużo pieniędzy, albo ci, co
są piękni i młodzi. Liczą się tylko silni,
bogaci, ci, którzy „coś mogą”. Zapomina się lub pomija, ignoruje się lub lekceważy słabych. Wielki Post jest okazją dla nich, by się otworzyli bardziej na
życie realne, na relacje osobowe twarzą
w twarz, a nie przez telefon komórkowy,
na swoich bliskich, na słabych, na Boga.
On jedynie może zaspokoić pragnienia

ludzkich serc. Wszystko inne będzie tego
namiastką. Cały czas aktualne są słowa
Jana Pawła II skierowane do młodzieży:
„Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają”. Młodzi
ludzie powinni odkryć, że życie to nie
tylko zabawy, dyskoteki, gry, ale cały
świat duchowych wartości, o które trzeba powalczyć i zadbać. Powinni odkryć,
że nawet w brakach i niedoborze jest
potencjał i szansa. Powinni odkryć, że
do wartości duchowych są zapraszani,
a nie zmuszani. Są zapraszani, by być
szczęśliwszymi.
– Rozmawiając o Wielkim Poście,
nie sposób nie wspomnieć o rekolekcjach.
– W okresie Wielkiego Postu w paraﬁach organizuje się kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc ludziom
w dobrym przeżyciu tego czasu. Myślę,
że tegoroczne rekolekcje prowadzone
przez księży i świeckich, dorosłych
i młodzież były bardzo ciekawe, wartościowe i inspirujące do pogłębienia
swego życia. Także duchowego.
– A same Święta Wielkanocne,
czym powinny być?
– Czymś więcej niż tylko odpoczynkiem od szkoły i spotkaniem z rodziną.
Święta powinny być uświadomieniem
sobie, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas miłością, o której każdy z nas
marzy. Powinny być zaproszeniem Go
do swojego życia. Wdzięcznością Bogu
za to, że dla każdego z nas i za każdego
z nas wziął krzyż, poszedł z nim drogą
krzyżową, dał się przybić do krzyża,
by nas uratować od czegoś tak niebezpiecznego jak śmierć wieczna w piekle.
Jezus nauczył nas także nosić nasze
krzyże codzienności i pokazał, że są one
jak mosty czy drabiny do nieba. Święta
Zmartwychwstania powinny być świętami wdzięczności Bogu za dar zmartwychwstania Jezusa. Dzięki Niemu
możemy nieustannie zmartwychwstawać
z grzechu. Mocą Jezusowej miłości stajemy się piękni, nie tyle zewnętrznie, co
duchowo, „od środka”. To Chrystus jest
źródłem naszej przemiany, pomaga nam
stawać się lepszymi. O naszym pięknie
decydują nasze piękne myśli, uczucia,
dobre postępowanie. Gdy staramy się
pięknie żyć, wtedy pięknieje nasza dusza.
Przemiana życia, piękno wewnętrzne
jest zapowiedzią naszej przemiany po
śmierci (powszechne zmartwychwstanie
ciał), jest otwarciem się na życie wieczne, na zmartwychwstanie.
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Uczniowie po raz kolejny wykazali się wiedzą pożarniczą
16 marca w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”. W konkursie wzięło udział 27 uczniów.
Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych
oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Eliminacje przeprowadziła komisja w składzie: prezes
zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rypinie Tomasz Jezierski, wiceprezes zarządu Gminnego ZOSP
Jan Wysocki, prezes OSP w Rypałkach Wojciech
Czapliński. Zadaniem uczestników było rozwiązanie
testu składającego się z 50 pytań. Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Wiesław Tyszka, Maciej

Kowalski, Krzysztof Szalkowski, Piotr Jurkiewicz.
Poziom tegorocznych eliminacji był niezwykle wysoki.
– Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży – przyznaje Wiesław
Tyszka, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Sadłowie. Warto też dodać, że zagadnieniami z zakresu
pożarnictwa interesują się nie tylko chłopcy. W turnieju udział wzięły również dziewczyny, które poradziły
sobie znakomicie.

W najmłodszej grupie wiekowej zwyciężyła Karolina Czajkowska ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Wśród uczniów klas VII najlepsza okazała się Natalia Błażejewska ze Szkoły Podstawowej
w Stępowie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała
się Kinga Kucińska. Osoby, które zajęły pierwsze
miejsca, zakwaliﬁkowały się do etapu powiatowego.
Laureaci zostali również uhonorowani dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczył wójt Janusz Tyburski.

WYNIKI KOŃCOWE
I GRUPA WIEKOWA (SZKOŁA PODSTAWOWA)
1. Karolina Czajkowska (SP Borzymin) – 40 pkt
2. Krystian Więckowski (SP Borzymin) – 38 pkt
2. Jakub Fularczyk (SP Stępowo) – 38 pkt
II GRUPA WIEKOWA (SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VII)
1. Natalia Błażejewska (SP Stępowo) – 43 pkt
2. Amelia Szyszka (SP Borzymin) – 39 pkt
3. Aleksandra Cieślak (SP Starorypin Rządowy) – 32 pkt
III GRUPA WIEKOWA (GIMNAZJUM)
1. Kinga Kucińska – 48 pkt
2. Barbara Cieszyńska – 45 pkt
3. Andrzej Niedbalski – 35 pkt

Skakali wzwyż po mistrzowsku
13 marca zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin dla szkół podstawowych w konkurencji sportowej – skok wzwyż. W rywalizacji
uczestniczyło 43 uczniów.
Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej
w Borzyminie w dwóch kategoriach wiekowych
oraz z podziałem na płeć. Podczas zawodów został wyrównany rekord gminy w kategorii chłopców rocznika 2005 – wynik 140 cm uzyskał Kamil
Gorczewski ze szkoły w Kowalkach oraz został
ustanowiony nowy rekord w kategorii chłopców
rocznika 2004 – wynik 145 cm osiągnęli: Marcel
Lisiński ze szkoły w Borzyminie i Daniel Nowak ze
szkoły w Kowalkach. Zwycięzcom i uczestnikom
gratulujemy!

Pozostała klasyﬁkacja:
Kat. dziewcząt rocznik 2005 i młodsi:
1. Krzeszewska Zuzanna z SP w Borzyminie – 115 cm
2. Proćko Alicja z SP w Borzyminie – 110 cm
3. Fodrowska Oliwia z SP w Borzyminie –110 cm
Kat. dziewcząt rocznik 2004:
1. Jabłońska Kornelia z SP w Kowalkach – 120 cm
2. Weltz Katarzyna z SP w Kowalkach – 120 cm
3. Arentowicz Oliwia z SP w Kowalkach – 120 cm
Kat. chłopców rocznik 2005 i młodsi:
1. Gorczewski Kamil z SP w Kowalkach – 140 cm
2. Michlewicz Łukasz z SP w Borzyminie – 130 cm
3. Cyrankowski Kacper z SP w Borzyminie – 125 cm
Kat. chłopców rocznik 2004:
1. Nowak Daniel z SP w Kowalkach – 145 cm
2. Lisiński Marcel z SP w Borzyminie – 145 cm
3. Armata Mateusz z SP w Kowalkach – 140 cm
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Rywalizowali o puchar wójta
Zwycięzcami XXXIV Turnieju Sprawnościowego o Puchar Wójta Gminy Rypin zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie.
Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Kowalkach i składały się
z 23 konkurencji sportowych, w których
uczniowie musieli wykazać się zarówno zwinnością, wytrzymałością, szybkością, celnością, jak i umiejętnościami technicznymi z zakresu piłki nożnej,
siatkowej, koszykowej oraz unihokeja.
Zespoły rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych. Młodszą grupę
stanowili uczniowie klas IV z rocznika 2007, a starszą uczniowie klas VII
z rocznika 2004 i 2005. Tegoroczną
edycję po wyjątkowo zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Borzyminie. Drugie
miejsce zajęła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym.
Trzecia pozycja przypadła uczniom
ze Szkoły Podstawowej w Stępowie.
Turniej jest największą imprezą sportową organizowaną na terenie gminy
Rypin.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Borzyminie – 145 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Starorypinie
Rządowym – 100 pkt
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Stępowie – 95 pkt
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Kowalkach – 67 pkt
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Sadłowie – 58 pkt
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Zakroczu – 58 pkt

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
Redaktor naczelny: Adam Wojtalewicz
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

