egzemplarz bezpłatny

•

maj / czerwiec 2018

•

3/2018(7)

• ISSN 2543-9197
W tym wydaniu m.in.:
Kanalizacja w Sadłowie coraz
bliżej
Do końca maja przyszłego roku
zakończona zostanie budowa sieci kanalizacyjnej w Sadłowie. Dzięki temu
przyłączone do sieci zostaną 22 posesje.

str. 2
Termomodernizacja
ukończona
W maju zakończyły się prace związane
z termomodernizacją budynku urzędu
gminy.

str. 2

Nowy sprzęt dla OSP
Ponad 40 tysięcy złotych to kwota, jaką
gmina Rypin otrzyma od Ministerstwa
Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy Rypin.

str. 2
Uroczyście u strażaków
W sobotnie popołudnie 5 maja swoje
święto obchodzili strażacy ochotnicy
z terenu gminy Rypin. Wyjątkowe
wydarzenie zorganizowała Ochotnicza
Straż Pożarna w Godziszewach.
Na terenie gminy Rypin corocznie wraz z nadejściem ciepłych dni organizowanych jest wiele imprez plenerowych. Wspólna zabawa korzystnie wpływa
na aktywizację i integrację mieszkańców wsi. Liczne atrakcje dla dzieci wyzwalają u nich wiele radości i pozytywnej energii. Fotorelacja z przeprowadzonych imprez na stronie 4.

Absolutorium dla wójta jednogłośnie
Janusz Tyburski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie mieli zastrzeżeń do
działalności włodarza – absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała skarbnik Małgorzata
Czajkowska. Organ kontrolny pozytywnie
ocenił przedłożone sprawozdanie, a także
wniosek komisji rewizyjnej skierowany do
RIO w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Januszowi
Tyburskiemu.
– Cieszę się, że zaplanowane
inwestycje i inne zamierzenia
zostały zrealizowane w prawie
stu procentach. Rok 2017 był
trudnym czasem do realizacji
inwestycji, gdyż odczuliśmy już
początek deﬁcytu ﬁrm na rynku
usług budowlanych. Mimo tych
licznych trudności wykonaliśmy
bardzo wiele zadań gospodarczych, a koniec roku zamknął
się dodatnim bilansem ﬁnansowym. Dziękuję wszystkim moim
współpracownikom – dyrektorom
placówek oświatowych, kierownikom i pracownikom urzędu gminy,
jak również radnym i sołtysom
za pracę zespołową i wspólne
osiąganie zamierzonych celów.
Jednogłośnie udzielone absolutorium jest dla mnie potwierdzeniem, że ścieżka rozwoju gminy,
którą podążamy, jest właściwa.
Dobry klimat w połączeniu z otwartością na dyskusję również
o trudnych sprawach daje nam

możliwość znajdowania rozwiązań z korzyścią
dla mieszkańców naszej gminy. Zdaję sobie
sprawę, że jest jeszcze wiele inwestycji przed
nami, ale wiem, że uda się je zrealizować. Proszę, aby na inwestycje patrzeć trochę ze zrozu-

mieniem, gdyż w jednym czasie nie da się spełnić
wszystkich zadań – mówi wójt Janusz Tyburski.
W 2017 roku realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą 34,3 mln zł, zaś
wydatki w tym okresie wyniosły 33,5 mln zł.

str. 3

Doposażają szkoły w nowy
sprzęt
Program „Aktywna tablica” w 2018
roku będzie realizowany w kolejnych
szkołach w gminie Rypin. Lepsze
warunki do nauki zyskają uczniowie
kolejnych trzech placówek.

str. 6

Bibliotekarze świętowali swój
dzień
8 maja obchodzone jest święto – Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji
w Urzędzie Gminy Rypin odbyło się
spotkanie z pracownikami Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kowalkach i jej
ﬁlii.

str. 6

Policjanci na festynie
4 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie gościli na Dniu
Dziecka zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Starorypinie Rządowym.

str. 7
Lekkoatletyczne zmagania
uczniów
14 maja w Szkole Podstawowej w Zakroczu odbyły się Mistrzostwa Gminy
Rypin w Trójboju Lekkoatletycznym.
Dzień później w Szkole Podstawowej
w Stępowie rozegrano Mistrzostwa
Gminy Rypin w Czwórboju Lekkoatletycznym.

str. 8
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Budują nową studnię

Termomodernizacja ukończona

Trwają prace związane z budową studni głębinowej na ujęciu wód
w Starorypinie Prywatnym.
Prace prowadzi ﬁrma „Gruberski” Zakład
Wiertniczy z Woli Podłężnej koło Konina.
Zakres robót obejmuje: wykonanie odwiertu
do głębokości około 150 m z zastosowaniem
technologii lewego obiegu płuczki, świdrami
gryzowymi o średnicy odpowiednio 560 mm,
470 mm i 370 mm, następnie zamontowanie

pompy głębinowej, orurowania i obudowy studni. Po podłączeniu urządzeń, przeprowadzeniu
testów, dezynfekcji oraz sporządzeniu dokumentacji powykonawczej nastąpi rozpoczęcie
dostaw wody z nowej studni do gminnej sieci
wodociągowej.

W maju zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku
urzędu gminy.
Realizacja projektu możliwa była dzięki
doﬁnansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udzielone
wsparcie wyniosło 75% wartości kosztów
kwaliﬁkowanych. Wykonawcą inwestycji była
ﬁrma Tymbud z Maszewa Dużego. W ramach
tego zadania nastąpiła m.in. wymiana instalacji elektrycznych i zaworów termostatycznych oraz montaż energooszczędnych lamp
oświetleniowych. Ocieplono również dach

oraz strop wewnętrzny nad piwnicą budynku.
Przeprowadzony remont sali w zakresie termomodernizacji poprawił również jej funkcjonalność. Zainstalowano klimatyzację, rzutnik
z wysuwanym ekranem oraz nowe nagłośnienie,
a całość nabrała nowego wyglądu. Zrealizowane
działanie termomodernizacyjne w przyszłości
przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu.

Kanalizacja w Sadłowie coraz bliżej
Do końca maja przyszłego roku zakończona zostanie budowa sieci kanalizacyjnej w Sadłowie.
Dzięki temu przyłączone do sieci zostaną 22 posesje.
11 czerwca w budynku urzędu gminy Rypin wójt Janusz Tyburski podpisał
umowę z Piotrem Rojkiem reprezentującym Zakład Usług Melioracyjnych
i Geodezyjnych z Golubia-Dobrzynia
na realizację zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do
Starorypina Prywatnego”, etap I i etap II
na łączną wartość 2,3 mln zł. Na to zadanie gmina Rypin otrzymała doﬁnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w To-

runiu w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”. To wszystko
w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego PROW na lata 2014–2020,
w łącznej kwocie 671 tys. zł. W pierwszym etapie, w terminie do 31 lipca 2018 r., zostanie wykonana studnia

kanalizacyjna oraz sieć kanalizacyjna
w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Sadłowo–Michałki i Świedziebnia–Zasady–Godziszewy.
Drugi etap przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w branży sanitarnej i elektrycznej w Sadłowie wraz
z przyłączami do posesji, wykonanie
przewodu tłocznego metodą przecisku
sterowanego do Starorypina Prywatnego
oraz budowę zbiorczej przepompowni
ścieków.

Naprawa dróg asfaltowych

Nowy sprzęt dla OSP

W pierwszym półroczu 2018 roku gmina Rypin przeprowadziła bieżące
remonty dróg asfaltowych. Łączne wydatki na zakup materiałów
wyniosły 100 tys. zł.

Ponad 40 tysięcy złotych to kwota, jaką gmina Rypin otrzyma od
Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rypin.

Na terenie gminy Rypin znajduje się 140
km dróg gminnych, z czego połowa to drogi utwardzone. Prace były wykonywane we
własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Urzędu Gminy Rypin oraz pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Największe koszty – 74 tys. zł – poniesiono na zakup materiałów do naprawy cząstkowej emulsją asfaltową (19 ton) i grysami
bazaltowymi (136 ton). Napraw dokonano
również przy użyciu masy na zimno (15 ton)
za kwotę prawie 13 tys. zł. Prace remontowe wykonano na następujących odcinkach
dróg: Głowińsk–Głowińsk, Borzymin–Nad-

róż, Borzymin–Przyrowa, Borzymin–Hydrofornia, Czyżewo–Długie, Ławy–Rusinowo,
Rusinowo–Strzygi, Marianki, Marianki–Podole–Starorypin Rządowy, Rypałki–Iwany,
Stawiska–Linne, Szosa Brodnicka–Starorypin
Prywatny–Iwany–Godziszewy, Rypin–Starorypin Prywatny–Iwany–Linne, Sadłowo–Zasadki, Puszcza Rządowa, Głowińsk–Kowalki,
Sikory–Dylewo, Kowalki, Kowalki–Lasoty
oraz Kowalki–Nadróż–Balin.
Ponadto w miesiącach kwiecień–maj 2018
roku dokonano naprawy przełomów na drogach Rypałki – Linne i Borzymin – Przyrowa
na kwotę 15,5 tys. zł, poprzez wylanie betonu.

28 czerwca umowę w tej sprawie z Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym
przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS Mikołaja Pawlaka,
podpisali: wójt Janusz Tyburski i skarbnik
Małgorzata Czajkowska. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie
wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacji przez jednostki
sektora ﬁnansów publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem
– nabycia: wyposażenia
i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu popełnienia
przestępstwa. W ramach
umowy gmina Rypin
otrzyma dotację celową
w kwocie brutto 44 100
zł na działania w zakresie
nabycia
wyposażenia
i sprzętu ratownictwa

dla ochotniczych straży pożarnych z terenu
gminy Rypin: agregatów prądotwórczych,
deﬁbrylatorów, butli na sprężone powietrze,
przenośnych zestawów oświetleniowych,
pilarek, bosaków dielektrycznych, latarek
akumulatorowych, zestawów uniwersalnych
podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz
pokrowców ochronnych na ostre krawędzie.
Zadanie jest współﬁnansowane ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
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SPOŁECZEŃSTWO

Historia WOSP w Zakroczu

Ford Transit. Na
wyposażeniu WOSP
w Zakroczu posiada
m.in. pompę płyW tym numerze prezentujemy dzielnych strażaków ochotników z jednostki w Zakroczu.
wającą „Niagara”,
sprzęt do zwalczania owadów, piłę spalinową,
nik Piotr Bieliński, wiceprezes Marek Cieplak,
4 września 1999 roku został powołany
mundury koszarowe i wyjściowe. Ochotnicy
zastępca naczelnika Piotr Romanowski, sekkomitet założycielski, który wystąpił do Sądu
biorą czynny udział w życiu swojej miejscoretarz Wioletta Perzanowska, skarbnik Aneta
Okręgowego we Włocławku z wnioskiem o wpis
wości, włączając się w organizację imprez lokaCieplak oraz gospodarz Jan Bieliński. Wkrótce
WOSP w Zakroczu do rejestru stowarzyszeń.
lnych. Uczestniczą również w obchodach świąt
po utworzeniu jednostki dzięki zaangażowaniu
Lista osobowa komitetu liczyła 31 osób. 19 lispaństwowych i kościelnych oraz w zawodach
strażaków uporządkowano teren wokół remizy,
topada 1999 roku nowo powołana jednostka zossportowo-pożarniczych organizowanych na
posadzono drzewa oraz wybudowano boisko
tała wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
terenie gminy Rypin. Od początku działalności
dla młodzieży do gry w piłkę siatkową i ko7 marca 2000 roku odbyło się komisyjne przekadruhowie przeprowadzają przegląd gospodarstw
szykówkę. W kolejnych latach budynek remizanie świetlicy oraz sprzętu i samochodu „Żuk”
pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
zy ocieplono, założono centralne ogrzewanie,
należących do Ochotniczej Straży Pożarnej
Obecnym prezesem jednostki jest Ireneusz
wymieniono okna, podłogę i urządzono nowe
w Zakroczu. Zasięgiem działalności WOSP obWiśniewski. Skład zarządu stanowią również:
łazienki. Przed budynkiem położono kostjęła Zakrocz i sąsiednie wioski: Puszczę Miejską,
naczelnik Leszek Kochański, wiceprezes Tokę brukową i utwardzono drogę dojazdową.
Puszczę Rządową, Dębiany i Dylewo. Pierwszy
masz Cieciórski, zastępca naczelnika Wojciech
W 2009 roku jednostce przekazano samochód
zarząd stanowili: prezes Jan Wysocki, naczel-

Ireneusz Wiśniewski, prezes WOSP w Zakroczu
Urodzony w 1958 roku. Do Wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczu wstąpił w 2000
roku. W 2007 roku wybrany został gospodarzem
jednostki, którym pozostawał do 2016 roku. Walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 6 lutego 2016
roku powierzyło mu funkcję prezesa WOSP Zakrocz. Za pracę społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowany został m.in.: Odznaką
„Strażak Wzorowy”; Medalem „ Za zasługi dla
Pożarnictwa” (brązowym, srebrnym, złotym).

Jan Wysocki, gospodarz
Urodzony w 1950 roku. W 1999 roku był jednym
z założycieli Wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakroczu. Wybrany został wówczas pierwszym
prezesem jednostki i funkcję tę pełnił do 2014 roku.
W związku z wyborem na radnego Rady Gminy
Rypin zrezygnował wówczas z prezesowania. Inicjator remontów remizy w Zakroczu, pozyskiwania
sprzętu pożarniczego, m.in. samochodu Ford Transit. Związany ze strukturami pożarnictwa na szczeblu gminnym i powiatowym. Za pracę społeczną na
rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowany został m.in.: Odznaką „ Strażak Wzorowy”, Medalem „
Za Zasługi dla Pożarnictwa” (brązowym, srebrnym,
złotym), Złotym Znakiem Związku OSP RP (2014),
brązowym Krzyżem Zasługi (2011).

Sławomir Wiśniewski

Sławomir Piotrowski

Grzegorz Dziurlikowski

Grzegorz Grabowski, członek zarządu

Józef Małkowski, komisja rewizyjna

Ewa Romanowska, członek zarządu

Wiesław Piotrowski, sekretarz

Tomasz Cieciórski, wiceprezes

Alojzy Klebba, skarbnik

Ryszard Czyżewski

Remiza WOSP w Zakroczu

Uroczyście u strażaków

W sobotnie popołudnie 5 maja swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy
z terenu gminy Rypin. Wyjątkowe wydarzenie zorganizowała Ochotnicza
Straż Pożarna w Godziszewach.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek z terenu gminy Rypin
oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęto mszą
świętą w paraﬁi św. Stanisława Kostki. Nabożeństwo w intencji strażaków odprawił ks. infułat Marek
Smogorzewski. Po mszy delegacje i poczty sztandarowe spotkały się na placu przy remizie OSP
w Godziszewach. Przybyłych gości powitał prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rypinie Tomasz Jezierski. Życzenia do strażaków skierowali
m.in. wójt Janusz Tyburski, radny sejmiku Paweł
Zgórzyński oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Rypinie bryg. Grzegorz Łydkowski.
– Strażacy to grupa zawodowa, która cieszy
się największym zaufaniem społecznym i uznaniem

Kołakowski, sekretarz Wiesław Piotrowski, skarbnik Alojzy Klebba, członek zarządu
Ewa Romanowska, członek zarządu Grzegorz
Grabowski, gospodarz Jan Wysocki oraz komisja rewizyjna: Józef Małkowski i Andrzej Maciejewski. Oprócz wyżej wymienionych druhami
WOSP Zakrocz są: Mateusz Parulski, Paweł
Kołakowski, Marcin Długokęcki, Grzegorz
Dziurlikowski, Krzysztof Krempeć, Agnieszka Bielińska, Sławomir Wiśniewski, Sławomir
Piotrowski, Karol Prądzyński, Mariusz Waliszewski, Arkadiusz Krempeć, Dorota Przyborowska, Daniel Waliszewski, Sebastian Waliszewski, Dariusz Waliszewski, Adrian Kruszliński,
Krzysztof Bieliński, Damian Brudecki, Mateusz
Kołakowski, Rafał Wiśniewski, Miłosz Maciejewski. Status członka honorowego posiadają:
Jan Gutkowski i Błażej Prądzyński.

w Polsce. Zawsze jesteście na miejscu, kiedy coś
się dzieje, kiedy trzeba pomóc. Należą się wam
podziękowania za trud służby, za ratowanie życia,
za oﬁarność oraz niezwykłe oddanie – mówił podczas uroczystości wójt Janusz Tyburski.
Spotkanie było też okazją do wręczenia
odznaczeń. Srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa odznaczono Józefa Małkowskiego
i Ryszarda Czyżewskiego, a brązowym Stanisława
Drozdowskiego, Remigiusza Błażejewskiego, Karola Chmielewskiego oraz Jacka Raszkowskiego.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymała Anna Komakowska. Po części oﬁcjalnej zaproszeni goście
udali się na poczęstunek.
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FOTORELACJA

Rodzinnie i wesoło

Na terenie gminy Rypin corocznie wraz z nadejściem ciepłych dni organizowanych jest wiele imprez plenerowych. Wspólna zabawa korzystnie
wpływa na aktywizację i integrację mieszkańców wsi. Liczne atrakcje dla dzieci wyzwalają u nich wiele radości i pozytywnej energii. Poniżej
fotorelacja z przeprowadzonych uroczystości.

Patriotycznie w Borzyminie
16 czerwca na placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Borzyminie
odbył się piknik rodzinny. Impreza zainaugurowała gminne obchody setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje
i niespodzianki. W programie znalazły się występy
artystyczne, pokazy strażackie oraz gry i zabawy
dla najmłodszych. W pomysłowy sposób uczczono
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy wzięli udział w losowaniu
100 drzewek.

- Posadzone w przydomowych ogrodach drzewa i krzewy będą stanowiły pamiątkę tej ważnej dla
Polaków rocznicy – mówi wójt Janusz Tyburski,
który objął patronat nad imprezą.
Organizatorem pikniku była SP w Borzyminie,
KGW oraz sołectwo Borzymin.

1 września 2018 (sobota)
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz przyjezdnych
do uczestnictwa w dożynkach.
W planie tegorocznych obchodów znajduje się wiele atrakcji, m.in.:
• Msza Święta na placu przed Szkołą Podstawową w Zakroczu
• impreza towarzysząca pn. „Patrol historyczny – pogranicze chrześcijaństwa”.
W programie m.in. pokazy konne, przejażdżki kucykiem i bryczką, lepienie z gliny,
pokazy rycerskie, zawody łucznicze
• występy artystyczne
• konkurencje sportowe dla mieszkańców
• pokaz tresury psów
• stoiska kulinarne
• wesołe miasteczko dla dzieci
• bezpłatne badania w kierunku osteoporozy oraz słuchu
• zabawa taneczna
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Tony kruszywa na drogi

Świetlica jeszcze w tym roku

W szesnastu sołectwach gminy Rypin, od początku roku, w ramach funduszu
sołeckiego do naprawy dróg gruntowych zakupiono już ponad 2 tys. ton kruszywa.
Najwięcej w sołectwach: Sadłowo (344 tony), Borzymin (297 ton), Stępowo (280 ton),
Balin (264 tony) oraz Puszcza Rządowa (202 ton).

Zakończył się pierwszy etap budowy świetlicy w Cetkach. Obiekt ma być gotowy
pod koniec tego roku.
W ramach tego etapu wykonano: ławy i ściany
fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
konstrukcję dachu wraz z jego pokryciem, ocieplenie budynku wraz z tynkami zewnętrznymi, stolarkę
okienną i drzwi zewnętrzne, a także instalację elektryczną i kanalizacyjną. Do wykonania pozostała: insta-

lacja sanitarna, tynki wewnętrzne, suﬁt podwieszany,
posadzki, drzwi wewnętrzne, przyłącze wodociągowe
i elektryczne oraz całe wyposażenie: m.in. meble,
AGD, umywalki itp. Zakończenie budowy planuje się
w IV kwartale 2018 roku.

Fundusz sołecki
Prezentujemy listę zadań i przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w poszczególnych sołectwach.
Podole (11 200,63 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (8 200,63 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (1 500,00 zł)
- doﬁnansowanie dożynek gminnych (500,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym (1 000,00 zł)

Sadłowo (28 179,68 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (7 500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (2 679,68 zł)
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę
chodnika na terenie sołectwa (18 000,00 zł)

Puszcza Rządowa (21 490,96 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (11 990,96 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (2 000,00 zł)
- doposażenie boiska wiejskiego (6 000,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Zakroczu (500,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy Rządowej - zakup
sprzętu AGD (1 000,00 zł)

Nowe Sadłowo (15 039,72 zł)
- budowa drogi gminnej nr 311 Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo
Rumunki (12 539,72 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (1 000,00 zł)
- zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie (500,00 zł)
- zakup i montaż tablic informacyjnych (1 000,00 zł)

Rusinowo
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (5 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (5 000,00 zł)
- budowa i wyposażenie placu zabaw (10 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (10 000,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (2 018,76 zł)
Rypałki Prywatne (19 314,16 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (6 014,16 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (2 500,00 zł)
- oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych
(3 500,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (2 300,00 zł)
- doposażenie boiska wiejskiego (5 000,00 zł)

Sikory (14 960,56 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (7 960,56 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (4 000,00 zł)
- zakup i montaż lamp oświetleniowych (3 000,00 zł)
Starorypin Prywatny (24 419,75 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (14 419,75 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (1 000,00 zł)
- ocieplenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie
Starorypin Prywatny (9 000,00 zł)
Starorypin Rządowy (12 665,02 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (6 165,02 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (500,00 zł)
- budowa parkingu przy boisku wiejskim (5 500,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym (500,00 zł)

Siłownia zewnętrzna w Stępowie

Zakrocz (15 672,97 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (1 000,00 zł)
- budowa siłowni na wolnym powietrzu (6 000,00 zł)
- zakup i montaż tablicy oświetleniowej na strażnicy WOSP
(2 000,00 zł)
- remont strażnicy WOSP (3 500,00 zł)
- doposażenie świetlicy WOSP (1 500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (1 672,97 zł)

Stawiska (17 414,41 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (12 914,41 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (2 500,00 zł)
- doﬁnansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym
(600,00 zł)
- zakup wyposażenia dla OSP w Rypałkach Prywatnych
(1 000,00 zł)
- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Stawiska (400,00 zł)
Stępowo (23 192,83 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (20 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (3 192,83 zł)
Środki z funduszu pozwoliły na zakup i montaż lamp oświetleniowych
w Sadłowie

Budowa altany w miejscowości Jasin była możliwa dzięki środkom
z funduszu sołeckiego
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Nagrody i wyróżnienia przyznane

Aktywne panie z KGW

Koniec roku szkolnego był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla uczniów szkół
z terenu gminy Rypin. Wyróżnienia wręczył wójt gminy Janusz Tyburski wraz z przewodniczącą Rady Gminy Wiesławą Sokołowską podczas uroczystej sesji, która miała miejsce 21
czerwca. Nagrody wójta otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, laureaci konkursów przedmiotowych oraz najlepsi sportowcy. Listy gratulacyjne oraz wiązanki
kwiatów wręczono także rodzicom i nauczycielom wyróżnionych uczniów.

5 czerwca przewodniczące kół gospodyń wiejskich gminy Rypin spotkały
się w urzędzie gminy w celu omówienia swojej bieżącej działalności.

Doposażają szkoły
w nowy sprzęt
Program „Aktywna tablica” w 2018 roku będzie
realizowany w kolejnych szkołach w gminie Rypin.
Lepsze warunki do nauki zyskają uczniowie kolejnych
trzech placówek.
Gmina Rypin uzyskała w 2018
roku doﬁnansowanie od wojewody
kujawsko-pomorskiego. Wsparcie
w wysokości 42 000 zł w ramach
realizacji traﬁ w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Dzięki
dotacji zostaną zakupione interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali do
następujących placówek: Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II

w Kowalkach, Szkoły Podstawowej
im.
Kornela
Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym, Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie. Gmina Rypin
jest zobowiązana zapewnić wkład
własny w wysokości co najmniej 20
procent całkowitego kosztu realizacji
programu. Z zakupionego w ramach
„Aktywnej tablicy” w 2017 roku
sprzętu już korzystają uczniowie
Szkoły Podstawowej im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, Szkoły Podstawowej w Sadłowie
i Szkoły Podstawowej w Zakroczu.

„MegaMisja” w Kowalkach
Od września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach
realizowany będzie ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange
„MegaMisja”. Patronat nad nim objęło m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
Uczniowie klasy I w kwietniu br. wzięli udział w nagraniu krótkiego ﬁlmiku, który
zgodnie z regulaminem zapraszał „MegaMisję” do placówki. Okazało się, że młodzi aktorzy
przeszli wstępną selekcję komisji konkursowej
i znaleźli się na liście zwycięskich szkół.
W nagraniu pomagali: Krzysztof Zalewski
(nauczyciel informatyki) i Marlena Ciecierska
(wychowawca klasy I). Program „MegaMisja”
zakłada podniesienie cyfrowych, medialnych
i informacyjnych kompetencji uczniów. Mają
oni stać się świadomymi użytkownikami
multimediów. Powinni też nauczyć się, jak
bezpiecznie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii. Realizując kolejne zadania w programie, uczniowie mogą zdobyć
dla swojej szkoły tablety, audiobooki, gry
planszowe, książki, zestawy plastyczne.

Bibliotekarze świętowali swój
dzień
8 maja obchodzone jest święto – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej
okazji w Urzędzie Gminy Rypin odbyło się spotkanie z pracownikami
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach i jej ﬁlii.
Życzenia pracownikom biblioteki złożył
wójt Janusz Tyburski. Spotkanie było okazją do
reﬂeksji nad rolą bibliotekarzy w dzisiejszym
świecie. Bibliotekarze już nie tylko udostępniają
książki i opiekują się księgozbiorami, lecz także
zapewniają mieszkańcom kontakt z kulturą,
wprowadzają w świat informatyki i kodowania,
realizują liczne projekty dla dzieci, młodzieży,

Przedmiotem dyskusji była również współpraca z gminą Rypin oraz wspólne działania na rzecz integracji kobiet w lokalnym środowisku. W okresie wakacyjnym panie z kół gospodyń wiejskich włączą się
w organizację letnich festynów rodzinnych oraz w organizację dożynek gminy Rypin, które odbędą się
w Zakroczu 1 września 2018 r. W trakcie spotkania powstała inicjatywa wspólnej integracji wszystkich
członkiń kół gospodyń z gminy Rypin, np. w formie wspólnego wyjazdu.

dorosłych i seniorów, biorą udział w ogólnopolskich akcjach. W roku 2017 zanotowano około
60 tys. odwiedzin oraz prawie 29 tys. wypożyczeń. Gminna biblioteka wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców gminy, zakupując
nowości wydawnicze oraz organizując ciekawe
zajęcia. Księgozbiór liczy około 35 tys. woluminów.

Recytowali poezję patriotyczną
5 czerwca w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej pt. „Wieczornica Orła Białego”. Patronat nad
wydarzeniem objął wójt Janusz Tyburski.
W konkursie zorganizowanym w związku
z tegorocznymi obchodami 100-lecia rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyło 52 uczniów. Konkurs przeprowadzono
w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole,
kl. I–III i kl. IV–VII. Celem wydarzenia było
rozwijanie zdolności recytatorskich, zaintere-

sowanie uczniów poezją, zachęcanie dzieci
do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością, uczenie
rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Wybór
laureatów był niezwykle trudny, ponieważ
wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom artystyczny.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Dzień Matki w Borzyminie
30 maja w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Matki, na którą uczniowie zaprosili
najbliższe i najważniejsze osoby w swoim życiu –
swoje mamy.
Dzieci, przy wsparciu swoich wychowawców, przedstawiły swoim
mamom historię małej dziewczynki – Calineczki. Recytowane dialogi
przeplatane były wpadającymi w ucho piosenkami i efektownymi tańcami. Wzrok przyciągały barwne i oryginalne stroje dzieci. Szczęśliwe
i wpatrzone w swoje pociechy mamy ze wzruszeniem obejrzały przedstawienie. Dzieci za swój występy nagodzone zostały przez publiczność
gromkimi brawami. Po części artystycznej przyszedł czas na słodki
poczęstunek. Calineczka należy do najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. Baśni, które od pokoleń wzruszają, bawią i uczą dzieci
na całym świecie.

Mistrzowie Ortograﬁi
wyłonieni
22 maja w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym odbył się VIII Gminny Konkurs
Ortograﬁczny ,,Mistrz Ortograﬁi”.
Przedmiotem dyskusji była również współpraca z gminą Rypin oraz wspólne
działania na rzecz integracji kobiet w lokalnym środowisku. W okresie wakacyjnym panie z kół gospodyń wiejskich włączą się w organizację letnich festynów
rodzinnych oraz w organizację dożynek gminy Rypin, które odbędą się w Zakroczu
1 września 2018 r. W trakcie spotkania powstała inicjatywa wspólnej integracji
wszystkich członkiń kół gospodyń z gminy Rypin, np. w formie wspólnego wyjazdu.

Wieczór w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach już po raz drugi wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, organizując wieczorne spotkanie dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tegoroczna edycja była związana z obchodami
100-lecia niepodległości i odbywała się pod hasłem
„RzeczpospoCzyta”. Spotkanie w Kowalkach
rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Gołębiewskiej pt. „Zakamarki Kosmosu”, podczas którego
zdradzała uczestnikom tajemnice wszechświata.
Swoje przemówienie wsparła autorskimi astrofotograﬁami wykonanymi w Rypinie i okolicach.
Goście podziwiali na zdjęciach m.in. wybrane
planety Układu Słonecznego, Księżyc czy Drogę
Mleczną. Podczas spotkania sympatyków biblioteki najmłodsi mogli zagrać w gry planszowe,
Xboxa czy zgaduj-zgadule czytelnicze. Uczestnicy
mieli również okazję poznać grę literacką „Flirt
z Niepodległą”, którą biblioteka otrzymała od organizatorów akcji. Wyświetlono także wyjątkowy
ﬁlm „Tarapaty”, czyli polską produkcję przygodową adresowaną do młodego odbiorcy. Podczas
organizowanego wydarzenia miał miejsce bookcrossing. Goście mogli wybrać sobie z oznaczonej
półki interesujące ich pozycje, a także pozostawić
dla innych swoje książki. Jednym z ostatnich punktów spotkania było wspólne grillowanie. Spotkanie
zakończono wręczeniem uczestnikom zakładek do
książek oraz ekslibrisów-naklejek odnoszących się
do akcji „Noc Bibliotek”.

Policjanci na festynie
4 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie gościli na Dniu Dziecka zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Starorypinie
Rządowym.
Była to okazja do spotkania się z najmłodszymi,
aby po raz kolejny wyczulić ich na różne zagrożenia
podczas zbliżających się wakacji. Policjanci w formie quizu przypomnieli przepisy ruchu drogowego,
a za prawidłowe odpowiedzi wręczali opaski odblaskowe. Przy użyciu tuby zaprezentowali, jak wygląda
osoba, która posiada element odblaskowy, a jak wygląda bez. Była także mowa o bezpiecznym zachowaniu
podczas zbliżających się wakacji. Policjanci zachęcali, aby do kąpieli wybierać tylko strzeżone kąpieliska.
Mówili, na co zwracać uwagę, przebywając samemu
w domu oraz na placu zabaw. Dzieci z uwagą słuchały
wszystkich rad i zadawały mnóstwo pytań. Na koniec
mogły wsiąść do radiowozu i włączyć sygnały.
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Lekkoatletyczne zmagania uczniów
14 maja w Szkole Podstawowej w Zakroczu odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Trójboju Lekkoatletycznym.
Dzień później w Szkole Podstawowej w Stępowie rozegrano Mistrzostwa Gminy Rypin w Czwórboju
Lekkoatletycznym.
Zakrocz

Stępowo

Zawody przeprowadzone były dla uczniów z rocznika 2007 i młodszych
w kategorii chłopców i dziewcząt. Najlepszą trójboistką w gminie Rypin
została Katarzyna Pawelec ze Szkoły Podstawowej w Zakroczu, zdobywając 147 punktów. Wśród chłopców najlepszym trójboistą został Mikołaj
Gurtatowski ze Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym. Jednakże
zawody trójboju lekkoatletycznego to głównie rywalizacja drużynowa.
Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęła szkoła z Zakrocza, natomiast
wśród chłopców najlepsi okazali się zawodnicy ze szkoły z Borzymina.

Zawody przeprowadzone były dla uczniów z rocznika 2005
i młodszych w kategorii chłopców i dziewcząt. Najlepszą czwórboistką
w gminie została również Katarzyna Pawelec ze Szkoły Podstawowej
w Zakroczu, zdobywając 189 punktów, a wśród chłopców zwyciężył
Łukasz Michlewicz ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie, zdobywając
254 punktów i ustanawiając nowy rekord gminy w tej dyscyplinie.
W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce, zarówno wśród dziewcząt,
jak i wśród chłopców, zajęła Szkoła Podstawowa z Borzymina.

Klasyﬁkacja dziewcząt:
1. SP Zakrocz – 335 pkt.
2. SP Stępowo – 306 pkt.
3. SP Borzymin – 209 pkt.
4. SP Sadłowo – 140 pkt.
5. SP Starorypin Rządowy – 137 pkt.

Klasyﬁkacja dziewcząt:
1. SP Borzymin – 612 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 587 pkt.
3. SP Zakrocz – 546 pkt.
4. SP Sadłowo – 479 pkt.
5. SP Stępowo – 418 pkt.

Klasyﬁkacja chłopców:
1. SP Borzymin – 381 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 289 pkt.
3. SP Sadłowo – 268 pkt.
4. SP Kowalki – 204 pkt.
5. SP Zakrocz – 183 pkt.
6. SP Stępowo – 150 pkt.

Klasyﬁkacja chłopców:
1. SP Borzymin – 738 pkt.
2. SP Starorypin Rządowy – 544 pkt.
3. SP Sadłowo – 508 pkt.
4. SP Zakrocz – 359 pkt.
5. SP Stępowo – 352 pkt.

Skład dziewcząt z Zakrocza: Pawelec Katarzyna, Rzeszotarska Lidia,
Laskowska Nadia, Piotrowska Marcelina, Milewska Sandra, Chmielewska
Nicola.
Skład chłopców z Borzymina: Więckowski Krystian, Laskowski
Miłosz, Kiełkowski Damian, Michlewicz Mikołaj, Szymański Miłosz,
Stójkowski Wiktor.

Skład dziewcząt z Borzymina: Czarnecka Weronika, Richert Wiktoria,
Krzeszewska Zazanna, Zabłocka Zuzanna, Fodrowska Oliwia, Jankowska
Sandra.
Skład chłopców z Borzymina: Michlewicz Łukasz, Cyrankowski
Kacper, Jadczak Daniel, Ferszt Marcel, Więckowski MIłosz, Firgolski
Jakub.

Informator dla mieszkańców

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 82 00
Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
Strażacka 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 37 37
Urząd Skarbowy w Rypinie
Dojazdowa 10, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 45 10
Powiatowy Urząd Pracy
Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 44
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 33
Urząd Gminy Rypin
Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 00
KRUS Rypin
Warszawska 47 A, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 19
ZUS Rypin
Mławska 12, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 28 34
SP ZOZ Rypin
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 87 00
Przychodnia przy Szpitalu
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 26
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie
Sadłowo 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 29
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 01 55
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
Dworzec PKS
Dworcowa 20, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 30 73
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

Kowalki górą
28 maja w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie odbyła się Gimnazjada.
Zwyciężyła drużyna z Kowalk.
Głównym celem imprezy była integracja uczniów z różnych szkół w atmosferze
wspólnej zabawy. Uczestnicy zmagali się w kilku konkurencjach. Młodzież wykazała
się umiejętnością współpracy, zdolnościami manualnymi, wokalnymi, sprytem oraz
kreatywnością i wiedzą z różnych dziedzin. Po zliczeniu punktów uzyskanych w trakcie
wszystkich konkurencji jury ogłosiło wyniki. Zasłużony puchar za zajęcie pierwszego
miejsca traﬁł do przedstawicieli gimnazjum w Kowalkach.

Z wizytą
w sanepidzie
23 maja w siedzibie lokalnego sanepidu odbyło się spotkanie
edukacyjne z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kowalkach. W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się z działaniami w zakresie proﬁlaktyki chorób
zakaźnych. Rozmawiano także o przeciwdziałaniu uzależnieniom,
między innymi od substancji psychoaktywnych. Młodzież z uwagą
słuchała pogadanki i chętnie uczestniczyła w dyskusji.

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
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