CO ZROBIONO W GMINIE ?

W 2000 roku na terenie gminy Rypin wybudowano 5,1 km sieci
wodociągowej dla 37 odbiorców.
W stacjach uzdatniania wody w Kowalkach i Borzyminie
wybudowano nowe studnie głębinowe.
Przy pomocy finansowej gminy wybudowano 103 przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Łącznie od 1994 roku wybudowano 453
oczyszczalnie.
Wybudowano drogę utwardzoną Kowalki – Głowińsk o
długości 2.285 mb.
Z dniem 1 września ze względu na zbyt małą liczbę uczniów
zlikwidowane zostały szkoły podstawowe w Czyżewie i Kowalkach.
Przy finansowej pomocy gminy ( dofinansowanie połowy
kosztów budowy, nie więcej jednak niż 500 zł) pogłębiono lub
poczyszczono 46 zbiorników wodnych.

Gmina w połowie dofinansowała również mieszkańcom gminy
zakup 114 pojemników na śmieci 110 l.
Zatrudniono 27 osób w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
Z powodu zgonu w ub.r. radnego Piotra Trzcińskiego
w dniu 16 stycznia przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady
Gminy w Rypinie w okręgu wyborczym w Kowalkach.
W tajnych, bezpośrednich wyborach radnym został wybrany
Bogusław Lech Rumocki zam. Kowalki

OSTATNIE POŻEGNANIA
W dniu 02.01.2000 r. zmarł w wieku 75 lat Wiktor Kwiatkowski – sołtys wsi
Głowińsk i Ławy w latach 1967 – 1989.

W dniu 21 lutego zmarła długoletnia pracownica Urzędu Gminy Rypin
Wanda Zglinicka.

REFERENDUM
Wprowadzona reforma oświaty niekorzystnie wpłynęła na stan
sieci szkół w gminie Rypin. Mało liczne oddziały klasowe, duża
liczba nauczycieli stały się powodem do podjęcia trudnych decyzji o
zamiarze likwidacji szkół podstawowych. Koszty utrzymania szkół w
dotychczasowym stanie organizacyjnym były tak duże, że
przekraczały możliwości finansowe gminy, albowiem subwencja
oświatowa była nie wystarczająca. W 2000 roku braki finansowe w
oświacie wyniosły 875.463 zł.
W takiej sytuacji powstała grupa inicjatywna do zorganizowania
referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Rypinie. Oto jedna z
odezw do mieszkańców gminy:

Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Rypinie przed
upływem kadencji odbyło się w dniu 12 marca 2000 roku.
Aby referendum było ważne powinno wziąć w nim udział co najmniej
30 % uprawnionych do głosowania. Ponieważ w referendum wzięło
udział zaledwie 22,73 % uprawnionych, referendum było nieważne.
W dniu 30 czerwca na emeryturę przeszła Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Rypin
inż. Stanisława Gałecka.
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE

W dniu 10 września na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Rypinie odbyły się Dożynki Wojewódzkie, gdzie swoją
obecność szczególnie zaznaczyli mieszkańcy gminy Rypin.
Członkinie KGW zaprezentowały wykonane własnoręcznie wieńce
dożynkowe.

WYBORY PREZYDENTA RP
W dniu 8 października w całym kraju przeprowadzone zostały
wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydentem został
wybrany Aleksander Kwaśniewski, który zdobył w kraju 53,92 %
głosów, natomiast w gminie Rypin – 60,16 % głosów. W gminie
uprawnionych do wyborów było 5505 wyborców. W wyborach wzięło
udział 2536 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 46,1 %.

W 2001 roku zainteresowanie budową wodociągów wiejskich
wśród mieszkańców gminy było niewielkie. Wybudowano jedynie 2,7
km sieci wodociągowej dla 28 odbiorców. Poważną inwestycją była
budowa zbiornika wyrównawczego w Stacji Uzdatniania Wody w
Sadłowie. Przy materiałowej pomocy gminy mieszkańcy wybudowali
61 przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. W zakresie
budowy dróg wybudowano drogę utwardzoną Linne – Stawiska
długości 2,6 km. Gmina dofinansowała mieszkańców do budowy 47
stawów i zakupu 24 pojemników na śmieci. Zakupiono 4 wiaty
przystankowe.
ROK SZKOLNY 2001/2002
W dniu 3 września rozpoczął się rok szkolny 2001/2002.
Po raz pierwszy młodzież rozpoczęła naukę w Gimnazjum w
Kowalkach. Dyrektorem gimnazjum została Beata Nejno.
Liczba uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych w
poszczególnych szkołach była następująca:
- Borzymin
170
31
- Sadłowo
92
20
- Starorypin
88
21
- Stępowo
81
22
- Zakrocz
78
14
- Gimnazjum
93
Ponadto do II i III klasy Gimnazjum w Rypinie uczęszczało 208
uczniów z terenu gminy Rypin.
W przeliczeniu na etaty w szkołach zatrudnionych było 54,32
nauczycieli.
POWÓDŹ
W m-cu lipcu 2001 roku południową Polskę nawiedziła fala
powodzi. Mieszkańcy gminy pospieszyli z pomocą ofiarom powodzi.
Na terenie gminy zebrano 43.700 kg zboża, najwięcej z sołectw:
Głowińsk, Czyżewo, Rusinowo. Ponadto sołtysi zebrali 5.118 zł wpłat
gotówkowych, najwięcej z wsi Marianki. Wszystkie dary zostały
przekazane do gminy Gorzyce pow. tarnobrzeski woj. podkarpackie.

KALENDARIUM
 28.03 – zmarł w Katowicach Kazimierz Becmer – długoletni
nauczyciel, Inspektor Oświaty w powiecie i gminie .
 14.03 – 15.05 – trwała kontrola Urzędu Gminy Rypin prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 19.05 – odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP.
 07.07 – zmarł Bogusław Rozpirski – sołtys wsi Dylewo.
 16.07 – potężna wichura dokonała wielu zniszczeń drzewostanu
oraz pokryć dachowych na budynkach.
 11.09 – świat obiegła wiadomość o ataku terrorystycznym na
obiekty Word Trade Center w Nowym Jorku.
 23.09 – odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP.
 28.09 – ukazał się folder promujący gminę Rypin.
 październik – prowadzono remont dachu na pałacu w Sadłowie.
 01.10 – na emeryturę odeszła długoletnia pracownica urzędu
Teresa Liszewska.
 21.10 – wójt gminy Ryszard Potwardowski ulega poważnemu
wypadkowi.
 28.10 – zmarł w wieku 74 lat Stanisław Rękas – długoletni sołtys
Czyżewa.
 16.11 – Szkoła Podstawowa w Zakroczu obchodziła jubileusz
30 lecia.

Szkoła Podstawowa w Zakroczu
Zdjęcie z X 2004 r.

 10.12 – sołtysem w Podolu zostaje wybrana Anna Zielińska.
 12.12 – sołtysem w Czyżewie zostaje wybrany Jarosław Jankowski.
 21.12 – zawieje i zamiecie śnieżne nękają gminę do końca roku.

W 2001 roku zabawy wiejskie odbyły się w: Zakroczu /05.05. i 16.06/,
Rusinowie /04.08/, Mariankach /18.08/.

W 2002 roku na terenie gminy Rypin wybudowano 2,3 km sieci
wodociągowej dla 21 odbiorców.
Wybudowano drogę utwardzoną Dylewo – Sikory o długości 2,102 km.
Kosztem 905.639 zł wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 12x24m
a także kotłownię na olej opałowy przy Szkole Podstawowej w Borzyminie
oraz rozpoczęto rozbudowę budynku Gimnazjum w Kowalkach.

Budowa gimnazjum – zdjęcie z VI 2003 r.

WAŻNIEJSZE DATY
 17.01 – zmarł Mieczysław Meller – sołtys wsi Starorypin Rządowy.
 23.02 – sołtysem wsi Starorypin Rz. został wybrany Zdzisław Reński.
 30.08 – odbiór techniczny sali gimnastycznej w Borzyminie.
 08.09 – dożynki AGRA RYPIN.
 27.10 – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz
bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 19. 11 – ślubowanie radnych i wójta
 08.12 – wybory delegatów do Izb Rolniczych.
 03.10 – zmarł Bolesław Śmiechowski – długoletni prezes ZG ZOSP w
Rypinie, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Rypinie.
W dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku , według stanu w dniu 20
maja 2002 roku o godz. 24 – został przeprowadzony na terenie całego kraju,
również w gminie Rypin, narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
oraz powszechny spis rolny. Oto niektóre dotyczące gminy Rypin:
- liczba ludności – 7.392, w tym mężczyźni- 3766, kobiety – 3626, osoby
niepełnosprawne – 893,
- ilość gospodarstw domowych – 2298, ilość rodzin – 1947,
- ilość pracujących w gospodarstwach rolnych – 1257,
- ilość bezrobotnych – 736, w tym kobiet – 374,
- ilość budynków mieszkalnych – 1426, mieszkalno-inwentarskich – 63,
- liczba gospodarstw rolnych – 1269, w tym o pow.15 ha – 194,
- pogłowie zwierząt; bydło - 6219, trzoda chlewna – 21.158, konie – 79,
- liczba budynków gospodarskich – 2451, w tym obory – 491,
- liczba ciągników – 831, kombajnów zbożowych – 95, dojarek – 368.

BOLESŁAW ŚMIECHOWSKI (1922 – 2002)
W dniu 03.10.2002 roku zmarł w wieku 80 lat Bolesław Śmiechowski
– honorowy prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Rypinie. Z ruchem strażackim związany był od 1960 roku. Do
1975 roku pełnił różne funkcje w zarządzie Powiatowym m.in. prezesa ZP
ZOSP w Rypinie. W latach 1975 – 1999 roku piastował stanowisko prezesa
Zarządu Gminnego ZOSP w Rypinie. Przez wiele kadencji był członkiem
zarządu Wojewódzkiego ZOSP we Włocławku. Za całokształt działalności
uhonorowany został odznaczeniami pożarniczymi i państwowymi m. in.
Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Znakiem Związku i Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Związany z gminą Rypin zasiadał w
radzie gminy jako radny a także jej przewodniczący. Był długoletnim
działaczem ruchu ludowego i wieloletnim prezesem Miejsko-Gminnego
Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego następnie Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Rypinie. Pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Rypinie.

WYBORY SAMORZĄDOWE
W dniu 27 października w całym kraju odbyły się wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz pierwsze bezpośrednie wybory
wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast.
W gminie Rypin radnymi IV kadencji zostali wybrani:
1. Jerzy Jan Wilandt zam. Starorypin
2. Edward Cichacki zam. Starorypin Prywatny
3. Jan Pankowski zam. Marianki
4. Adam Szalkowski zam. Głowińsk
5. Bogusław Lech Rumocki zam. Kowalki
6. Piotr Pawłowski zam. Rusinowo
7. Józef Paliński zam. Dębiany
8. Tomasz Daniszewski zam. Puszcza Rządowa
9. Stanisław Sosnowski zam. Sadłowo
10. Wojciech Krajewski zam. Stawiska
11. Arkadiusz Tomasz Jakubowski zam. Godziszewy
12. Jan Dytrych zam. Stępowo
13. Wiesława Sokołowska zam. Balin
14. Paweł Kwiatkowski zam. Borzymin
15. Stanisław Błaszkiewicz zam. Rakowo
W wyborach na Wójta Gminy Rypin startowało 4 kandydatów. Już w
I turze wójtem został wybrany Ryszard Potwardowski, na którego
głosowało 1.409 wyborców tj. 58,7 %.

Skarbnik gminy – Zofia Milarska, Ryszard Potwardowski, Marzena Zdrojewska – inspektor.

W wyborach do Rady Powiatu w Rypinie z gminy Rypin startowało 37
kandydatów. Radnymi zostali wybrani:
1. Jan Kwiatkowski zam. Marianki
2. Andrzej Szymański zam. Godziszewy
3. Jan Wysoki zam. Zakrocz.
W wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania było
5.614 wyborców. Głosowało 2.445 osób. Frekwencja wyniosła 43,5 %.
W dniu 19 listopada Rada wybrała ze swego grona Przewodniczącego,
którym został Piotr Pawłowski. Wiceprzewodniczącymi zostali: Wiesława
Sokołowska i Stanisław Sosnowski.

Piotr Pawłowski /pierwszy z prawej/, Wiesława Sokołowska, Stanisław Sosnowski

W wyniku wyborów do Izb Rolniczych delegatami z gminy Rypin
zostali: Hanna Grochowiecka zam. Sadłowo, Edward Cichacki zam.
Starorypin Prywatny. Frekwencja w wyborach wyniosła 8,3 %.
W 2002 roku zabawy wiejskie odbyły się w:
- Godziszewach – 22.06
- Mariankach – 29.06, 06.07, 10.08
- Zakroczu – 20.07
- Sadłowie – 17.08
- Dylewie – 24.08 – dożynki wiejskie

W 2003 roku na terenie gminy Rypin wybudowano 3320 mb sieci
wodociągowej dla 22 odbiorców.
W stacji ujęcia wody w Starorypinie wybudowano zbiornik wyrównawczy.

Stacja ujęcia wody
w Starorypinie

W zakresie budowy dróg zrealizowano utwardzenie ich na odcinkach:
- Sadłowo – Jasin
- Dylewo
- Sadłowo – do studni głębinowej
- Starorypin – do hydroforni
- Kowalki – na terenie gimnazjum.
Łącznie utwardzono drogi na długości 3,780 km.
W ramach Związku Gmin Rypińskich wybudowano Regionalny Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej.

Przy udziale finansowym gminy mieszkańcy wybudowali 49 stawów
przydomowych oraz zakupili
7 pojemników na śmieci.
Wybudowano we wsiach 11 stanowisk
do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z pojemnikami na szkło,
papier i plastik.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, skąd ścieki
będą odprowadzane kolektorami do Oczyszczalni Ścieków w Rypinie.
W 2003 r. wybudowano kolektory w Starorypinie o łącznej długości 3.833
mb. Do kanalizacji podłączono 67 gospodarstw domowych. Odbioru
dokonano w dniu 01 czerwca.

Przepompownia
ścieków
w Starorypinie

W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono w
ciągu całego roku 57 bezrobotnych na okres od 3 do 6 miesięcy.
W dniu 28 marca gmina odebrała w fabryce w Sanoku autobus
szkolny, ufundowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z dniem 23 kwietnia Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sadłowie
został Jacek Pawłowski.
W 2003 roku zabawy wiejskie odbyły się w: Kowalkach /4.05 i
28.06/, Mariankach /12.07/, Głowińsku /19.07/ i Sadłowie /23.08/.

Po raz pierwszy AGRA RYPIN stała się imprezą 2-dniową. Jak
co roku wieńce dożynkowe prezentowały koła gospodyń wiejskich
gminy Rypin.

KGW Marianki

KGW Sadłowo

KGW Rypałki

KGW Dylewo

W dniu 07 listopada oddano do użytku
budynek administracyjny
dla pracowników
pomocniczych i obsługi
w Bazie MagazynowoWarsztatowej w Głowińsku.

W dniu 18 listopada odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie
samochodu pożarniczego zakupionego przez gminę dla OSP w Stępowie.

W dniu 2 grudnia wójt gminy Ryszard Potwardowski i sekretarz gminy
Jan Kwiatkowski zostali udekorowani medalami „Za zasługi dla ZKRPiBWP”
przez Prezesa Koła Gminnego por.rez. Tadeusza Gutkowskiego.

W 2004 roku na terenie gminy Rypin wybudowano sieć wodociągową o
długości 6,316 km dla 29 odbiorców. W stacji uzdatniania wody w
Kowalkach wybudowano zbiornik wyrównawczy.
Przy rzeczowej i finansowej pomocy gminy mieszkańcy wybudowali 46
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 36 stawów.
W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych
zostało 51 osób pozostających bez pracy.
W dniu 23 marca w Szkole Podstawowej w Sadłowie odbył się „ Dzień
Europejski”.

1 maja to znacząca data dla całej Polski – wstąpiliśmy do
UNII EUROPEJSKIEJ.

Załoga urzędu podczas zatknięcia flagi UE na budynku przez Wójta Gminy Ryszarda Potwardowskiego.

W dniu 13 czerwca w Polsce odbyły się wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego. W gminie Rypin, spośród 5.685 osób uprawnionych do
głosowania, do urn poszło 582 wyborców, co stanowi 10,23 %.
W województwie Kujawsko-pomorskim do Parlamentu startowało 131
osób z 14 list komitetów wyborczych. W gminie Rypin najwięcej głosów
oddano na Komitet Wyborczy PSL i Samoobronę RP. Posłem został
wybrany Tadeusz Zwiefka.
Od szeregu lat w gminie prowadzony jest konkurs „Estetyka zagrody
wiejskiej”. Kolejna jego edycja odbyła się w 2004 roku. Do udziału w
konkursie zgłosiło się 31 osób. Najwyżej oceniono zagrody: Anny
Kwiatkowskiej z Borzymina, Jadwigi Staszewskiej z Borzymina, Barbary
Krajewskiej ze Stawisk, Bożeny Krajewskiej ze Stawisk, Agnieszki
Kopyckiej z Głowińska, Wiesławy Lisińskiej z Rypałk, Elżbiety
Nowatkowskiej z Cetek.

Wręczenie nagród

Laureatki konkursu /A.Kopycka, A.Kwiatkowska,J.Staszewska/

Z dniem 1 września stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
obejmują:
 Henryka Chrzanowska w Stępowie
 Małgorzata Cyta w Borzyminie.

Targi rolne AGRA odbyły się w dniach 11-12 września.

Wieńce dożynkowe.

Rywalizacja gmin – przeciąganie liny.

W dniu 5 lipca przed budynkiem Urzędu Gminy Rypin odbyło się
uroczyste poświęcenie samochodu Opel Astra II i przekazanie
Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie dofinansowanego w części
przez samorząd gminy.

Poświęcenie pojazdu.

W okresie wakacji w budynku
SP w Sadłowie dokonano remontu
elewacji, wymiany okien, zmiany
systemu ogrzewania na olejowe,
zainstalowano kolektory słoneczne.

Na pierwszym planie: Wójt Gminy Ryszard Potwardowski
i Komendant Powiatowy Policji Józef Detmer.

W dniu 02 października w Gimnazjum w Kowalkach odbyła się
uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo
gminy dla OSP Kowalki z okazji 50-lecia istnienia. OSP w
Kowalkach powstała w 1954 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa
wsi Stefana Kwiatkowskiego.
Uroczystość nadania sztandaru uświetniła msza święta celebrowana
przez ks. Prałata Tadeusza Zabornego – proboszcza Parafii Św.
Trójcy w Rypinie. Sztandar wręczył Wójt Gminy Ryszard
Potwardowski a Jan Szczepaniak – Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP udekorował sztandar brązowym medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa” nadanym jednostce.

Migawki z uroczystości wręczenia sztandaru.

Równocześnie z nadaniem sztandaru OSP Kowalki odbyła się
uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej
w Gimnazjum w Kowalkach.

Symboliczną wstęgę przecinają Ryszard Potwardowski oraz Beata Nejno – dyrektor gimnazjum

Poświęcenie sali przez
ks. Prałata Tadeusza Zabornego.

Dyrektorzy szkół podstawowych w Borzyminie
Małgorzata Cyta i w Sadłowie Jacek Pawłowski
wręczają upominki Beacie Nejno.

W dniu 9 października w 65 rocznicę pierwszych egzekucji odbyła się
przy pomniku w Lasku Rusinowskim uroczystość poświęcona pamięci
zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców powiatu
rypińskiego. Od tego roku uroczystość będzie odbywała się corocznie.

W 2005 roku na terenie gminy wybudowano 12,44 km sieci
wodociągowej, doprowadzając wodę do 40 odbiorców. Kosztem 130 tyś zł
dokonano remontu stacji uzdatniania wody w Starorypinie.
Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 15,361 km we wsiach:
Balin, Głowińsk, Ławy, Rusinowo, podłączając do niej 136 gospodarstw
domowych.
Mieszkańcy przy pomocy samorządu wybudowali 43 przydomowe
oczyszczalnie ścieków oraz 25 stawów.
Wybudowano drogi utwardzone: Kowalki – Nadróż i Kowalki –
Lasoty o łącznej długości 3,055 km. We wsi Sadłowo wybudowano
chodnik na odcinku od Kościoła do cmentarza długości 490 mb. Kostkę
Polbruk położono również na znacznej części placu przy urzędzie gminy.
W 2005 roku rozpoczęto budowę stołówki w Gimnazjum w
Kowalkach oraz wspólnie z miastem Rypinem – cmentarza komunalnego
w Starorypinie.
W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono 77
osób bezrobotnych.
Od wielu lat w szkołach gminy Rypin organizowane są uroczystości
choinkowe, finansowane przez gminę. W dniu 29 stycznia „choinka”
odbyła się w Szkole Podstawowej w Starorypinie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się organizowane zawody
sportowe. Największe zainteresowanie towarzyszy rozgrywkom w
piłkę nożną w salach gimnastycznych czy na boiskach szkolnych. Do
cyklicznego kalendarza weszły rozgrywki piłki nożnej o puchar wójta
gminy. Jedne z takich zawodów odbyły się w dniu 5 lutego w
Gimnazjum w Kowalkach.

Początek meczu.

Drużyna gminy Rypin.

11 marca po ciężkiej chorobie zmarł pracownik Urzędu – operator
równiarki Jan Milarski.

Wieńce niosą: Andrzej Murawski, Jerzy Gardecki,
Stefan Wysoki.

Kondukt pogrzebowy na cmentarzu.

Kolejny tragiczny dzień – tym razem dla całej Polski.
Dnia 02 kwietnia o godz. 21.37 kończy życie Wielki Polak – Papież
Jan Paweł II - HONOROWY OBYWATEL GMINY RYPIN.

Hall urzędu w okresie żałoby.

Z udziałem władz gminy, nauczycieli i młodzieży szkolnej w
dniu 12 kwietnia w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie odbyło się kolejne
Forum Antynarkotykowe z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty
Kwaśniewskiej i ks. Arkadiusza Nowaka.

Jolanta Kwaśniewska i Ryszard Potwardowski obecni na Forum.

W dniu 23 kwietnia w pałacu w Sadłowie zorganizowany został
FESTYN ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNY.

W dniu 21 maja uroczyście obchodzono 15-lecie odrodzenia
samorządu terytorialnego połączone z oddaniem do użytku nowej sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sadłowie.

Dyrektor szkoły Jacek Pawłowski.

Przecięcie wstęgi: Ryszard Potwardowski i Wiesław Tyszka.

Poświęcenie sali – ks. Kazimierz Rostkowski

Przedstawiciele rodziców: Hanna Grochowiecka
i Bożena Łętkowska z dziećmi.

Wdniu 3 czerwca
w urzędzie gminy
10 par obchodziło
jubileusz
50 lecia pożycia
małżeńskiego.

Z dniem 31 sierpnia na emeryturę przeszła Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Starorypinie Lila Malinowska. Od 1 września
dyrektorem szkoły została Danuta Ciecierska.
W 2005 roku zabawy wiejskie odbyły się w : Zakroczu, Stępowie,
Godziszewach /4.06/, Mariankach / 18.06/, Balinie /9.07/,
Starorypinie / 3.09/.

Tradycją od szeregu stało się organizowanie zawodów
sportowo-pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.
W 2005 roku zawody odbyły się w Stępowie w dniu 4 czerwca.

Organizatorzy i sędziowie zawodów.

Odprawa przed zawodami.

W dniach 10-11 września na obiektach MOSiR w Rypinie
odbyło się doroczne święto plonów – AGRA RYPIN. Wieńce
dożynkowe wykonały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w
Sadłowie i Rypałkach.

Dnia 30 listopada zmarł sołtys wsi Dębiany Zygmunt Obarowski.

W 2005 roku Urząd Gminy Rypin wydał dwie widokówki
promujące gminę. Autorem zdjęć był Sekretarz Gminy Rypin
Jan Kwiatkowski. Widokówki wykonała firma GEHA w Rypinie.
Przedstawiają one budynki szkół oraz niektóre figurki przydrożne
znajdujące się na terenie gminy.

