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Mają nowy sprzęt
Uczniowie ze szkół podstawowych
w Kowalkach, Starorypinie Rządowym
i Stępowie nowy rok szkolny rozpoczęli
z nowym wyposażeniem.

str. 2

Wyjątkowe dożynki
w Zakroczu
Hucznie świętowano zakończenie żniw
w gminie Rypin. Atrakcje zaplanowane
na tegoroczne dożynki przyciągnęły do
Zakrocza wielu mieszkańców gminy
i nie tylko.

str. 3
W Sadłowie praca wre
Tradycyjnie po żniwach przychodzi czas na dożynki. To piękne staropolskie święto jest ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników. Rolnicy
i mieszkańcy gminy Rypin świętowali zakończenie zbiorów w Zakroczu. Pełna relacja z tegorocznej uroczystości na s. 3.

Czas rozwoju i inwestycji
W ciągu ostatnich kilku lat na terenie gminy Rypin udało się zrealizować wiele inwestycji i działań z korzyścią dla
mieszkańców.
Priorytetem dla gminy jest troska o poprawę infrastruktury drogowej, oświata oraz
bezpieczeństwo publiczne. Stawki podatków
i opłat lokalnych w latach 2015–2018 uległy
nieznacznym zmianom, a mimo to udało się
przeprowadzić pomyślnie wiele przedsięwzięć.
Warto podkreślić, że wydatki na inwestycje
w 2015 roku wyniosły ponad 4 mln zł, natomiast
w 2016 roku blisko 2,4 mln zł. W 2017 roku wydatki inwestycyjne to kwota ponad 3,8 mln zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok jest
większy w stosunku do poprzedniego roku i wynosi ponad 5 mln zł. Kwota 15 mln zł przeznaczona
na inwestycje robi wrażenie. W latach 2015–2018
przeznaczono m.in.: 5,9 mln zł na drogi gminne,
1,8 mln zł na obiekty związane z kulturą, 300
tys. zł na oświatę, 63 tys. zł na ochronę przeciwpożarową oraz 2,6 mln zł na wodociągi i kanalizację. W ciągu ostatnich czterech lat gmina Rypin
pozyskała także doﬁnansowanie na 27 większych

projektów na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Największe doﬁnansowanie otrzymały dwa projekty
dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Należy przy tym dodać, że na podstawie
danych Ministerstwa Finansów dotyczących
zadłużenia poszczególnych gmin w odniesieniu
do liczby mieszkańców na koniec 2017 roku
gmina Rypin należy do najmniej zadłużonych
w powiecie rypińskim. Samorząd w ostatnich
latach sukcesywnie odnotowuje także wzrost
pozycji w rankingu dochodów, ogłaszanym co
roku przez czasopismo o tematyce samorządowej
„Wspólnota”.
Gmina Rypin jest ponadto doskonałym
przykładem tego, jak z powodzeniem może
funkcjonować fundusz sołecki. Wyodrębnione
z budżetu gminy środki służą poprawie życia
mieszkańców, którzy na zebraniu wiejskim
decydują, na jakie konkretnie wydatki ma być
przeznaczona zarezerwowana kwota w ich
sołectwie. Dzięki temu powstają place zabaw, doposaża się świetlice wiejskie w nowy sprzęt, drogi
są modernizowane, a w okresie letnim organizuje
się wiele imprez integracyjnych.
Fundusz Sołecki funkcjonuje w gminie Rypin
od 2016 roku, a na jego realizację przeznaczono
już ponad 1,2 mln zł. Z roku na rok wzrasta także
zainteresowanie osiedlaniem się na terenie gminy,
co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
Klimat wsi docenia coraz więcej osób, co cieszy
włodarzy gminy. Warto wspomnieć, że mimo
bliskości miasta, środowisko naturalne jest w dobrym stanie.

Trwają prace przy przebudowie drogi
powiatowej Michałki – Sadłowo.
Koszt inwestycji wynosi 1,5 mln zł
przy udziale dofinansowania z Gminy
Rypin w wysokości 340 tys. zł.

str. 5
Seniorzy docenili wójta
W sobotę 17 września członkowie
Polskiego
Związku
Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Rypina
obchodzili swoje święto. Spotkanie
było
okazją
do
podziękowań
i wręczenia pamiątkowych medali.

str. 5
Cenna lekcja
o bezpieczeństwie
14 września policjantka z Komendy
Powiatowej Policji w Rypinie gościła
w Szkole Podstawowej w Kowalkach,
gdzie spotkała się ze uczniami. Cel
wizyty stanowiła m.in. pogadanka z
dziećmi na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

str. 6
Jednostki OSP zyskały
nowy sprzęt
Sprzęt strażacki za 40 tys. zł traﬁł do
sześciu jednostek OSP z terenu gminy
Rypin. Uroczyste przekazanie nastąpiło
14 września w siedzibie urzędu gminy
w Rypinie.
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Kolejne kilometry nowych dróg
Dobiegły końca prace związane
z remontem dróg gminnych w miejscowościach Godziszewy, Balin,
Rypałki Prywatne, Marianki oraz
Sikory. Zakres prac na wszystkich odcinkach obejmował ułożenie nowej nawierzchni jezdni
z mieszanki mineralno-bitumicznej
oraz wykonanie zjazdów na posesje. Prace polegały również na poszerzeniu istniejącej nawierzchni na
niektórych odcinkach i umocnieniu
poboczy kruszywem kamiennym.

Zadbano o bezpieczeństwo użytkowników dróg – zamontowano bariery
ochronne i oznakowanie pionowe.
Prace w miejscowościach Sikory,
Balin, Godziszewy oraz w Rusinowie zostały zrealizowane przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Lipna. Remont drogi w Rypałkach
Prywatnych przeprowadziło Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Mar-Dar z siedzibą w Makówcu.
Całkowity koszt wspomnianych inwestycji to kwota blisko 1,6 mln zł.

Sikory

Marianki

Rypałki Prywatne

Mają nowy sprzęt

Uczniowie ze szkół podstawowych w Kowalkach, Starorypinie Rządowym
i Stępowie nowy rok szkolny rozpoczęli z nowym wyposażeniem.
Interaktywne monitory dotykowe zakupiono w ramach rządowego programu „Aktywna
tablica”. Gmina Rypin uzyskała w 2018 roku
doﬁnansowanie od wojewody kujawsko-pomorskiego w wysokości 42 tys. zł. Nowy sprzęt
traﬁł do trzech placówek. Po dwie interaktywne tablice o przekątnej ekranu wynoszącej 65
cali otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kowalkach, Szkoła Podstawowa

im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie
Rządowym oraz Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Stępowie. Z zakupionego w ramach programu „Aktywna tablica”
w 2017 roku sprzętu już od roku korzystają
uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, Szkoły
Podstawowej w Sadłowie i Szkoły Podstawowej
w Zakroczu.

Godziszewy

Balin

Umowa na doﬁnansowanie
podpisana
12 września w Toruniu przedstawiciele
gminy Rypin – wójt Janusz Tyburski i skarbnik
Małgorzata Czajkowska – podpisali umowę
z przedstawicielem samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego Dariuszem Kurzawą
(wicemarszałkiem województwa) o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Cetki”. Wysokość wsparcia wynosi 51 982 zł
i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwaliﬁkowalnych. Środki ﬁnansowe pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury”. Celem operacji jest wspieranie
lokalnego rozwoju poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki. W ramach
zadania zostanie zakupiony sprzęt AGD, m.in.:
szafa chłodnicza, zmywarka, kuchnie gazowe,
stoły robocze, drobny sprzęt AGD, naczynia,
meble do zabudowy oraz stoły i krzesła.

Z myślą o mieszkańcach
Mieszkańcy wsi Balin zyskali nowe miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku.
Dzięki zrealizowanej inwestycji teren wokół
stawu zmienił się nie do poznania. W październiku oﬁcjalnie oddany do użytku został m.in.
drewniany pomost w kształcie litery T. Miesz-

kańcy mogą również korzystać z siłowni zewnętrznej oraz altany. Realizacja inwestycji była
możliwa dzięki doﬁnansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Niebawem kolejna siłownia
pod chmurką
W październiku bieżącego
roku w miejscowości Borzymin
powstanie kolejna siłownia zewnętrzna. Na realizację zadania
gmina Rypin pozyskała dotację w kwocie 6 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu z
przeznaczeniem na doﬁnansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej
Małej
Infrastruktury Sportowej”. Koszt
całkowity zadania pn. „Zakup
i montaż siłowni zewnętrznej
w Borzyminie” wyniesie 12 177 zł
i obejmie montaż urządzeń: surfer,
twister, wioślarz, orbitrek, wyciąg
i krzesło.

WYDARZENIA
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Wyjątkowe dożynki w Zakroczu

Hucznie świętowano zakończenie żniw w gminie Rypin. Atrakcje zaplanowane na tegoroczne dożynki przyciągnęły do Zakrocza wielu mieszkańców
gminy i nie tylko.

Święto plonów rozpoczął barwny korowód.
Mszę św. dziękczynną odprawił ks. infułat
Marek Smogorzewski, proboszcz paraﬁi pw. św.
Stanisława Kostki w Rypinie, przy udziale proboszczów paraﬁi z terenu gminy. Po nabożeństwie przyszedł czas świętowania i podziękowań.
Słowa uznania do rolników skierował m.in. wójt
Janusz Tyburski.
– Tegoroczne żniwa nie były łatwe. Gospodarze z całej Polski zmagali się z upałami
i suszą. Należy pamiętać, że beneﬁcjentem pracy rolników jest każdy z nas, dlatego należą im
się podziękowania. Dożynki to głęboko zakorzenione w polskiej kulturze święto pełne tradycji,
które staramy się pielęgnować. Teraz nadszedł

czas, aby odpocząć i poprzez wspólną zabawę
podziękować za urodzaj – dodaje Tyburski.
W uroczystościach dożynkowych wzięło udział wielu znakomitych gości – przedstawicielka wojewody kujawsko-pomorskiego,
która odczytała pismo Prezesa Rady Ministrów skierowane do rolników, a także Paweł
Zgórzyński – radny sejmiku województwa
kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Zgórzyński – starosta rypiński, Marek Tyburski – wicestarosta rypiński, przedstawiciele instytucji
działających na terenie gminy i powiatu, radni
gminni i powiatowi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, strażacy, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich oraz wielu

mieszkańców gminy i gości przyjezdnych. Starostami tegorocznych dożynek zostali Marzena
Siatkowska z Dębian i Mirosław Komorowski
z Puszczy Rządowej. Wieńce dożynkowe wykonały panie z KGW: Dylewo, Puszcza Rządowa,
Starorypin-Iwany, Rypałki oraz sołectwo Stawiska. Kotyliony wykonały panie z KGW
w Rusinowie. Ważnym punktem sobotnich
uroczystości było uhonorowanie najlepszych
rolników gminy Rypin. Wyróżnienia otrzymali:
Ewa i Krzysztof Krempeć z Zakrocza, Monika
i Mariusz Tyburscy z Puszczy Rządowej oraz
Dariusz Wasiewski z Dębian. Dożynki stanowiły
również okazję do wręczenia nagród wójta gminy Rypin dla laureatów konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i środowisku”. Główna nagroda
przypadła Teresie Lemańskiej z Kowalk. Tegoroczne uroczystości dożynkowe posiadały wyjątkowo bogaty program artystyczny. Na scenie
swoje umiejętności prezentowali m.in. uczniowie lokalnej szkoły. Imprezę uświetnił także
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Rypina.
Oprawę artystyczną zapewniły ponadto zespoły:
Tama I i Tama II działające przy Urzędzie Gminy Rypin, zespół „Jutrzenka” z Rypałk Prywatnych oraz kapela „Sami Swoi”. Nie zabrakło
również stoisk, gdzie swoje smakowite wyroby
serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Balinie, Borzyminie, Godziszewach i Starorypinie-Iwanach. Posiłek dla gości przygotowały panie z KGW w Zakroczu, natomiast
grochówkę – pracownicy stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Kowalkach.
Po części oﬁcjalnej przyszedł czas na wspólną

zabawę. Rywalizacja sołectw okazała się strzałem w dziesiątkę i dostarczyła wszystkim mnóstwo radości. W ostatecznej klasyﬁkacji najlepszą okazała się drużyna z Sadłowa. Nagrody
dla uczestników rywalizacji sportowej sołectw
ufundowała Firma Transportowo-Handlowa
SPEDWIT z Golubia-Dobrzynia. Zwycięskie
sołectwo otrzymało również czek na kwotę 300
zł. Liczną publiczność zgromadził także pokaz tresury psów, który wraz z grupą treserów
poprowadził Maciej Paradowski z Zakrocza.
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostało rozlosowanych 100 drzew i krzewów. Dodatkowo
wśród losów ukryte były niespodzianki w formie nagród rzeczowych. Fundatorami drzewek
i nagród była Gmina Rypin. Nagrody przekazały
także Firma SPEDWIT z Golubia-Dobrzynia
oraz Firma DAMIX z Rypina. Organizatorzy
pomyśleli również o najmłodszych uczestnikach święta plonów. Największą atrakcję stanowiła dmuchana zjeżdżalnia, do której przez
cały czas ustawiała się spora kolejka dzieci.
Imprezą towarzyszącą tegorocznych dożynek
było wydarzenie pn. „Patrol historyczny –
pogranicze chrześcijaństwa”. Wszyscy uczestnicy sobotniej zabawy mieli okazję podpatrzeć
pracę średniowiecznych rzemieślników. Odbyły
się również pokazy rycerskie oraz przejażdżki
kucykiem i bryczką. Imprezę prowadził Andrzej
Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dożynkowe świętowanie
zakończyła zabawa taneczna przy muzyce na
żywo.
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W Sadłowie praca wre
Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Michałki – Sadłowo. Koszt
inwestycji wynosi 1,5 mln zł przy udziale dofinansowania z Gminy Rypin
w wysokości 340 tys. zł.
Niezwykle szeroki zakres robót obejmuje m.in.: poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości
5 m, wzmocnienie konstrukcji geosiatką, zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez wykonanie
dodatkowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz odtworzenie istniejących
rowów odwadniających. W celu podniesienia bezpieczeństwa remontowany odcinek zyska m.in.:
chodnik, aktywne przejścia dla pieszych zasilane energią słoneczną i wiatrową oraz nowe oznakowanie
pionowe i poziome. Przebudowa drogi powiatowej jest realizowana w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Przebudowę wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.
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Dodatkowe środki dla szkół
Szkoły Podstawowe w Sadłowie oraz w Stępowie otrzymały dodatkowe środki z rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doﬁnansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Suma otrzymanych środków wynosi 9 557 zł, z czego: 4 683 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Sadłowie, a 4 874 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Stępowie.

Gmina Rypin na targach

Seniorzy docenili wójta

Tradycyjnie w drugi weekend września odbyły się targi Rypin Agra połączone z powiatowymi
dożynkami. Okoliczni mieszkańcy i przybyli goście mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi modelami maszyn rolniczych i urządzeniami wykorzystywanymi w rolnictwie. W tegorocznych
targach wzięło udział kilkudziesięciu wystawców z całego kraju. Gmina Rypin również miała swoje promocyjne stoisko, które cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Drugiego dnia imprezy rozstrzygnięty został konkurs rękodzieł na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Gminę Rypin reprezentowało 5 wieńców wykonanych przez: sołectwo Stawiska, KGW Dylewo,
KGW Puszcza Rządowa, KGW Rypałki Prywatne i KGW Starorypin-Iwany. Nagrody w konkursie
otrzymało sołectwo Stawiska za II miejsce oraz KGW Puszcza Rządowa – wyróżnienie.

W sobotę 17 września członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Rypina obchodzili swoje święto. Spotkanie było okazją do
podziękowań i wręczenia pamiątkowych medali.

W zdrowym ciele zdrowy
duch, czyli warsztaty
kulinarne
W gminie Rypin realizowane są warsztaty dla kobiet w ramach projektu
„Inicjuj z FIO na start”.
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
TŁOK w Toruniu udzieliło Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin reprezentującemu grupę nieformalną, której liderką jest Dorota Grudzińska, wsparcia ﬁnansowego w kwocie 5 tys. zł, ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt pn.
„Warsztaty dla kobiet w Gminie Rypin”. Nabór pań chcących uczestniczyć w projekcie
jest przeprowadzany za pośrednictwem kół gospodyń wiejskich działających na terenie
gminy Rypin. Pierwsze warsztaty odbyły się 19 września w Akademii Kulinarnej Studio A w Toruniu i polegały na przygotowaniu pod okiem Agnieszki Michałowskiej dań
kuchni regionalnej, m.in.: zupy klopsowej, pierogów, śledzi, deseru. Praktyczne zajęcia
kulinarne poprzedzone zostały wykładem Marty Sikorskiej nt. „Historii i tradycji Kujaw
i Pomorza” oraz Ziemi Dobrzyńskiej. Kolejne zajęcia odbędą się w październiku i listopadzie br. i będą to warsztaty serowarskie oraz warsztaty z przygotowania dań z ryb.

Za wieloletnią pomoc i szczególny udział w życiu rypińskiego związku wyróżnienie otrzymał m.in.
wójt gminy Rypin, Janusz Tyburski.
– Seniorzy to grupa społeczna, która zasługuje na szczególny szacunek. Warto pamiętać i mieć świadomość, że osoby starsze pragną być zauważane i doceniane. Podziękowania należą im się również za
to, że czynnie uczestniczą w wychowaniu młodego pokolenia. Wszystkim seniorom życzę przede wszystkim dużo zdrowia, radości i energii do działania – mówi Tyburski.
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Cenna lekcja o bezpieczeństwie

14 września policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie gościła w Szkole Podstawowej w Kowalkach,
gdzie spotkała się ze uczniami. Cel wizyty stanowiła m.in. pogadanka z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Funkcjonariuszka przypomniała o obowiązujących przepisach, o tym, jak należy zachowywać się w rejonie przejść dla pieszych oraz jak bezpiecznie przechodzić przez wyznaczone
miejsca. Poinformowała również, aby poruszać się lewą stroną pobocza, gdy nie ma chodnika
oraz o tym, że zabronione jest wbieganie na przejście dla pieszych czy wchodzenie na nie zza
stojących i ograniczających widoczność pojazdów. Przy użyciu tuby policjantka zaprezentowała dzieciom, jak wygląda osoba, która posiada na sobie elementy odblaskowe. Przy tej okazji
obdarowała dzieci opaskami odblaskowymi. Na spotkaniu ze starszymi uczniami funkcjonariuszka mówiła o odpowiedzialności nieletnich za zachowania niezgodne z prawem. Młodzież
mogła zobaczyć krótkie ﬁlmy instruktażowe obrazujące zagrożenia wynikające z zażywania
narkotyków, jak również z niewłaściwego korzystania z internetu.

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

Jednostki OSP zyskały nowy sprzęt
Sprzęt strażacki za 40 tys. zł traﬁł do sześciu jednostek OSP z terenu gminy Rypin. Uroczyste przekazanie nastąpiło
14 września w siedzibie Urzędu Gminy Rypin.
Zakup był możliwy dzięki środkom skierowanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Program wsparcia dla
ochotniczych straży pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową
Strażą Pożarną. Dzięki wsparciu z funduszu dla jednostek OSP zakupiono wyposażenia i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, m.in.: deﬁbrylatory, butle na
sprężone powietrze, przenośne zestawy oświetleniowe, pilarki, bosaki dielekPozyskany i przekazywany sprzęt z podziałem na jednostki:
OSP Godziszewy
1. Pilarka do drewna
2. Latarka akumulatorowa – 6 szt.
OSP Kowalki
1. Deﬁbrylator
2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2 szt.
3. Bosak dielektryczny
4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
5. Latarka akumulatorowa – 4 szt.
6. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
OSP Stępowo
1. Agregat prądotwórczy
2. Przenośny zestaw oświetleniowy
3. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

tryczne oraz latarki akumulatorowe. Zakupiony sprzęt przekazano poszczególnym jednostkom w trakcie uroczystości.
Wyposażenie druhom przekazali: komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Rypinie, st. bryg. Grzegorz Łydkowski, oraz wójt gminy
Rypin, Janusz Tyburski. Sprzęt odebrali prezesi i naczelnicy poszczególnych
jednostek OSP. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków gminy Rypin.
OSP Sadłowo
1. Deﬁbrylator
2. Butla na sprężone powietrze o pojemności 6 l – 2szt.
3. Bosak dielektryczny
4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
5. Latarka akumulatorowa – 4 szt.
6. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
WOSP Zakrocz
1. Agregat prądotwórczy
2. Latarka akumulatorowa – 4 szt.
OSP Rypałki
1. Przenośny zestaw oświetleniowy
2. Pilarka do drewna
3. Latarka akumulatorowa – 4 szt.

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
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

Poznawali uroki Borów Tucholskich
15
września
kilkunastoosobowa
grupa
mieszkańców
wsi
Kowalki
uczestniczyła
w wyjeździe studyjnym do wioski tematycznej
w powiecie tucholskim.

Wizyta w Wiosce Górniczej we wsi Piła stanowiła okazję do
zapoznania się z tradycjami i historią jedynej podziemnej kopalni
węgla brunatnego w północnej Polsce. Uczestnicy wyjazdu brali też
udział w grze terenowej oraz uczyli się ﬁlcowania wełny i tworzenia
ozdób. Kolejnych atrakcji dostarczyła wizyta w Fojutowie, gdzie znajduje się unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej – akwedukt.
W pamięci mieszkańców wsi z pewnością na długo pozostaną piękne
widoki i panorama Borów Tucholskich z wieży widokowej.

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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