egzemplarz bezpłatny

•

listopad /grudzień 2018

•

6/2018(10)

• ISSN 2543-9197
W tym wydaniu m.in.:
Nowe władze zaprzysiężone
22 listopada podczas sesji wójt Janusz
Tyburski oraz 15 radnych kadencji 2018–
2023 złożyli uroczyste ślubowanie.
Nie zabrakło podziękowań, kwiatów
i życzeń.

str. 2
Świąteczny jarmark już za
nami
8 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Rypin odbyła się siódma
edycja
Dobrzyńskiego
Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Chętni mogli
kupić świąteczne ozdoby i spróbować
tradycyjnych dań.

str. 3

Wizyta Mikołaja
W sobotę 8 grudnia dzieci ze wsi
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22 listopada podczas sesji wójt Janusz Tyburski oraz 15 radnych kadencji 2018–2023 złożyli uroczyste ślubowanie. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów
i życzeń. Pełna relacja z wydarzenia na s. 2.

Medale na 50-lecie
małżeństwa wręczone
Osiem par z terenu gminy Rypin, które
przeżyły w związku małżeńskim 50
lat, zostało nagrodzonych medalami
od prezydenta RP.
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„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”.
(K. I. Gałczyński)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom
Gminy Rypin i Powiatu Rypińskiego składamy życzenia radości i spokoju.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca miłością i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.
Niech te święta będą pogodne, zdrowe i miłe, a Nowy Rok
przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń i realizację wszelkich planów!
Przewodnicząca Rady Gminy Rypin
Wiesława Sokołowska

Remont drogi zakończony
20 listopada oficjalnie oddano do
użytku przebudowany odcinek drogi
gminnej
Linne–Nowe
Sadłowo–
Sadłowo Rumunki.
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Strażackie spotkanie
w Stępowie
8 grudnia miało miejsce ostatnie
w tym roku posiedzenie Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Rypinie.

Wójt Gminy Rypin
Janusz Tyburski

str. 5
Patriotyczne śpiewanie
Amelia Szyszka – utalentowana uczennica
Szkoły Podstawowej w Borzyminie
została laureatką XV Wojewódzkiego
Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie,
Polsko”, który odbył się 7 listopada
w Zamku Bierzgłowskim w powiecie
toruńskim.
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Nowe władze zaprzysiężone
22 listopada podczas sesji wójt Janusz Tyburski oraz 15 radnych kadencji 2018–2023 złożyli uroczyste ślubowanie. Nie zabrakło podziękowań,
kwiatów i życzeń.
Obrady pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy otworzyła zgodnie
z przepisami najstarsza wiekiem radna Barbara Marchewka. Następnie
piętnaścioro radnych kolejno złożyło
ślubowanie, powtarzając słowa:
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
po wcześniejszym odczytaniu roty
ślubowania: „Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Podczas sesji zaprzysiężony został
również wójt Janusz Tyburski.
– Ostatnie cztery lata oceniam
pozytywnie – przyznaje Tyburski. –
Wspólnie z radnymi w ramach partnerskiej współpracy udało nam się
zrealizować wiele istotnych inwestycji. Działania te w znacznym stopniu

poprawiły jakość życia mieszkańców
naszej gminy. Uważam, że w czasie
ostatniej kadencji nastąpił dalszy
rozwój gminy Rypin. Serdecznie dziękuję pracownikom urzędu, radnym
oraz sołtysom za ich zaangażowanie
i pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Gratuluję wyboru wszystkim radnym i liczę na owocną współpracę.
W trakcie obrad wyłoniono
także przewodniczącego rady gminy. Głosami radnych funkcję tę
ponownie sprawować będzie Wiesława Sokołowska. Wiceprzewodniczącymi zostali Mirosław Kowalski
i Marek Śmiechewicz. W sesji oprócz
nowych władz gminy uczestniczyli
m.in.: sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu, radni powiatowi
oraz przedstawiciele ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy
Rypin.

Radni w obiektywie

Wiesława Sokołowska,
przewodnicząca Rady Gminy Rypin

Mirosław Kowalski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin

Marek Śmiechewicz,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Rypin

Mariola Budzanowska

Barbara Marchewka

Teresa Kamińska

Sylwia Laskowska

Jarosław Łukaszewski

Sławomir Rumiński

Paulina Staszewska

Walenty Topolewski

Jan Dytrych

Jarosław Jankowski

Karol Wojciechowski

Stanisław Obczyński

Zaproszenie dla rodziców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie
zaprasza wszystkich chętnych rodziców i opiekunów
z terenu gminy Rypin na zajęcia warsztatowe „Szkoła
dla rodziców”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15
stycznia 2019 roku o godzinie 10. Zajęcia prowadzone będą według tematów zawartych w książkach:
„Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby
dzieci mówiły” Adele Faber, Elaine Mazlish oraz
„Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona. Obie

pozycje uznano za ważne w rozwijaniu kompetencji
rodzicielskich. Zajęcia, które poprowadzi mgr Dorota Prusak-Gradowska, będą składały się z części teoretycznej i praktycznej. Zapisów można dokonywać
pod numerem telefonu 54 280 97 06 bądź osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie.
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WYDARZENIA

Świąteczny jarmark już za nami

8 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się siódma edycja Dobrzyńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Chętni mogli kupić
świąteczne ozdoby i spróbować tradycyjnych dań.
Cykliczne wydarzenie organizowane w okolicy świąt Bożego
Narodzenia z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających. Swoje wyroby na stoiskach prezentowały m.in. panie z lokalnych kół
gospodyń wiejskich.
– Z przyjemnością uczestniczymy w kolejnej edycji jarmarku
– przyznaje Mariola Ornowska, przewodnicząca KGW w Balinie.
– Odwiedzający nasze stoisko mogli skosztować domowych wypieków oraz pierogów z kapustą i grzybami. Naszą nowością były
paszteciki postne, które rozeszły się w mgnieniu oka.
– Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród

odwiedzających – mówi Alina Więckowska z KGW w Cetkach.
– Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy pierogi z kapustą
i grzybami, krokiety, paszteciki, barszcz i ciasta. Zawsze chętnie bierzemy czynny udział w tego typu wydarzeniach, m.in. ze
względu na wyjątkową atmosferę.
Nie zabrakło także przedstawicieli rypińskich placówek oświaty. Swoje stoiska miały: Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej oraz Zespól
Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego. Niewątpliwą atrakcją
były także występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Na scenie wystąpiły również lokalne zespoły muzyczne:

Wizyta Mikołaja
W sobotę 8 grudnia dzieci ze wsi Czyżewo i Rakowo odwiedził
św. Mikołaj.
W oczekiwaniu na przybycie niezwykłego gościa, dzieci uczestniczyły w różnych
konkursach i zabawach. O niezwykłą atmosferę zadbała profesjonalna animatorka. Dzieci
tańczyły, rozwiązywały rebusy, a przede wszystkim doskonale się bawiły. Następnie do
świetlicy zawitał długo wyczekiwany św. Mikołaj. Dzieci przyjęły go entuzjastycznie,
a na ich twarzach szybko pojawił się uśmiech. Każdy milusiński otrzymał paczkę ze słodkościami.

Tama, Jutrzenka, Senior Band. W trakcie trwania imprezy rozstrzygnięto konkurs rękodzieła ludowego związanego z okresem
świąt Bożego Narodzenia. Wśród nagrodzonych znalazły się koła
gospodyń wiejskich oraz szkoły podstawowe działające na terenie
gminy Rypin. Ponadto podczas imprezy wyróżniono najciekawsze
stoiska i ekspozycje. Jury konkursowe doceniło m.in. Zespół
Szkół Nr 4 w Nadrożu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie. Organizatorem siódmej edycji Dobrzyńskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego była Gmina Rypin oraz Szkoła
Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.
Patronat nad imprezą tradycyjnie objął wójt gminy Rypin.
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Medale na 50-lecie małżeństwa wręczone
Osiem par z terenu gminy Rypin, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat, zostało nagrodzonych medalami od prezydenta RP.

Złote gody odbyły się 5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Rypin. Jubilatom odznaczenia wręczył wójt Janusz Tyburski. Po dekoracji był czas na rozmowę, chwilę wspomnień i życzenia od bliskich.
– Miałam 24 lata, gdy poznałam swojego męża – wspomina
Stanisława Naworska. – Na pierścionek zaręczynowy nie czekałam
zbyt długo. Pamiętam, jak przyjechał na motorze do mojego domu,
by mi się oświadczyć. Ślub mieliśmy w kościele w Sadłowie, wesele
w moich rodzinnych Kotowach. Mamy czwórkę dzieci i doczeka-

Urszula i Kazimierz Krzyczkowscy

Jadwiga i Stanisław Gurtowscy

Barbara i Andrzej Rutkowscy

liśmy się czworo wnucząt.
– Poznałem swoją żonę w Rypinie – opowiada Stanisław Lewandowski. – Każdego dnia jako listonosz odwiedzałem wiele domostw. Pewnego razu drzwi otworzyła mi piękna dziewczyna, która
od razu wpadła mi w oko. Chwilę porozmawialiśmy i okazało się,
że jest z wizytą u wujka. Tak zaczęła się nasza przygoda. Po kilku
miesiącach podjęliśmy decyzję o byciu razem. Wesele odbyło się
w jej rodzinnym domu. Wszyscy tańczyliśmy, śpiewaliśmy i bawiliśmy się do białego rana. Byliśmy tacy młodzi, tacy zakochani.

Teresa i Janusz Kamińscy

Barbara i Andrzej Siłakowscy

Filomena i Ryszard Jabłońscy

Stanisława i Stanisław Naworscy

Teresa i Stanisław Lewandowscy

Panie na warsztatach

6 listopada w świetlicy wiejskiej w Kowalkach odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu
„Warsztaty dla kobiet z Gminy Rypin”, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich „Inicjuj z FIO na start”.
Spotkanie poprowadziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalkach. Uczestnicy warsztatów przygotowywały
dania z ryb. Był czas na rozmowy i wymianę doświadczeń.
Panie wymieniały się swoimi sposobami na przyrządzenie potraw. Gościem warsztatów była Joanna Kamińska
– przedstawicielka Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, które udzieliło wsparcia ﬁnansowego na realizację

Szanujemy się i dlatego nasze małżeństwo jest szczęśliwe i przetrwało już 50 lat. Miłość musi iść w parze z szacunkiem.
Po części oﬁcjalnej gościom podano poczęstunek. O oprawę
muzyczną zadbała kapela „Sami Swoi”. Wyróżnione małżeństwa:
Jadwiga i Stanisław Gurtowscy z Mariank, Teresa i Janusz Kamińscy
z Puszczy Miejskiej, Urszula i Kazimierz Krzyczkowscy ze Starorypina Prywatnego, Teresa i Stanisław Lewandowscy z Rusinowa,
Stanisława i Stanisław Naworscy z Ław, Barbara i Andrzej Rutkowscy z Balina, Barbara i Andrzej Siłakowscy z Godziszew.

projektu. Pierwsze warsztaty odbyły się 19 września w Akademii Kulinarnej Studio A w Toruniu i polegały na przygotowaniu dań kuchni regionalnej. Warsztaty serowarskie
odbyły się 26 października w świetlicy wiejskiej w Rypałkach Prywatnych i miały na celu nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat sztuki serowarstwa.
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Remont drogi
zakończony

Kolejna siłownia pod chmurką

20 listopada oficjalnie oddano do użytku przebudowany odcinek
drogi gminnej Linne–Nowe Sadłowo–Sadłowo Rumunki.
Prace na wspomnianym odcinku
polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu podbudowy, wykonaniu poszerzeń,
poboczy i zjazdów, a następnie nawierzchnie jezdni utrwalono emulsją
i grysami. Wartość inwestycji wyniosła
ponad 400 tys. zł.
– Zakończyliśmy pierwszy etap
prac, który objął przebudowę ponad
900-metrowego
odcinka
drogi.
W ciągu najbliższych lat planujemy
podjąć kolejne działania – przyznaje wójt Janusz Tyburski. – Na terenie
naszej gminy z roku na rok przybywa
dróg utwardzonych. Nowe inwesty-

W listopadzie w miejscowości Borzymin powstała
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 Spor-

towej”. Dodatkowo jedno urządzenie – biegacz – zostało
zakupione w ramach środków funduszu sołeckiego wsi
Borzymin. Siłownia została zlokalizowana w obszarze
zwartej zabudowy wsi, w pobliżu szkoły podstawowej,
sklepów oraz świetlicy wiejskiej. Łączny koszt zakupu
i montażu wszystkich urządzeń wyniósł 15 tys. zł.

cje poprawiają jakość życia mieszkańców i zwiększają atrakcyjność poszczególnych wsi. Corocznie wspólnie
z radnymi zabezpieczamy środki na
budowę nowych i poprawę stanu już
istniejących dróg gminnych. Doﬁnansowujemy również przebudowę dróg
powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Rypin.
Wykonawcą przebudowy drogi gminnej Linne–Nowe Sadłowo–
Sadłowo Rumunki było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„MAR-DAR” Marian Tompalski
z Chrostkowa.

Strażackie spotkanie w Stępowie
8 grudnia miało miejsce ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rypinie.
Spotkanie odbyło się w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stępowie. Posiedzenie otworzył
Tomasz Jezierski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie. Po powitaniu gości
przyszedł czas na przedstawienie najważniejszych
informacji dotyczących funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy Rypin. Wspomniano
również o inicjatywach, w których biorą udział
zarówno strażacy z Państwowej, jak i Ochotniczej
Straży Pożarnej. Dyskusja dotyczyła także rodzaju
oraz ilości zakupionego sprzętu i umundurowania
strażaków w bieżącym roku. Na terenie gminy Rypin działa obecnie sześć jednostek typu S (posiadających środek transportu) oraz dwie drużyny MDP.
Baza techniczna wraz z zapleczem socjalnym jest
w miarę możliwości doposażana w nowy sprzęt.
W dwóch jednostkach będących w KSRG działa
system selektywnego alarmowania. W przypadku,
gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki
do zdarzenia, syrenę uruchamia dyżurny operacyjny
PSP w Rypinie. Dodatkowo druhowie otrzymują na

swoje telefony komórkowe powiadomienia o alarmie
w formie SMS-a. W sobotnim spotkaniu uczestniczył
także wójt Janusz Tyburski.
– Systematycznie zwiększamy wydatki na działanie jednostek OSP. W bieżącym roku na ten cel
przeznaczyliśmy ponad 200 tys. złotych. Sukcesywnie
remontujemy m.in. remizy oraz świetlice wiejskie.
Dziękuję za zaangażowanie i współpracę – mówi
wójt Janusz Tyburski.
W tym roku dzięki środkom skierowanym
przez Ministerstwo Sprawiedliwości z tzw. Funduszu Sprawiedliwości do wszystkich jednostek
OSP z terenu gminy Rypin traﬁł sprzęt za 40 tys. zł.
Zakupiono urządzenia ratownictwa niezbędne do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdarzenia, m.in.: deﬁbrylatory, butle na
sprężone powietrze, przenośne zestawy oświetleniowe, pilarki, bosaki dielektryczne oraz latarki akumulatorowe. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze
i zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Świętowali
niepodległość
11 listopada w Rypinie zorganizowano obchody z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwiaty
przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli
także: wójt gminy Rypin Janusz Tyburski i przewodnicząca
Rady Gminy Rypin Wiesława Sokołowska.
Niedzielne uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczył ks. infułat Marek
Smogorzewski. Wyjątkową akademię z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana
Chełmickiego w Rypinie. Po modlitwie za Ojczyznę, uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do parku im. Józefa Piłsudskiego. Korowód
przystanął na chwilę przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
gdzie oﬁcjalnie odsłonięto mural na jubileusz odzyskania niepodległości.

Nowa droga w Sadłowie

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka Michałki-Sadłowo.
Wartość zadania wyniosła ponad 1,5 mln zł. Zakres robót
objął m.in. poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 5
metrów, 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 zyskał aktywne przejścia dla
pieszych zasilane energią słoneczną i wiatrową oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowę drogi powiatowej zrealizowano w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja została również doﬁnansowana ze
środków z budżetu gminy Rypin.
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Koszykarskie
zmagania uczniów

Informator dla mieszkańców

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

28 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców. Zawody przeznaczone były dla uczniów
z rocznika 2006 i młodszych. Rocznik 2003/2005 rywalizował
w mistrzostwach 3 grudnia w Szkole Podstawowej im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Zmagania w poszczególnych
grupach prowadzono w systemie „każdy z każdym”. Nie zabrakło
dyplomów, medali oraz nagród rzeczowych.

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

Biegiem uczcili
niepodległość

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

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

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

Odzyskanie niepodległości można świętować na
różne sposoby. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakroczu świętowali tę wyjątkową dla kraju rocznicę, uczestnicząc w biegu niepodległościowym. Symboliczną
trasę młodzież pokonała wyposażona w biało-czerwone
ﬂagi. Tym przedsięwzięciem uczniowie przyłączyli się
do ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości.

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

Patriotyczne śpiewanie
Amelia Szyszka – utalentowana uczennica Szkoły Podstawowej w Borzyminie została laureatką XV Wojewódzkiego
Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie, Polsko”, który odbył się 7 listopada w Zamku Bierzgłowskim w powiecie
toruńskim.
W konkursie uczestniczyła młodzież z różnych
zakątków województwa kujawsko-pomorskiego,
prezentując na scenie pieśni patriotyczne. Spośród
wykonawców wyłoniono zwycięzców w trzech
kategoriach wiekowych. Drugie miejsce w kategorii 13–15 lat zdobyła Amelia Szyszka, która
przed publicznością zaśpiewała piosenkę z repertuaru Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Uczennicę
Szkoły Podstawowej w Borzyminie do udziału
w konkursie przygotował Bartłomiej Umiński.
– Na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie, Polsko” w Zamku Bierzgłowskim wystąpiłam po raz trzeci. W minionych
latach również zdobywałam nagrody: miejsce
III oraz nagrodę specjalną Dyrektora Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni za najlepsze wykonanie i interpretację pieśni. W tym roku wykonałam piosenkę „Mury” Jacka Kaczmarskiego,

którą wybrałam z rodzicami
i panem, który mnie przygotowuje do konkursów.
W tym roku przypada 100.
rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, dlatego stwierdziliśmy, że ten
utwór będzie jak najbardziej
odpowiedni. Bardzo zależało mi na występie na
tym konkretnym festiwalu,
gdyż uważam go za bardzo
szczególny i na wysokim
poziomie. Atmosfera, która
tam panuje ogromnie wpływa na wykonawców, a przynajmniej na mnie. Jest to
życzliwość i zrozumienie ze
strony organizatorów, ale
jednocześnie wyczuwalna
nuta podniosłości, jaką
niesie ze sobą patriotyczny repertuar. Poza tym
jestem dumna, że właśnie
na Zamku Bierzgłowskim mogłam reprezentować moją szkołę i zająć miejsce na podium.
Dla młodego człowieka
taki występ to kolejny
krok w rozwoju, zarówno tym artystycznym,
jak i duchowym. Jest to
również motywacja do
dalszej pracy nad swoim
głosem i potwierdzeniem

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

sensu tego, co robię i w co się angażuję. Chciałabym serdecznie podziękować mojemu panu,
który przygotowuje mnie do wszystkich występów,
Bartkowi Umińskiemu, i rodzicom, którzy zawsze
mnie wspierają – mówi Amelia Szyszka z klasy
VIII Szkoły Podstawowej w Borzyminie.
Nagrody laureatom konkursu wręczył
marszałek województwa Piotr Całbecki. Tegoroczny festiwal miał szczególny wymiar, ze
względu na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Pomysłodawcy wydarzenia zapewniają,
że inicjatywa ma na celu krzewienie idei patriotycznych wśród dzieci i młodzieży m.in. poprzez
muzykę. Organizatorami festiwalu byli Zespół
Szkół w Łubiance, Stowarzyszenie im. św. Jana
Pawła II Łubianka, Urząd Gminy Łubianka oraz
Akcja Katolicka Paraﬁi pw. Wniebowzięcia NMP
w Bierzgłowie.

INFORMACJA
W Urzędzie Gminy Rypin w każdy wtorek w godzinach od 8.30 do 13.30 w pokoju
nr 26 działa Punkt Konsultacji Psychologiczno-Terapeutycznej w zakresie poradnictwa,
interwencji i terapii.
Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 54 280 97 07 bądź osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie.

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
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