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W tym wydaniu m.in.:

Budowa obiektu rozpoczęła się jesienią 2017 
roku. Inwestycję sfi nansowano przy udziale 
środków unijnych. Pieniądze na wyposażenie 

obiektu pozyskano w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Krótką 
historię budowy świetlicy przedstawił w trakcie 

uroczystości sołtys Radosław Więckowski, który 
jednocześnie podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania obiektu.

                                        Dokończenie na str. 2

Nowa świetlica już służy mieszkańcom
W niedzielę 17 marca odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Cetkach.

18 lutego wójt Janusz Tyburski 
podpisał umowę na dzierżawę terenów 
inwestycyjnych gminy Rypin. 

Gmina zarobi 
na fotowoltaice

str. 2

7 lutego w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Rypin odbyło się powiatowe 
spotkanie „Razem dla Kujaw i Pomorza”, 
organizowane przez wojewodę 
kujawsko-pomorskiego.

Razem dla Kujaw i Pomorza

str. 2

8 marca wszystkie panie obchodzą 
swoje święto. Tradycyjnie Dzień Kobiet 
świętowały członkinie KGW z terenu 
gminy Rypin.

Panie świętowały
Dzień Kobiet

str. 5

Początek roku to okres bardzo 
pracowity dla jednostek OSP. Strażacy-
ochotnicy muszą nie tylko podsumować 
rok miniony, ale także przygotować 
plany pracy na rok następny.

Jednostki OSP po walnych 
zebraniach

str. 3

Zgodnie z wielkanocną tradycją 
28 marca w świetlicy w Rypałkach 
Prywatnych przy świątecznym stole 
spotkali się mieszkańcy wsi.

Wielkanocne spotkanie
w świetlicy

str. 5

W tym roku budżet sołecki w gminie 
Rypin wynosi ponad 560 tys. zł. Kwotę 
tę rozdysponowano na dwadzieścia 
cztery sołectwa.

Fundusz sołecki gminy
Rypin

str. 4

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kowalkach przyłączyli się do 
ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Dobrze Cię widzieć”, realizowanej w 
ramach projektu „Bezpieczna droga”.

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim

str. 6

21 lutego został rozegrany XXXV 
Sprawnościowy Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Rypin. 

Rywalizowali o puchar wójta

str. 8

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom 
gminy Rypin i powiatu rypińskiego  składamy życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Państwa rodzinach i domach zagościły radość, 
spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Niech to odrodzenie duchowe da siłę do pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodnicząca Rady Gminy Rypin 
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin 
Janusz Tyburski
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Nowa świetlica już służy mieszkańcom

Gmina zarobi 
na fotowoltaice

Inwestycji ciąg dalszy

Razem dla Kujaw i Pomorza

18 lutego wójt Janusz Tyburski podpisał umowę na dzierżawę 
terenów inwestycyjnych gminy Rypin. 

Inwestycje w gminie Rypin nie zwalniają. Przedstawiamy te najważniejsze.

7 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się powiatowe 
spotkanie „Razem dla Kujaw i Pomorza”, organizowane przez wojewodę 
kujawsko-pomorskiego.

– Na tę chwilę mieszkańcy naszej wsi czeka-
li wiele lat. Mamy swoją świetlicę i tym samym 
nową przestrzeń do wielu interesujących 
aktywności. Obiekt jest dobrze doposażony 
i nowoczesny. Dzięki pozyskanemu dofi nan-
sowaniu możliwy był zakup stołów, krze-                                                                                                     
seł, naczyń oraz niezbędnego sprzętu kuchen-
nego. Czeka nas jeszcze wiele pracy wokół 
budynku. Trzeba przed świetlicą wyłożyć pol-
bruk, zrekultywować boisko, dokonać nasa-
dzeń. Myślę, że przy pomocy rady gminy i wój-
ta dam radę. Świetlica będzie tętnić życiem 
m.in. za sprawą naszego KGW. Panie chętnie 
organizują i angażują całą społeczność wsi do 
spotkań z różnych okazji. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tego pięk-
nego obiektu – mówi sołtys Radosław Więc- 
kowski.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. kan. 
Andrzej Krasiński dokonał aktu poświęcenia 
nowej inwestycji. Następnie głos zabrali przy-
byli goście, a wśród nich wójt Janusz Tyburski.

– Mieszkańcy wsi Cetki w latach 70. i 80. 
posiadali Klub Rolnika. Ten klub przejęły Rypiń-                                                                                              

skie Zakłady Okrętowe, później w trakcie 
prywatyzacji sprzedano jego pomieszczenia. 
Koło Gospodyń Wiejskich wraz z radą sołecką 
należą do najbardziej aktywnych w gminie 
Rypin. W znacznym stopniu wpłynęło to na de-
cyzję rady gminy o pobudowaniu nowej świet-   
licy wiejskiej. Uważam, że ta inwestycja jest 
w pełni uzasadniona i wpłynie jeszcze bardziej 
na większą aktywność wszystkich mieszkańców 
– mówi wójt Janusz Tyburski.

Spotkaniu towarzyszyła miła i przyjazna 
atmosfera. Nie zabrakło podziękowań, kwia-
tów i upominków. O pyszny poczęstunek zad-
bały panie z miejscowego KGW. W uroczy-
stym otwarciu nowej świetlicy uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych, radni, 
sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Rypin oraz 
spora liczba mieszkańców wsi Cetki. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli m.in. dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Borzyminie Małgo- 
rzata Cyta, przewodnicząca rady gminy Ry-
pin Wiesława Sokołowska oraz radni powiatu 
rypińskiego Piotr Makowski, Rafał Zglinicki 
i Krzysztof Szalkowski.

Przedmiotem umowy są grunty o łącznej powierzchni 18,5688 ha, położone w Puszczy 
Miejskiej. Dzierżawca, fi rma Green Energy Systems 1 Sp. z o.o., mająca siedzibę 
w Toruniu, planuje w ciągu najbliższych 3 lat wybudować farmę fotowoltaiczną do 
produkcji energii elektrycznej. Umowa została zawarta na 28 lat. Wpływy z czynszu 
dzierżawnego oraz podatków zasilą budżet gminy i pozwolą na realizację kolejnych 
inwestycji.

Dzięki dofi nansowaniu z zewnątrz przebudowana zostanie droga 
gminna w Kowalkach. Koszt tego zadania szacowany jest na 840 
tys. zł, natomiast modernizacja drogi w Rusinowie wyniesie 1,6 mln 
zł. W tym roku ruszył również II etap budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej w Sadłowie. W tym przypadku pozyskane dofi nansowanie to 
ponad 670 tys. zł. Remont obejmie również wiadukt w Starorypinie.
– Gmina Rypin, tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, 
znaczne środki fi nansowe przeznaczy na budowę nowych i roz-
budowę istniejących dróg – mówi wójt Janusz Tyburski. – Konse-
kwentnie realizujemy wieloletni program ich naprawy i modernizac-

ji. Inwestycje planujemy zrealizować przy wsparciu fi nansowym 
z zewnątrz. Naszym priorytetem jest również rozbudowa sieci ka-
nalizacji oraz podłączanie do obecnej infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Ponadto wiele zadań, które poprawią bezpie- 
czeństwo i komfort życia mieszkańców naszej gminy, zrealizujemy 
w ramach funduszu sołeckiego. Będziemy także wspierać inwesty-
cje drogowe ważne dla miasta i powiatu.
Wśród tegorocznych inwestycji drogowych zaplanowano także prze-                                                                                                                             
budowę drogi Sadłowo –Przybysznek. Niebawem ruszą również 
prace przy rewitalizacji parku w Kowalkach. Nadany mu zostanie 

charakter wielofunkcyjny, ogólnodostępny. Zadanie obejmuje m.in. 
budowę fontanny, wykonanie ścieżek i trasy nordic walking oraz 
budowę kładki. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała wspar-
cie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wartość przyznanej pomocy wynosi blisko 500 tys. zł. 
Na terenie gminy Rypin powstaną kolejne miejsca do uprawiania 
sportu. Siłownię pod chmurką zyskają mieszkańcy Mariank. W naj-
bliższym czasie pojawią się także nowe altany przy świetlicach wiej-                                                                                                                             
skich w Czyżewie, Rusinowie, Sadłowie i Sikorach.

Przedstawiciele instytucji rolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, a także Powiatowy Lekarz Weterynarii, opisali zakres swojej działalności, podsu-
mowali dotychczasowe działania oraz przedstawili konkretne plany realizacji na najbliższy rok. W spotka-
niu, oprócz rolników z terenu powiatu rypińskiego, wzięli również udział przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych.

A K T U A L N O Ś C I

Uroczystę przecięcie wstęgi

O poczęstunek zadbały panie z KGW w Cetkach Nie zabrakło podziękowań, kwiatów i upominków Historię budowy świetlicy przedstawił sołtys 
Radosław Więckowski
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Do sadłowskiej straży wstąpił w 1957 roku. 
W 1965 roku wybrany został gospodarzem jed-
nostki, a w 1978 prezesem OSP Sadłowo. 38-letni 
okres jego prezesury to niesamowity rozwój jed-
nostki. Był współautorem monografi i historycznej 
OSP Sadłowo wydanej w 2010 roku. Od 1978 roku 
zasiadał także w Zarządzie Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Rypinie. W styczniu 2016 zre-
zygnował z funkcji prezesa OSP Sadłowo. Za pracę 
społeczną na rzecz pożarnictwa i OSP Sadłowo 
uhonorowany został wieloma odznaczeniami. 
W styczniu 2016 roku otrzymał godność Prezesa 
Honorowego OSP Sadłowo. Stefan Wiśniewski od 
1996 roku pełnił także funkcję sołtysa Sadłowa.

Ku pamięci
W niedzielę 13 stycznia zmarł Stefan Wiśniewski – sołtys i wieloletni 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadłowie.

Jako pierwsi 9 lutego obradowali ochotnicy 
z WOSP w Zakroczu. Zebranie otworzył pre-
zes Ireneusz Wiśniewski, który powitał licznie 
przybyłych gości. Wszyscy na samym początku 
uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych druhów. 
Na spotkanie oprócz samych strażaków przyby-
li: komendant powiatowy PSP w Rypinie Grze-
gorz Łydkowski, komendant gminny ZOSP RP  
w Rypinie Jędrzej Zimnicki, prezes ZOP ZOSP 
RP w Rypinie Jan Pankowski, wójt gminy Rypin 
Janusz Tyburski oraz przewodnicząca rady gminy 
Rypin Wiesława Sokołowska W trakcie zebrania 
Grzegorz Łydkowski, komendant powiatowy PSP 
w Rypinie, przekazał na ręce prezesa miejscowej 
jednostki okolicznościowy list od nadbryg. Ja-
nusza Halaka, komendanta wojewódzkiego PSP 
w Toruniu. Efektem spotkania było jednogłośnie 
udzielone absolutorium dla obecnego zarządu. 
Kolejne zebranie sprawozdawcze dobyło się 23 
lutego w Kowalkach. Wśród poruszanych tema- 
tów były sprawy fi nansowe związane z roz-
budową remizy i zakupem sprzętu. W zeszłym 
roku druhowie z OSP Kowalki 90 razy uczest-
niczyli w akcjach ratowniczych, w tym 25 razy 
w gaszeniu pożarów i 65 razy w likwidacji miej-                                                                                        
scowych zagrożeń. Zarządowi, którym kieruje 
prezes Jędrzej Zimnicki, jednogłośnie udzielone 
zostało absolutorium. Zebranie tradycyjnie za-
kończyło się wspólnym poczęstunkiem. W tłusty 
czwartek 28 lutego spotkali się w swojej remi-
zie druhowie z OSP w Stępowie. Sprawozdanie 
z ubiegłorocznej działalności jednostki OSP 

w Stępowie przedstawił dotychczasowy prezes 
jej zarządu – Tomasz Jezierski, informując na 
początku o swojej rezygnacji z pełnionej dotąd 
funkcji. Prezesem jednostki został Remigiusz 
Błażejewski, naczelnikiem – Zbigniew Jabłońs-
ki, z-cą naczelnika – Piotr Zalewski, skarbni-                                                                                 
kiem i gospodarzem remizy – Jacek Rasz-
kowski, a sekretarzem – Grzegorz Rutkowski. 
W 2018 roku jednostka strażacka w Stępowie, 
licząca obecnie 20 członków zwyczajnych i 4 
honorowych, uczestniczyła w siedmiu akcjach 
ratunkowych. Podczas zebrania brązowymi 
medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” ude-
korowano Jacka Raszkowskiego i Remigiusza 
Błażejewskiego. Walne zebranie sprawozdaw-
cze członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sadłowie odbyło się 9 marca. Spotkanie 
otworzył prezes jednostki Robert Portas. Ze-
branie było przede wszystkim okazją do pod-
sumowania tego, co w jednostce wydarzyło 
się w ubiegłym roku. W tym czasie druhowie 
brali udział w 33 akcjach. Członkowie jednostki 
aktywnie uczestniczyli też w życiu społecznym 
swojej miejscowości. W dorobku ochotników 
z Sadłowa są również sukcesy w zawodach 
pożarniczych. 

– W zeszłym roku byliśmy najlepsi na zawo-
dach sportowo-pożarniczych wśród jednostek 
z terenu gminy Rypin – mówi Robert Portas, 
prezes OSP Sadłowo. – Zwycięstwo kosztowało 
wiele sił, ale dało wszystkim wiele radości i sa-
tysfakcji. Mieliśmy również zaszczyt reprezen-

tować nasz powiat na zawodach wojewódzkich 
w Jabłonowie Pomorskim. Tym razem zabrakło 
nam szczęścia i ostatecznie zajęliśmy czwarte 
miejsce.

Oprócz podsumowań nie zabrakło planów na 
najbliższą przyszłość. Wśród najważniejszych 
zadań znalazły się m.in. odnowienie elewacji 
budynku remizy, oklejenie drzwi garażu folią 
z grafi ką oraz przemalowanie kuchni i zaple- 
cza. Po przedstawieniu sprawozdań zarządowi 
jednostki jednogłośnie udzielono absoluto- 
rium. Istotnym punktem spotkania było ucz-                        
czenie minutą ciszy pamięci wieloletniego pre- 
zesa jednostki – Stefana Wiśniewskiego, który 
w styczniu bieżącego roku odszedł na „wieczną 
wartę”. Z kolei 16 marca obradowali druhowie 
z OSP w Rypałkach Prywatnych. Na począt-
ku spotkania minutą ciszy uczczono zmarłych 
druhów, następnie przystąpiono do wyboru prze-
wodniczącego zebrania. Licznie przybyłych goś-
ci powitał prezes jednostki Wojciech Czapliński. 

– Jesteśmy małą, ale prężnie działającą 
i rozwijającą się jednostką. Cieszy mnie, że z roku 
na rok przybywa nam nowych członków. Mamy 
w swoich szeregach coraz więcej młodzieży. 
W minionym roku w gminnych zawodach spor-
towo-pożarniczych zajęliśmy IV miejsce. Nasza 
druhna Julia Tęgowska była uczestniczką VIII 
Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”. 
W klasyfi kacji generalnej zajęła II miejsce – 
mówi prezes Wojciech Czapliński.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rypałkach 
Prywatnych działa od 54 lat. Na wyposaże-
niu jednostka posiada samochód lekki volk-
swagen transporter T5. Obecnie w swoich 
szeregach skupia 30 członków. Druhowie 
jednostki biorą udział m.in. w lokalnych 
uroczystościach, obchodach świąt państ-
wowych i kościelnych. Po przedstawieniu 
sprawozdania finansowego i komisji rewizyj- 
nej zarządowi OSP udzielono absolutorium za 
okres sprawozdawczy. Oprócz podsumowań 
nie zabrakło także planów na przyszłość. 
Druhowie za najważniejszy cel w 2019 roku 
stawiają sobie zakup sprzętu i umundurowa-
nia oraz dokończenie rozpoczętego remontu 
kotłowni. Planują także kontynuować proces 
dalszego doskonalenia zawodowego, działal-
ność prewencyjną, a także udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Ostatni obradowa-
li strażacy z OSP w Godziszewach. Jednos-
tka liczy obecnie 44 członków. Ochotnicy 
z Godziszew biorą czynny udział w życiu swo-
jej miejscowości, włączając się w organizację 
imprez lokalnych. Uczestniczą również w ob-
chodach świąt państwowych i kościelnych 
oraz w zawodach sportowo-pożarniczych or-
ganizowanych na terenie gminy Rypin. Zarząd 
jednogłośnie otrzymał absolutorium, a ze-
branie zakończyło się poczęstunkiem przy-                                                                                         
gotowanym przez członkinie miejscowego 
KGW.

Jednostki OSP po walnych zebraniach
Początek roku to okres bardzo pracowity dla jednostek OSP. Strażacy-ochotnicy muszą nie tylko podsumować rok miniony, ale także przygotować 
plany pracy na rok następny.

OSP Stępowo

OSP Kowalki OSP Godziszewy OSP Zakrocz

OSP Sadłowo OSP Rypałki
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Fundusz sołecki gminy Rypin
W tym roku budżet sołecki w gminie Rypin wynosi ponad 560 tys. zł. Kwotę tę rozdysponowano na dwadzieścia cztery sołectwa.

  z numerami domów (2 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 083,32 zł)

Sołectwo Jasin (18 580,42 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (12 780,42 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (800,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (4 000,00 zł)
- zagospodarowanie działki gminnej (1 000,00 zł)

Sołectwo Kowalki (37 295,80 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- dofi nansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach 
  (10 000,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (3 000,00 zł)
- odnowa oraz doposażenie kompleksu rekreacyjnego (3 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorzadowej (4 295,80 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalkach
  /doposażenie placu zabaw (5 000,00 zł)
- wyjazd studyjny (2 000,00 zł)

Sołectwo Linne (18 895,34 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 395,34 zł)
- dofi nansowanie wyposażenia strażnicy OSP/świetlicy 
  wiejskiej w Sadłowie (4 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Sadłowie 
  (2 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (2 500,00 zł)

Sołectwo Marianki (25 463,72 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (1 500,00 zł)
- budowa chodnika/zakup kostki betonowej (20 000,00 zł)
- zakup tablic numerycznych (500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 463,72 zł)

Sołectwo Podole (12 776,85 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (8 776,85 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej 
  w Starorypinie Rządowym (1 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 000,00 zł)

Sołectwo Puszcza Rządowa (24 024,07 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (20 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań SP w Zakroczu/wyjazd studyjny  
  (500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (2 524,07 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (1 000,00 zł)

Sołectwo Rusinowo (35 946,13 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (7 000,00 zł)
- modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo-Rusinowo/
  sporządzenie dokumentacji (5 946,13 zł)
- remont wjazdu do świetlicy/zakup materiałów (7 000,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (1 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 
  samorządowej (5 000,00 zł)
- wyposażenie placu zabaw (10 000,00 zł)

Sołectwo Rypałki Prywatne (21 504,69 zł)
- odtworzenie rowu melioracyjnego (6 000,00 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (4 000,00 zł)
- doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypałki 
  (5 504,69 zł)
- zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowych z numerami 
  domów (2 500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 500,00 zł)

Sołectwo Sadłowo (31 672,19 zł)

Sołectwo Balin (28 882,87 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (16 000,00 zł)
- doposażenie placu zabaw (500,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (1 500,00 zł)
- uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku 
  (1 000,00 zł)
- budowa ogrodzenia wokół stawu gminnego (5 382,87 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (1 500,00 zł)

Sołectwo Borzymin (24 563,94 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- remont, utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową 
  w Borzyminie (8 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie
  idei samorządowej (4 363,94 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (2 200,00 zł)

Sołectwo Cetki (17 725,63 zł) 
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (5 000,00 zł)
- doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki 
  (8 625,63 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (1 100,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 000,00 zł)

Sołectwo Czyżewo (23 394,23 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 894,23 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (9 500,00 zł)

Sołectwo Dębiany (21 099,79 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (2 599,79 zł)
- budowa chodnika przy drodze gminnej/zakup kostki betonowej 
  (13 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań SP w Zakroczu (500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (2 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (3 000,00 zł)

Sołectwo Dylewo (16 915,83 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (6 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Zakroczu 
  (500,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (2 000,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (600,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (4 815,83 zł) - remont dróg gminnych 
  na terenie sołectwa (6 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Zakroczu 
  (500,00 zł)
- utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie (2 000,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (600,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (4 815,83 zł)

Sołectwo Głowińsk (34 731,43 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (20 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej 
  w Borzyminie (350,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Kowalkach 
  (350,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (4 031,43 zł)
- opracowanie dokumentacji  (10 000,00 zł)

Sołectwo Godziszewy (27 083,32 zł)
- modernizacja przepustu gminnego (4 000,00 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- dofi nansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy 
  (8 000,00 zł)
- zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowych 

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (18 672,19 zł)
- dofi nansowanie wyposażenia strażnicy OSP/świetlicy 
  wiejskiej w Sadłowie (5 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Sadłowie 
  (2 000,00 zł)
- zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowych 
  z numerami domów (1 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (2 000,00 zł)

Sołectwo Nowe Sadłowo (17 455,69 zł)
- modernizacja przepustu gminnego (1 000,00 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (10 000,00 zł)
- dofi nansowanie wyposażenia strażnicy OSP/świetlicy wiejskiej 
  w Sadłowie (3 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Sadłowie 
  (1 000,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (900,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (1 555,69 zł) 

Sołectwo Sikory (17 005,80 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (5 000,00 zł)
- zakup i montaż lamp oświetleniowych (2 500,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (1 500,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 000,00 zł)
- zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa 
  (5 005,80 zł)

Sołectwo Starorypin Prywatny (27 848,13 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (16 348,13 zł)
- zakup i montaż lamp oświetleniowych (3 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (1 500,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej (4 000,00 zł)
- wyjazd studyjny (3 000,00 zł)

Sołectwo Starorypin Rządowy (14 801,35 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (6 101,35 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej 
  w Starorypinie Rządowym (500,00 zł)
- budowa altany na boisku wiejskim (6 700,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (1 500,00 zł)

Sołectwo Stawiska (19 705,14 zł)
- modernizacja pzepustu gminnego (600,00 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (14 000,00 zł)
- zakup umundurowania dla strażaków sołectwa Stawiska 
  (605,14 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (1 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 500,00 zł)

Sołectwo Stępowo (26 138,55 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (20 000,00 zł)
- dofi nansowanie rozbudowy strażnicy OSP Stępowo (3 000,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (3 138,55 zł)

Sołectwo Zakrocz (17 590,66 zł)
- remont dróg gminnych na terenie sołectwa (1 990,66 zł)
- modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz-Czermin/
sporządzenie dokumentacji (12 000,00 zł)
- dofi nansowanie zadań Szkoły Podstawowej w Zakroczu 
  (500,00 zł)
- zakup tablic kierunkowych z numerami domów (600,00 zł)
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie 
  idei samorządowej (2 000,00 zł)
- doposażenie świetlicy wiejskiej/strażnicy WOSP w Zakroczu 
  (500,00 zł)

Medal dla sołtysa
17 marca w Łowiczu odbył się Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Medale sołtysom 
wręczał premier Mateusz Morawiecki.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanows-
ki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Premier Morawiecki wraz 
z gośćmi odwiedzili stoiska kół gospodyń wiejskich oraz stoiska instytucji działających na rzecz 
rolnictwa. Dla zebranych gości wystąpiła znana grupa Golec uOrkiestra oraz zespół folklorystyczny 
„Blichowiacy”, działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu. Prezes Rady 
Ministrów wręczył szczególnie zasłużonym sołtysom okolicznościowe Medale 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. W tym gronie znalazł się Jan Pankowski, sołtys sołectwa Marianki.
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8 marca wszystkie panie obchodzą swoje święto. Tradycyjnie Dzień Kobiet świętowały członkinie KGW z terenu gminy Rypin.

Panie świętowały Dzień Kobiet

Wielkanocne spotkanie w świetlicy
Zgodnie z wielkanocną tradycją 
28 marca w świetlicy w Rypałkach 
Prywatnych przy świątecznym stole 
spotkali się mieszkańcy wsi.

Organizatorami uroczystości były panie z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich. Na stołach nie zabrakło 
smacznych potraw. Był żurek, pasztet i mazurek. Ponad-
to każdy z przybyłych na to wydarzenie gości otrzy-
mał drobny upominek. Wyjątkowe spotkanie uświetnił 
występ zespołu „Jutrzenka”, którego skład tworzą człon-
kinie KGW w Rypałkach Prywatnych. 

Z małym wyprzedzeniem, bo już w sobotę 2 marca, na ob-
chodach spotkały się m.in. mieszkanki Kowalk i Zakrocza.

– Każda okazja jest dobra do zabawy – przyznaje Renata 
Kopaczewska, przewodnicząca KGW Kowalki. – Dziś świętu-
jemy Dzień Kobiet bez panów. Każda z nas od czasu do czasu 
odczuwa potrzebę spotkania się tylko i wyłącznie w damskim 
gronie. Babskie spotkania i pogaduchy pozwalają się zrelakso-
wać i zapomnieć o problemach dnia codziennego. Żartujemy, 
wspominamy dawne czasy oraz rozmawiamy na tematy, które 
nie interesują mężczyzn.

W trakcie spotkań na wszystkie uczestniczki czekały liczne 
atrakcje. Były życzenia, kwiaty i słodkie niespodzianki. Zaba-
wa trwała do późnych godzin nocnych.

– Dzień Kobiet to doskonała okazja do porozmawia-         
nia i spędzenia czasu w miłej atmosferze – mówi Elżbieta Piot- 
rowska, przewodnicząca KGW Zakrocz. – Muszę przyznać, że 
panowie stanęli na wysokości zadania. Dostaliśmy życzenia 
i słodką niespodziankę. Wszyscy lubią komplementy, a kobiety 
najbardziej. Każda z nas chce czuć się wyjątkowo.

Z kolei w sobotnie popołudnie 9 marca spotkanie z okaz-
ji Dnia Kobiet odbyło się w świetlicy wiejskiej w Rypałkach 
Prywatnych. Uroczystość dla mieszkanek zorganizowały panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Stawiskach. Każda z kobiet 
otrzymała słodki upominek, a impreza przebiegała w miłej 
atmosferze. Świętujące panie odwiedził Mariusz Paprocki, 
sekretarz gminy Rypin. Złożył życzenia i podarował kwiaty. 
W dalszej części spotkania wszyscy zasiedli do stołu.

– To dla nas pań bardzo miłe wydarzenie, możemy się 
razem spotkać, pośmiać i podyskutować o różnych sprawach 

– przyznaje Renata Sarnowska, przewodnicząca KGW w Sta-
wiskach. – Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy słodki 
poczęstunek dla naszych gości. Oby więcej tego typu inic-
jatyw.

Spotkanie przy kawie i cieście było doskonałą okazją do 
wspólnych rozmów i wspomnień.

– Dzień Kobiet to wyjątkowy czas dla wszystkich pań – 
przyznaje Anna Becmer, mieszkanka Rypałk Prywatnych. 
– To w końcu nasze święto i powinniśmy – jeśli nie robimy 
tego na co dzień – pomyśleć o sobie. Każda kobieta zasługuje 
na to, co najlepsze. Czekoladki i kwiaty są miłym gestem, ale 
należy nam się również szacunek i uznanie. Tak naprawdę po-
winniśmy być doceniane nie tylko od święta, lecz na co dzień. 

– W zakładach pracy był zwyczaj wręczania kobietom 
goździków – wspomina Teresa Czaplińska z Rypałk Pry-
watnych. – W tym dniu panowie byli nad wyraz uprzejmi 
i troskliwi. Miło było dostać życzenia, kwiatek i drobny pre- 
zent w postaci rajstop w kartonowym opakowaniu. Niegdyś 
owe rajstopy były towarem deficytowym – ich zdobycie było 
nie lada wyczynem. Większość kobiet w tym dniu czeka na 
kwiaty, upominek lub inną niespodziankę. Mężczyźni powinni 
o tym pamiętać.

Wnuczęta dla swoich 
babć i dziadków

Z myślą o potrzebujących 
dzieciach

14 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Starorypinie Rządowym przygotowali 
przedstawienie dla swoich babć i dziadków.

5 lutego w Szkole Podstawowej w Kowalkach odbył się fi nał akcji UNICEF „Wszystkie 
Kolory Świata”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać 3,1 tys. zł.

Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne, a przede wszystkim przeżyli miłe i pełne wzruszeń spot-
kanie. Występy zachwyciły publiczność, która nie szczędziła im 
oklasków. Niespodzianek tego dnia nie było końca. Wnuczęta wręczyły 
swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku. Nad jego przygotowaniem czuwali 
rodzice uczniów.

Pierwszymi, którzy wyciągnęli pomocną dłoń, byli 
właściciele lokalnego przedsiębiorstwa KA-MA MODE, 
państwo Kowalewscy. Później przyszedł czas na działania 
rodziców, uczniów i wychowawców.

– Tydzień poprzedzający fi nał był wyzwaniem dla 
uczniów i dla rodziców poszczególnych klas, trójek 
klasowych oraz wszystkich podmiotów szkoły. I trzeba 
przyznać, że wszyscy spisali się na medal. Rodzice każdej 
klasy, uczniowie i wychowawcy dokonali adopcji wybranej 
przez siebie lalki. Jedną z nich zaopiekowali się również 
pracownicy szkoły, inną rada rodziców. Do procesu adop-
cyjnego dołączyli na wtorkowym fi nale także indywidualni 
rodzice. Emocji było co niemiara! Suma, jaką zebraliśmy 
na rzecz Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzie- 
ci, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i wynosi 3,1 
tys. zł – mówi Beata Nejno, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowalkach. 

Do akcji szycia szmacianek włączyły się babcie i dziad-
kowie uczniów szkoły oraz pracownicy placówki i człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalkach. Dzięki 
zaangażowaniu tych wszystkich osób powstały prawdziwe 
szmaciane arcydzieła. 

– W sumie w fi nale mogliśmy zaprezentować 25 lalek, 
które utworzyły kolejną klasę naszej szkoły – KLASĘ 

UNICEF. Szmacianki reprezentowały siedem kontynentów 
świata. Towarzyszyli im na tym fi nale uczniowie naszej szko-                                                                                                                  
ły, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny pod ty-
tułem Zuzia, lalka nieduża – dodaje Beata Nejno.

Finał poprzedziły zajęcia z zakresu profi laktyki szcze-
pień, które przeprowadziła Justyna Sosnowska oraz szkolna 
pielęgniarka Renata Stalmirska. Ponadto uczniowie wzięli 
udział w grze szkolnej „Podróż przez kontynenty”. W ra-
mach akcji zorganizowano trzy konkursy. W ich wyniku 
wyłoniono najładniejszą szmaciankę zrobioną indywidual-
nie oraz najładniejszą lalkę w konkursie międzyklasowym. 
Przeprowadzono również głosowanie na lalkę publiczności. 
Zwycięzcą okazał włoski kucharz Luigi, który specjalizu-
je się w wypieku pizzy. Szmaciankę przygotowali chłopcy 
z klasy V. Zdecydowano również, która szmacianka będzie 
reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. To Glo-
ria, która pochodzi z La Paz w Boliwii (Ameryka Południo-
wa). Ubiera się w tradycyjny strój – długą spódnicę, me- 
lonik i chustę. Szmaciana laleczka została wykonana przez 
uczniów klasy II. Finałowi towarzyszyła również wystawa 
lalek w polskich strojach ludowych. Osobą, która podjęła 
wyzwanie i przystąpiła w imieniu szkoły do akcji „Wszyst-
kie Kolory Świata”, była jej koordynator Anna Gadomska.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalkach przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć”, realizowanej w ramach 
projektu „Bezpieczna droga”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niech-
ronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzie- 
ci i młodzieży. W ramach projektu pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalkach brali udział w lekcji przeprowadzonej 
według scenariusza przygotowanego przez Fundację Narodowe-
go Dnia Życia. Dzieci zapoznały się z animacją przedstawiającą 
różne sytuacje związane z ruchem ulicznym i zrozumiały, że 
niewłaściwe zachowania mogą być niebezpieczne dla zdrowia 
lub życia człowieka. Pierwszaki nabrały również świadomości, 
iż podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz 
plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie 
pieszego na drodze w warunkach niedostatecznej widoczności, 
co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Po realizacji 
scenariusza zajęć „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy” 
dzieci przeszły do czynności praktycznych. Ubrane w kamizelki 
odblaskowe, które otrzymały w ramach kampanii, przystąpiły do 
aranżowania sytuacji na drodze. W zabawie ruchowej utrwaliły 
podstawowe znaki drogowe oraz dowiedziały się, jakie jest znacze-

Policjanci w Stępowie
8 lutego policjanci odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Stępowie. Mundurowi podczas przeprowadzonych lekcji poruszyli ważne tematy 
mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

Na spotkaniu była mowa m.in. o zagrożeniach płynących 
z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Policjanci pokazali 
dzieciom fi lmy edukacyjne związane z cyberzagrożeniami, nar-
kotykami i dopalaczami oraz omówili związane z tym niebez-              
pieczeństwa. Przestrzegli dzieci przed zachowaniami, przez 

które mogą stać się ofi arą przestępstwa, jak również sami mogą 
wyrządzić komuś krzywdę. Uświadomili uczniów, że odpowie-       
dzialność prawną za czyny karalne ponosi się po ukończeniu 13. 
roku życia. Policjanci zwrócili także uwagę na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Przy wykorzystaniu miasteczka ruchu drogo-

wego policjanci zaprezentowali dzieciom różne sytuacje, z którymi 
mogą się spotkać i wskazywali, jak prawidłowo poruszać się po 
drodze. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w edukacyjnej zaba- 
wie i odpowiadały na pytania policjantów. 

nie poszczególnych znaków informacyjnych. Zajęcia w ramach 
kampanii „Dobrze Cię widzieć” odbyły się również w klasach II, 
IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy otrzy-

wyjrzyj zza przeszkody i sprawdź, czy nic nie jedzie, 7. Kiedy 
jest ciemno i buro albo pada deszcz, odblaski mogą Cię uratować. 
Z nimi widać Cię z daleka. Noś odblaski! Włóż kamizelkę!

mali kamizelki odblaskowe. Przy okazji przedsięwzię-
cia kadra szkoły z Kowalk przypomina najmłodszym 
siedem odblaskowych rad drogowych: 1. Jeśli możesz, 
zawsze idź chodnikiem albo drogą dla pieszych. Na 
jezdni nie jest bezpiecznie, 2. Musisz iść jezdnią? Wy-
bieraj lewą stronę drogi, szybciej zobaczysz nadjeżdża-
jące samochody, a kierowcy z daleka zauważą Ciebie, 
3. Nawet jeśli dobrze rozmawia się z kolegą, zaw-                                                                                                     
sze maszeruj nie razem, tylko gęsiego. Trzymaj się jak 
najbliżej pobocza!, 4. Gdy nie ma chodnika, możesz 
iść po drodze rowerowej. Rozglądaj się uważnie, tu 
rowerzyści mają pierwszeństwo, 5. Spiesz się powoli. 
Wybieganie na jezdnię to zawsze zły pomysł. Zatrzymaj 
się, zanim przejdziesz przez ulicę, 6. Jeśli coś zasłania 
drogę: żywopłot albo zaparkowany samochód, najpierw 

Sukces druha
W styczniu druh OSP 

Kowalki Mateusz Orędowski 
uzyskał nominację Kapituły 
Redakcji „Expresu Byd-
goskiego”, „Nowości Dzienni-
ka Toruńskiego” i „Gazety Po-
morskiej” do tytułu Osobowość 
Roku 2018 w kategorii 
„samorządność i społeczność 
lokalna”. Kapituła doceniła 
wkład w życie lokalnej społecz-                                                                    
ności, a w szczególności aktyw-                                                                   
ną działalność społeczną na 
rzecz społeczności Gminy 
Rypin i Wsi Kowalki. Dzię-
ki głosom czytelników gazet 
Mateusz Orędowski zwyciężył 
powiatowy etap plebiscytu. Fi-
nałowa gala odbyła się w mar-
cu w toruńskim Ratuszu Staro- 
miejskim.

Świętowali Dzień Sołtysa
Spotkanie wójta z sołtysami z terenu gminy Rypin odbyło się w poniedziałek 11 marca w świetlicy 

wiejskiej w Dębianach. Uroczystość rozpoczęła się od występów artystycznych uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Zakroczu. Nie mogło także zabraknąć życzeń dla sołtysów, listów gratulacyjnych i upominków. 
Zwieńczeniem spotkania był smaczny poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dębianach.

Rozmawiali o sieci 
gazowniczej

8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się spotkanie miesz-
kańców sołectw: Głowińsk i Cetki z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Było to pierwsze spotkanie informacyjne, którego tematem były możliwości roz-
budowy i przyłączenia do sieci gazowniczej na odcinku Ławy – Ostrowite. W spot-
kaniu uczestniczył wójt gminy Rypin Janusz Tyburski oraz wójt gminy Brzuze Jan 
Koprowski. Inicjatorem spotkania był sołtys sołectwa Głowińsk Adam Szalkowski.
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Wykazali się wiedzą 
pożarniczą
15 marca w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. W konkursie wzięło udział 24 uczniów.

Eliminacje przeprowadziła komisja w składzie: komendant gmin-
ny ZOSP RP w Rypinie Jędrzej Zimnicki, prezes zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Rypinie Tomasz Jezierski, wiceprezes zarzą-
du Gminnego ZOSP RP w Rypinie Jan Wysocki, wiceprezes zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Rypinie Wojciech Czapliński, druh OSP Ko- 
walki Mateusz Orędowski. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 
testu składającego się z kilkudziesięciu pytań. Uczniów do konkursu 
przygotowali nauczyciele: Wiesław Tyszka, Krzysztof Szalkowski,                                                              
Piotr Jurkiewicz, Krzysztof Zalewski. Poziom tegorocznych elimi-
nacji był niezwykle wysoki. W turnieju udział wzięły również dziew-
czyny, które po raz kolejny poradziły sobie znakomicie. Wśród uczniów 
szkół podstawowych zwyciężyła Karolina Czajkowska ze Szko-                                                                                                                                           
ły Podstawowej w Borzyminie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała 
się Agnieszka Bilicka. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca, zakwalifi -
kowały się do etapu powiatowego. Laureaci zostali również uhonoro- 
wani dyplomami oraz statuetkami, które wręczył wójt Janusz Tyburski.

WYNIKI KOŃCOWE
GRUPA WIEKOWA (SZKOŁA PODSTAWOWA)
1. Karolina Czajkowska (SzP Borzymin) – 40 pkt
2. Wiktor Lędziński (SzP Starorypin Rządowy) – 36 pkt
3. Przemysław Pysiak (SzP Starorypin Rządowy) – 36 pkt

Pływackie mistrzostwa Podział środków na sport
11 lutego w Rypińskim Centrum Sportu zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy 
Rypin w Pływaniu. 

Wójt gminy Rypin Janusz Tyburski rozstrzygnął konkurs dla 
klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu 
rozwoju sportu w gminie Rypin.Do rywalizacji przystąpili 

uczniowie szkół podstawowych 
z terenu gminy Rypin. Zawody 
rozgrywano w dwóch katego-       
riach wiekowych, z podziałem na 
płeć. Grupa starsza to uczniowie 
z rocznika 2003–2005, a młodsza 
2006–2008. Uczestnicy walczy-
li w stylach dowolnym, grzbie- 
towym, klasycznym i motylkow-
ym oraz dodatkowo z przyrządem, 
a konkretnie z deską. Najlepsi 
w poszczególnych kategoriach 
uhonorowani zostali medalami 
oraz dyplomem. 

Wsparcie otrzymają tak jak w zeszłym roku: Uczniowski Klub Sportowy w Ko- 
walkach (dofi nansowanie w kwocie 10 tys. zł na realizację zadania pn. Popularyzac-
ja sportu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach i gminie Rypin), 
Gminna Akademia Piłkarska Pasja (dofi nansowanie w kwocie 10 tys. zł na realizację 
zadania pn. Popularyzacja piłki nożnej w gminie Rypin), Ludowy Klub Sportowy 
Grot Kowalki (dofi nansowanie w kwocie 55 tys. zł na realizację zadania pn. Popu-
laryzacja sportu).

– Obecnie większość społeczeństwa to osoby o niewielkiej aktywności fi zycznej 
– mówi wójt Janusz Tyburski. – Dotyczy to wszystkich bez względu na wiek. Dlate-
go też cieszymy się, że pomimo tego na terenie naszej gminy są te trzy grupy, które 
odciągają młodych i starszych ludzi od komputerów i proponują uprawianie spor-
tu. Wszelkiego rodzaju imprezy sportowe są dla nas wspaniałą promocją lokalnego 
samorządu.

Uczniowie skakali wzwyż
W połowie marca w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Skoku Wzwyż.

Klasyfi kacja końcowa:

Kat. dziewcząt rocznika 2006/2008

I miejsce Alicja Proćko (120 cm) – SzP Borzymin 
II miejsce Sandra Jankowska (120 cm) – SzP Borzymin 
III miejsce Oliwia Fodrowska (120 cm) – SzP Borzymin 

Kat. dziewcząt rocznika 2003/2005

I miejsce Julia Proćko (125 cm) – SzP Borzymin 
II miejsce Oliwia Więckowska (125 cm) – SzP Kowalki 
III miejsce Wiktoria Richert (115 cm) – SzP Borzymin 

Kat. chłopców rocznika 2006/2008

I miejsce Marcel Ferszt (140 cm) – SzP Borzymin 
II miejsce Bartosz Dąbrowski (130 cm) – SzP Sadłowo 
III miejsce Jakub Firgolski (130 cm) – SzP Borzymin 

Kat. chłopców rocznika 2003/2005

I miejsce Rafał Maciejewski (165 cm) – SzP Kowalki 
II miejsce Mateusz Armata (160 cm) – SzP Kowalki 
III miejsce Łukasz Michlewicz (150 cm) – SzP Borzymin 

GRUPA WIEKOWA (GIMNAZJUM)
1. Agnieszka Bilicka – 46 pkt
2. Natalia Błażejewska – 40 pkt
3. Franciszek Drozdowski – 38 pkt

Na starcie stanęło 63 zawodników i zawodniczek ze szkół 
podstawowych z Kowalk, Sadłowa i Borzymina. Zawody prze-
prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem 
na płeć. Młodszą tworzyły dzieci do szóstej klasy włącznie. 
A starszą osoby z klas siódmych, ósmych i trzeciej klasy gimnaz-
jum. Dziewczęta uzyskiwały wynik 125 centymetrów, a chłopcy 
pokonali poprzeczkę na wysokości 165 centymetrów.
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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

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

Informator dla mieszkańców
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        ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin, 
        tel. (54) 280 97 00, 
        e-mail:  sekretariat@rypin.pl
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        ul. Ustronie 51 C, 87-300 Brodnica

Z  Ż Y C I A S Z K O Ł Y

Dzień Babci i Dziadka w Stępowie
14 lutego w Szkole Podstawowej w Stępowie odbyła się organizowana co roku uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

W styczniu uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Kowalkach, biorący udział w ogólnopolskim programie 
MegaMisja Fundacji Orange, otrzymali kolejną nagrodę za intensywną pracę i realizację zadań.

21 lutego został rozegrany XXXV Sprawnościowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Rypin. 

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.

Babcie i dziadkowie to 
osoby wyjątkowe dla każde-
go dziecka. Nie inaczej jest 
w Stępowie, gdzie na ich 
cześć zostało przygotowane 
wspaniałe przedstawie-
nie. Uczniowie wraz z wy-
chowawcami przygotowali 
program artystyczny. Nie 
zabrakło muzyki, śpiewu, 
tańca oraz pięknych wierszy. 
Najserdeczniejsze życze-
nia dla wszystkich dziad- 
ków i babć złożył również 
dyrektor szkoły Sławomir 
Malinowski. Po części ofi c-
jalnej przybyli licznie goście 
zostali zaproszeni na kawę, 
herbatę i słodki poczęstunek. 
W tym uroczystym spotkaniu 
uczestniczyli także przeds-
tawiciele władz gminy Ry-
pin – wójt Janusz Tyburski, 
wiceprzewodniczący rady 
Mirosław Kowalski oraz rad-
ni Stanisław Obczyński i Jan 
Dytrych.

Uczniowie z Kowalk dostali tablet

Rywalizowali o puchar wójta

Tym razem był to wysokiej klasy tablet. Wcześniej uczniowie 
otrzymali: kreatywny zestaw plastyczny, gry planszowe i książ-
ki. Nowy sprzęt dołączy do pozostałych tabletów, które zakupiła 
szkoła. Uczniowie wykorzystują je na zajęciach. To nie tylko 
świetna zabawa, ale przede wszystkim nauka. Tablety pomagają 
m.in. w opanowaniu matematycznych zawiłości, doskonalą umie-        
jętność czytania i logicznego myślenia. Wykorzystywanie no-
woczesnych technologii w procesie edukacyjnym sprawia, że staje 
się on ciekawszy. Sprzęt multimedialny zwiększa również szansę 
na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. Po otrzymaniu 
kolejnej nagrody drugoklasiści mają jeszcze większy zapał do pra-
cy i realizacji kolejnych zadań MegaMisji. Przyświeca im hasło: 
„Ciężka praca się opłaca!”. Koordynatorem zajęć MegaMisji jest 
Marlena Ciecierska.

Jest to najstarsza i najtrudniejsza impreza sportowa 
rozgrywana w gminie Rypin. Zawodnicy nie tylko 
muszą wykazać się niezwykłą sprawnością, szybkością, 
zwinnością i wytrzymałością, ale również umiejętnoś-
ciami technicznymi z zakresu piłki nożnej, siatkowej, 
koszykowej i unihokeja. Tym razem do rywalizacji 
przystąpiło sześć szkół z terenu gminy Rypin, rywalizu-
jąc w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza 
– rocznik 2009–2001 oraz grupa starsza – rocznik 
2006–2008. O wygranej zdecydowała suma zdobytych 
punktów w dwóch kategoriach. Uczniowie łącznie ry-
walizowali w 22 konkurencjach. Najlepszą okazała się 
drużyna ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie. Już po raz szesnasty Pu-
char pozostaje w tych samych rękach. Nagrody, dyp-
lomy, medale oraz puchary, w imieniu wójta, wręczył 
Mariusz Paprocki, sekretarz gminy Rypin.


