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Wójt z absolutorium
Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok i tym samym udzielili absolutorium wójtowi,
Januszowi Tyburskiemu. Głosowanie odbyło się na sesji w środę 26 czerwca.
Zgodnie z nowymi przepisami procedurę udzielenia absolutorium
poprzedzić musi debata nad raportem o stanie gminy za rok ubiegły oraz
głosowanie w sprawie wotum zaufania dla wójta. Raport o stanie gminy
opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej. Podczas
sesji przedstawiono jego istotę oraz debatowano nad nim. Wykonanie
ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Analizą
wykonania budżetu gminy za 2018 rok zajmowała się również komisja rewizyjna rady gminy, w imieniu której pozytywną opinię wraz z wnioskiem
o udzielenie wójtowi absolutorium przedstawił przewodniczący komisji,
Sławomir Rumiński. Po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
ﬁnansowego radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium. W 2018
roku realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą 34,6 mln
zł, zaś wydatki w tym okresie wyniosły 37,1 mln zł. Różnicę w kwocie

2,5 mln zł pokryto z nadwyżki budżetowej i wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
— Miniony rok był bardzo trudny w realizacji zaplanowanych inwestycji
— mówi wójt, Janusz Tyburski. — Na rynku usług mieliśmy spore trudności
ze znalezieniem wykonawców oraz musieliśmy zmierzyć się ze znacznym
wzrostem cen. Wyrażam swoje zadowolenie, że mimo problemów udało nam
się zrealizować zaplanowane cele. Składam słowa uznania i podziękowania
wszystkim, którzy wspólnie ze mną realizowali zaplanowane działania.
Szczególnie dziękuję sołtysom, radnym oraz pracownikom urzędu gminy.
Po udzieleniu wójtowi absolutorium przyszedł czas na gratulacje od zebranych w sali narad gości. Na ręce wójta gminy i skarbnika gminy wyrazy
uznania złożyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
pracownicy urzędu gminy.

W tym wydaniu m.in.:
Podziękowania dla byłych
i gratulacje dla nowych
sołtysów
VII Sesja Rady Gminy Rypin, która
odbyła się 29 maja, była okazją do
podziękowań za pracę sołtysom, którzy
zakończyli pełnienie tej funkcji.

str. 2
Docenieni
przez prezydenta RP
Trzech strażaków ochotników z terenu
gminy Rypin zostało odznaczonych
podczas
Wojewódzkiego
Dnia
Strażaka. Uroczystości odbyły się
w sobotę 18 maja w Barcinie (pow.
żniński).
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Kolejna książka o Sadłowie
już wkrótce
Trwają prace nad publikacją dotyczącą
stanowiska archeologicznego nr 5
w Sadłowie. Książkę przygotowuje
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
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Złoty jubileusz kapłaństwa
2 czerwca wierni z paraﬁi pw. św. Jana
Chrzciciela w Sadłowie byli świadkami
niecodziennej
uroczystości.
Swój
jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował
pochodzący z gminy Rypin ks. kan.
Edmund Makowski.
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Strażacy obchodzili swoje
święto
W sobotę 11 maja ochotnicy z gminy Rypin świętowali Dzień Strażaka.
W tym roku gospodarzem uroczystości była jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kowalkach.
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Nagrodzili uczniów
i nauczycieli
17 czerwca odbyła się uroczysta sesja
Rady Gminy Rypin, podczas której
przyznano nagrody wyróżniającym
się uczniom w roku szkolnym
2018/2019. Natomiast rodzice i nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne
i podziękowania.

str. 6

Zabawa pełna radości
i uśmiechu
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie, jak co
roku, zorganizowała piknik rodzinny.
Każdy, kto przyszedł na imprezę
plenerową w sobotę 15 czerwca, mógł
znaleźć coś dla siebie.

str. 7

Lekkoatletyczna
rywalizacja szkół
Mistrzostwa Gminy Rypin w Trójboju
Lekkoatletycznym zostały rozegrane
21 maja w Szkole Podstawowej
w Zakroczu.
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Podziękowania dla byłych
i gratulacje dla nowych sołtysów
VII Sesja Rady Gminy Rypin, która odbyła się 29 maja, była okazją do podziękowań za pracę sołtysom,
którzy zakończyli pełnienie tej funkcji.
Podczas zakończonych niedawno wyborów swoją misję zakończyło
sześciu sołtysów – Jarosław Jankowski (sołtys sołectwa Czyżewo
w latach 2001–2019), Barbara Paczkowska (sołtys sołectwa Rypałki
Prywatne w latach 1998–2019), Jadwiga Podgórska (sołtys sołectwa
Borzymin w latach 2003–2019), Hanna Raszkowska (sołtys sołectwa
Godziszewy w latach 2007–2019), Anna Świerczyńska (sołtys

sołectwa Starorypin Prywatny w latach 2007–2019), Piotr Chmielewski (sołtys sołectwa Sikory w latach 2007–2019). Wójt Janusz
Tyburski podziękował sołtysom za pracę na rzecz ich sołectw i mieszkańców. Natomiast wszystkim kontynuującym oraz rozpoczynającym
tę ważną i odpowiedzialną pracę sołtysom włodarz gminy oraz przewodnicząca rady życzyli samych sukcesów.

Wsparcie dla
społeczników
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Rypin oraz OSP w Rypałkach
i Godziszewach znalazły się w gronie
organizacji, które otrzymały doﬁnansowanie w ramach konkursu
„Inicjuj z FIO na start”.
O dotację ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogły się ubiegać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje, które uzyskały wpis
do rejestru lub ewidencji w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Do Stowarzyszenia TŁOK w Toruniu wpłynęły
124 wnioski, z czego 31 otrzymało doﬁnansowanie.
W wyniku konkursu dotację na kwotę 5 tys. zł otrzymały trzy organizacje z gminy Rypin. Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin zrealizuje projekt
pn. „Przedsiębiorczość jest w cenie – organizacja
wizyt studyjnych i warsztatów”. Z kolei OSP w Rypałkach i Godziszewach przeznaczyły otrzymane pieniądze na zakup wyposażenia (odzieży ochronnej,
środków łączności, sprzętu komputerowego i mebli).

Sołtysi w obiektywie

Małgorzata Polanowska,
sołtys sołectwa Starorypin Rządowy

Radosław Więckowski,
sołtys sołectwa Cetki

Tomasz Cieciórski,
sołtys sołectwa Zakrocz

Joanna Kolasińska,
sołtys sołectwa Balin

Paulina Staszewska,
sołtys sołectwa Borzymin

Ewa Wiśniewska,
sołtys sołectwa Czyżewo

Józef Paliński,
sołtys sołectwa Dębiany

Marek Rozpierski,
sołtys sołectwa Dylewo

Adam Szalkowski,
sołtys sołectwa Głowińsk

Arkadiusz Jakubowski,
sołtys sołectwa Godziszewy

Barbara Rogórz,
sołtys sołectwa Jasin

Renata Kopaczewska,
sołtys sołectwa Kowalki

Sławomir Duchewicz,
sołtys sołectwa Linne

Jan Pankowski,
sołtys sołectwa Marianki

Jan Gadomski,
sołtys sołectwa Nowe Sadłowo

Iwona Piotrowska,
sołtys sołectwa Podole

Henryk Daniszewski,
sołtys sołectwa Puszcza Rządowa

Marzena Jankowska,
sołtys sołectwa Rusinowo

Marek Pankowski,
sołtys sołectwa Rypałki Prywatne

Roman Wiśniewski,
sołtys sołectwa Sadłowo

Marzena Brzostowska,
sołtys sołectwa Sikory

Marianna Krajnik,
sołtys sołectwa Starorypin Prywatny

Jarosław Sarnowski,
sołtys sołectwa Stawiska

Jan Dytrych,
sołtys sołectwa Stępowo
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Strażacy rywalizowali o tytuł najlepszej
jednostki
W niedzielę, 2 czerwca, przy pięknej słonecznej pogodzie na terenie boiska w Sadłowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Emocji nie
brakowało!
Podstawowe cele zawodów sportowo-pożarniczych to ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie ochotników
do startu w zawodach wyższego szczebla. Do
rywalizacji przystąpiło sześć 8-osobowych
zespołów z jednostek OSP w Kowalkach,
Sadłowie, Godziszewach, Stępowie, Rypałkach Prywatnych i Zakroczu oraz dwa zespoły
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Sadłowa
i Kowalk. Uczestnicy mieli do pokonania sztafetę pożarniczą z przeszkodami 7 × 50 metrów.
Nie zabrakło także ćwiczeń bojowych. Strażacy ochotnicy w poszczególnych konkurencjach
wykazali się zwinnością, szybkością oraz skutecznością działania. Po zsumowaniu wyników

w klasyﬁkacji generalnej wśród seniorskich
drużyn wygrała OSP Stępowo. Drugie miejsce
zajęła jednostka z Kowalk, a trzecie drużyna
z Zakrocza.
— Przede wszystkim czujemy ogromną radość i chyba jeszcze większą ulgę — przyznaje
Remigiusz Błażejewski, prezes OSP Stępowo.
— W sztafecie strażacy z naszej jednostki uzyskali najlepszy czas 59 sekund i ostatecznie
zwyciężyliśmy. Sztafeta to nasza mocna strona
— bojówka to już loteria. Nasze treningi wskazywały, że na zawodach uzyskamy dobry wynik.
Serdecznie dziękuję Zbyszkowi Jabłońskiemu,
Piotrkowi Zalewskiemu oraz Jackowi Raszkowskiemu za pracę włożoną w przygotowanie
drużyny do rywalizacji. Już teraz myślimy o za-

wodach powiatowych i niebawem rozpoczniemy
kolejne treningi.
W kategorii zespołów MDP najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sadłowa. Drugie
miejsce zajęła jednostka z Kowalk. Spotkanie
było też okazją do uhonorowania prezesa OSP
w Godziszewach – Marka Mularskiego, który
w ogólnopolskim konkursie zdobył zaszczytny tytuł Strażaka Roku 2019. Organizatorami
sportowego wydarzenia byli wspólnie wójt
gminy Rypin oraz Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP. Termin zawodów zbiegł się z obchodzonym w sobotę Dniem Dziecka. Z tej okazji na najmłodszych czekały atrakcje w postaci
dmuchanej zjeżdżalni i eurobungee. Uśmiechów na twarzach nie brakowało.

Klasyﬁkacja generalna zawodów
I miejsce – OSP w Stępowie
II miejsce – OSP w Kowalkach
III miejsce – WOSP w Zakroczu
IV miejsce – OSP w Sadłowie
V miejsce – OSP w Godziszewach
VI miejsce – OSP w Rypałkach Prywatnych
Młodzieżowe drużyny pożarnicze
I miejsce – MDP w Sadłowie
II miejsce – MDP w Kowalkach

Docenieni przez prezydenta RP

Trzech strażaków ochotników z terenu gminy Rypin zostało odznaczonych podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka. Uroczystości odbyły się
w sobotę 18 maja w Barcinie (pow. żniński).
Podczas spotkania wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj
Bogdanowicz, wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi wyróżniającym się strażakom ochotnikom. W zaszczytnym
gronie znaleźli się strażacy z terenu gminy Rypin. Srebrny Krzyż
Zasługi otrzymał druh Tomasz Orędowski z OSP Kowalki, z kolei
druh Wojciech Czapliński oraz druh Tadeusz Tęgowski odebrali
Brązowe Krzyże Zasługi. Obaj strażacy na co dzień są członkami OSP w Rypałkach Prywatnych. Odznaczenia zostały nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę.

Na uroczystości nie zabrakło również pocztu sztandarowego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach, który reprezentowali
druh Mateusz Orędowski, druh Kamil Jaworski i druh Mateusz
Goldberg. Poczet został zaproszony przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego czuwa 1,6 tysiąca zawodowych strażaków
z Państwowej Straży Pożarnej, którzy służą w 30 jednostkach
ratowniczo-gaśniczych, działających pod skrzydłami Komendy

Nasz druh z tytułem
Strażaka Roku 2019

18 maja w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach koło Warszawy
odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu Floriany 2019. W kategorii „Strażak
Roku 2019” statuetkę odebrał druh Marek Mularski z Godziszew.
Wyjątkowe wydarzenie od kilku lat organizowane jest przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press Grupa. W tym roku plebiscyt po raz pierwszy został przeprowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w Polsce pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego OSP RP. Tytuł „Strażak
Roku 2019” otrzymał druh Marek Mularski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszewach w gminie Rypin. Liczba
oddanych na niego głosów najpierw zapewniła zwycięstwo na szczeblu powiatowym, następnie wojewódzkim, aż w końcu
w ﬁnale ogólnopolskim. Liczba 12 066 głosów zapewniła zwycięstwo w plebiscycie. Druh Marek Mularski wstąpił do straży
w wieku 18 lat i już od 39 lat dzieli swój czas pomiędzy rodzinę, pracę zawodową oraz działalność w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Godziszewach. Jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa!

Wojewódzkiej PSP, 4 komend miejskich oraz 15 komend powiatowych. Strażacy ze struktur Ochotniczej Straży Pożarnej to 855
jednostek przede wszystkim na terenach wiejskich, w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym działa 209 z nich. Liczba
czynnych członków OSP to ponad 27 tysięcy, a całe środowisko
– z członkami honorowymi, członkami wspierającymi, angażującymi się w działalność ochotniczych drużyn strażackich kobietami oraz z drużynami harcerskimi i młodzieżowymi – to ponad
35 tysięcy osób.
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Ekipa programu „Dobrze
wiedzieć” gościła w Dębianach
30 maja widzowie TVP3 Bydgoszcz mogli obejrzeć reportaż
o świetlicy wiejskiej w Dębianach i infrastrukturze jej towarzyszącej.
Materiał wyemitowano w programie „Dobrze wiedzieć”. Tematem rozmowy w studio było
wykorzystanie przez gminy gruntów otrzymanych nieodpłatnie na cele rozwoju aktywności sportowej i społecznej mieszkańców. Gmina Rypin w 2008 roku otrzymała taki grunt od bydgoskiego
oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Dębiany. W ciągu 10 lat
powstała nowa infrastruktura służąca mieszkańcom wsi – świetlica wiejska wraz z kompletnym
wyposażeniem, boisko sportowe, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Ponadto został zagospodarowany teren wokół świetlicy poprzez ułożenie kostki betonowej i nasadzenia roślin. Na budowę
świetlicy i zakup wyposażenia gmina Rypin pozyskała doﬁnansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Inwestycje zrealizowane na otrzymanej nieodpłatnie
działce w Dębianach stanowią przykład wzorcowego wykorzystania gruntu na cele społeczne wsi
i gminy. Cały program trwa prawie 50 minut. Reportaż o świetlicy w Dębianach rozpoczyna się
od 26 minuty. Wyemitowany 30 maja program został udostępniony na stronie internetowej TVP3
Bydgoszcz. Zapraszamy do oglądania.

Kolejna książka o Sadłowie
już wkrótce
Trwają prace nad publikacją dotyczącą stanowiska archeologicznego nr 5
w Sadłowie. Książkę przygotowuje Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
Nowa książka o Sadłowie to interdyscyplinarne opracowanie wyników badań terenowych prowadzonych z ramienia Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, w sezonach badawczych: 2011, 2012, 2013, 2015.
Przeanalizowano źródła ruchome i nieruchome z okresu mezolitu, neolitu, okresu wpływów rzymskich i późnego średniowiecza. W publikacji tej znajdziemy także wyniki specjalistycznych analiz laboratoryjnych,
których rezultaty wykorzystano w części analitycznej. W opracowanie zaangażowali się specjaliści różnych
dziedzin nauki: archeologii tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych, antropologii ﬁzycznej, geomorfologii, palinologii, metaloznawstwa, ﬁzyki czy archeozoologii. Książka będzie wydana dzięki
doﬁnansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Park w Kowalkach
niebawem zyska
nowe oblicze
W maju plac budowy został przekazany wykonawcy – ﬁrmie JUNIPERUS
z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu. Niezwykle szeroki zakres robót obejmuje: budowę
ścieżek, roboty przy zbiornikach wodnych, nasadzenia zieleni, montaż ławek,
oznaczenie trasy nordic walking, wyznaczenie miejsca na ognisko oraz budowę fontanny, kładki nad ciekiem wodnym i oświetlenia. Realizacja inwestycji jest możliwa
dzięki uzyskaniu przez gminę doﬁnansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Kształtowanie
przestrzeni publicznej”, w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Wartość zadania wynosi ponad 640 tys. zł. Prace potrwają do końca
września bieżącego roku.

Złoty jubileusz kapłaństwa
2 czerwca wierni z paraﬁi pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie byli świadkami
niecodziennej uroczystości. Swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował
pochodzący z gminy Rypin ks. kan. Edmund Makowski.
Jubilat urodził się 2 kwietnia 1943 r. w Zakroczu
koło Rypina. Przed wojną rodzice księdza prowadzili gospodarstwo we wsi Linne. Edmund Makowski został ochrzczony w paraﬁi pw. Świętej Trójcy
w Rypinie (po latach w tej samej świątyni odbyły się
święcenia kapłańskie). Po wojnie rodzina powróciła
do swojego domu w Linnem. Ksiądz Makowski
uczył się w Szkole Podstawowej w Sadłowie. Od
najmłodszych lat jego marzeniem było kapłaństwo.
Jako dziecko, mając pobożną babcię, często bywał
w kościele paraﬁalnym. Nawet podczas dziecięcych
zabaw najchętniej wybierał rolę księdza. Edmund
Makowski kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku. Maturę zdawał w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. Po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie studiował w latach
1963–1969. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czer-

wca 1969 roku w Rypinie z rąk biskupa Bogdana
Sikorskiego. Pierwszą placówką, do której ks. Makowski został skierowany jako wikariusz, była paraﬁa św. Katarzyny w Łęgu koło Płocka. Po 13 latach
wikariatu został proboszczem paraﬁi św. Jadwigi
w Białej Starej koło Płocka. Ze wzruszeniem i żalem
opuszczał, po 20 latach, tak piękne miejsce, gdzie
paraﬁanie byli dla księdza jak duża rodzina. Decyzją
Ordynariusza Diecezji Płockiej został skierowany do
paraﬁi św. Michała Archanioła w Płońsku. W uznaniu
dokonań w pracy kapłańskiej ks. Makowski w 2003
r. otrzymał tytuł honorowego kanonika Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej. 22 sierpnia 2013 r. Rada Miasta
Płońska nadała ks. kan. tytuł honorowego obywatela.
1 września 2013 r. proboszcz Makowski odszedł na
emeryturę i zgodnie z zapowiedzią aktywnie wspiera
paraﬁę posługą duszpasterską.
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Modlitwa i dobra zabawa
Obrzęd błogosławieństwa pól w sołectwie Stawiska odbył się 8 czerwca. Po wspólnej modlitwie nie zabrakło radosnych zabaw, smakołyków oraz
atrakcji dla dzieci.
Święcenie pól odbyło się przez objeżdżanie ich dookoła
sołectwa. Następnie miejscowi gospodarze udali się do remizy OSP w Rypałkach Prywatnych na uroczystą mszę świętą,
którą sprawował ks. Krzysztof Jończyk. Proboszcz paraﬁi
pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie modlił się o urodzaj,
o zachowanie od nieszczęść, o błogosławieństwo dla upraw.
Po nabożeństwie przyszedł czas na zabawę. Organizatorzy
przede wszystkim zadbali o najmłodszych i przygotowali dla nich szereg atrakcji. Wszystkim milusińskim udaną
zabawę zapewniła profesjonalna animatorka. Były liczne
konkursy z nagrodami, gry i ﬁgle. Każdy mógł przejechać
się bicyklem (rodzaj roweru dwukołowego, z wielkim
przednim kołem i małym tylnym – przyp. red). Nie zabrakło
oczywiście waty cukrowej czy lodów, ale na placu pojawiła
się również dmuchana zjeżdżalnia. Inicjatorem festynu był
sołtys sołectwa Stawiska – Jarosław Sarnowski, wspólnie
z Radą Sołecką. Poczęstunek dla wszystkich uczestników
zabawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Stawiskach.

Rodzinnie w Stępowie
W sobotę 8 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie bawiła się wspólnie z mieszkańcami wsi i okolic na
dorocznym Pikniku Rodzinnym. Atrakcji było co niemiara.
W imieniu organizatorów imprezę otworzyli radny i sołtys
sołectwa Stępowo, Jan Dytrych, oraz dyrektor szkoły, Sławomir
Malinowski. Na samym początku dzieci zaprezentowały wyjątkowy program artystyczny. Przedstawienie, które w zabawny
sposób opowiedziało historię Kopciuszka, wywoływało salwy
śmiechu wśród publiczności zgromadzonej w remizie miejscowej jednostki OSP. Nie dziwi zatem fakt, że za swój występ
młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie
zabawa przeniosła się na boisko szkolne. Na wszystkich uczestników pikniku czekała kawiarenka z pysznymi ciastami i gorącymi napojami, a także kiełbaska z grilla. Nie zabrakło też lodów
dla ochłody. Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji. Niespodzianką dla wszystkich była wizyta przedstawicieli
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Nauka strzelania z łuku
oraz szermierki dostarczyły dzieciom wiele radości. Najmłodsi z chęcią uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczas
których malowali gipsowe odlewy rycerzy. Sporym zainteresowaniem cieszył się również pokaz akrobatyczny grupy gimnastycznej One z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie. Podczas pikniku
dzieci brały także czynny udział w pokazie strażackim przygotowanym przez druhów OSP w Stępowie.

Strażacy obchodzili
swoje święto

W poszukiwaniu
nowej wiedzy

W sobotę 11 maja ochotnicy z gminy Rypin świętowali Dzień Strażaka. W tym roku
gospodarzem uroczystości była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach.

13 czerwca grupa liderów z gminy Rypin uczestniczyła
w wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej „Kraina
Skrwy Manufaktura Zdrowia” w Raku koło Skrwilna.
Atrakcji nie zabrakło.

W obchodach szczególnego dnia, jakim jest
Święto patrona strażaków – Św. Floriana, wzięli
udział przedstawiciele wszystkich jednostek
z terenu gminy Rypin oraz zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w paraﬁi
pw. Świętej Trójcy w Rypinie, którą odprawił ks.
kan. dr Andrzej Krasiński. Po nabożeństwie delegacje i poczty sztandarowe spotkały się na placu
przy remizie OSP w Kowalkach. Przybyłych gości powitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP w Rypinie, Tomasz Jezierski. Życzenia do
strażaków skierowali m.in. komendant powiatowy
PSP w Rypinie – st. bryg. Grzegorz Łydkowski
oraz wójt – Janusz Tyburski. Spotkanie było też
okazją do wręczenia odznaczeń. Złotym medalem
Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Jarosława
Łukowskiego. Srebrnym medalem Za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczono Jakuba Trędewicza i Kamila Gawrońskiego. Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Dorotę Grudzińską,
Barbarę Zimnicką oraz Dariusza Drozdowskiego.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Przemysław Wiśniewski, Mateusz Orędowski, Mateusz
Trzciński, Natalia Rudnicka, Dawid Łukowski, Kamil Jaworski, Piotr Orędowski. Po części oﬁcjalnej
zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
— Wszystkim druhnom i druhom składam serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą
i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.
Należą się wam słowa uznania za trud, za codzienną gotowość do ratowania życia, za oﬁarność oraz

niezwykłe oddanie. Wasze zaangażowanie i poświęcenie sprawiają, że strażacy to grupa zawodowa, która cieszy się największym
zaufaniem społecznym i uznaniem w Polsce. Zawsze jesteście na
miejscu, kiedy coś się dzieje, kiedy trzeba pomóc. Życzę wam wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele
zadowolenia z pełnionej służby — mówił podczas uroczystości
wójt Tyburski.
W gminie Rypin funkcjonuje sześć jednostek ochotniczych
straży pożarnych mających swoje siedziby w Godziszewach,
Kowalkach, Rypałkach Prywatnych, Sadłowie, Stępowie i Zakroczu. Zrzeszają one około 200 strażaków ochotników. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym działają dwie jednostki:
Kowalki i Sadłowo.

W programie wizyty znalazły się m.in. zwiedzanie spółdzielni, warsztaty
zielarskie, spotkanie z pszczelarzem, przygotowanie i degustacja produktów wytwarzanych przez spółdzielnię. Członkowie spółdzielni opowiedzieli
o własnych doświadczeniach w jej tworzeniu, a także o dalszych planach na jej
rozwój. Spotkaniu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Wyjazd zrealizowano
w ramach projektu „Przedsiębiorczość jest w cenie – organizacja wizyt studyjnych i warsztatów” doﬁnansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich „Inicjuj z FIO na start”.
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Nagrodzili uczniów i nauczycieli

17 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Rypin, podczas której przyznano nagrody wyróżniającym się uczniom w roku szkolnym 2018/2019.
Natomiast rodzice i nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania.
Gala wręczania nagród została poprzedzona częścią artystyczną w wykonaniu uczniów szkół gminy Rypin. Przed publicznością swoje umiejętności muzyczne, wokalne i recytatorskie zaprezentowali: Igor Kwiatkowski ze szkoły w Borzyminie
w piosence „Kamień z napisem LOVE”; Izabela Lulińska i Marika
Juchnowska z Sadłowa, które zaśpiewały piosenkę „Żyj do przodu”; Zuzanna Romanowska ze szkoły w Zakroczu z wierszem
Ignacego Krasickiego „Czapla, ryby i rak”; Oliwia Skorupska ze
Starorypina Rządowego w piosence „Lato, lato”; Natalia Błażejewska ze Stępowa z utworem „Szyba” oraz Karol Ławicki ze
szkoły w Kowalkach, który wykonał dwa utwory na pianinie,
w tym „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena. Nagrody uczniom wręczył wójt Janusz Tyburski w obecności przewodniczącej
rady Wiesławy Sokołowskiej. Podczas uroczystości podziękowa-

kiego konkursu Humanista Roku 2018/2019 organizowanego pod
patronatem kuratora oświaty, Amelii Łucji Nadolskiej – ﬁnalistki
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego
oraz Michała Ławickiego – zdobywcy II miejsca w ogólnopolskim konkursie literackim projektu Fundacji Bo Warto w kategorii praca literacka – list do Matki Teresy z Kalkuty w myśl jej
słów: „(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy,
w oczach i w uśmiechu”; Katarzyna Jankowska za przygotowanie do konkursu Dobrosławy Foksińskiej, która została ﬁnalistką
konkursu Humanista Roku 2018/2019 organizowanego pod patronatem kuratora oświaty; Maciej Grzybowski za przygotowanie
Jakuba Szałeckiego, który został wicemistrzem województwa kujawsko-pomorskiego w biegach przełajowych na dystansie 2000
m. Kwiaty i gratulacje otrzymali również dyrektorzy szkół podległych gminie Rypin.

no także nauczycielom. Listy gratulacyjne otrzymali: Bartłomiej
Umiński za działalność artystyczną, a w szczególności opiekę
merytoryczną oraz przygotowanie do przeglądów wokalnych
m.in. Amelii Szyszki oraz Igora Kwiatkowskiego; Krzysztof Szalkowski za promowanie aktywności ﬁzycznej wśród społeczności uczniowskiej, organizację i koordynację przedsięwzięć oraz
gminnych zawodów sportowych, a także za sukcesy w Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (8 miejsce w województwie); Agnieszka Szablewska za przygotowanie
oraz wsparcie merytoryczne ucznia Stanisława Rafała Błażejewskiego, który został ﬁnalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty; Anna Gadomska za przygotowanie uczniów
m.in.: Stanisława Rafała Błażejewskiego – laureata wojewódz-

Nagrodzeni uczniowie

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

Karolina Czajkowska -najlepsza
uczennica, średnia ocen 5,9

Igor Kwiatkowski - najlepszy
uczeń (ex aequo), średnia ocen 5,9

Miłosz Więckowski
najlepszy sportowiec szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach

Amelia Szyszka
doceniona za osiągnięcia artystyczne
Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Kinga Kucińska
Karol Ławicki - najlepszy
Jakub Szałecki - najlepszy sportownajlepsza uczennica klas
uczeń klas szkoły podstawowej, iec szkoły, wicemistrz województwa
gimnazjalnych, średnia ocen 5,94 średnia ocen 5,47
kujawsko-pomorskiego w biegach
przełajowych na dystansie 2000 m.

Oliwia Grabowska
najlepszy sportowiec

Kacper Gadomski
najlepszy uczeń,
średnia ocen 5,83

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym

Stanisław Rafał Błażejewski - laureat
Wojewódzkiego Konkursu Humanista
Roku 2018/2019 organizowanego pod
patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, ﬁnalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmio- towego z Historii
organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Dobrosława Foksińska
ﬁnalistka Wojewódzkiego
Konkursu Humanista Roku
2018/2019 organizowanego pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty

Amelia Łucja Nadolska
ﬁnalistka Wojewódzkiego
Kon- kursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego
organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie

Natalia Błażejewska
najlepsza uczennica,
średnia ocen 5,64

Justyna Wiśniewska
najlepszy sportowiec

Kamila Romanowska
najlepsza uczennica,
średnia ocen 5,29

Aleksandra Cieślak
najlepszy sportowiec

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Izabela Marynowska
najlepsza uczennica,
średnia ocen 5,5

Katarzyna Pawelec
najlepszy sportowiec
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Młodzi mistrzowie ortograﬁi
7 czerwca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym odbył się Gminny Konkurs Ortograﬁczny
„Mistrz Ortograﬁi” przeznaczony dla uczniów klas II–VIII szkoły
podstawowej.
Celem corocznego konkursu jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji ortograﬁcznych
i wykorzystanie wiedzy w praktyce. W tegorocznej edycji uczniowie dwukrotnie sprawdzali
swoje umiejętności w tym zakresie. W pierwszej części przystąpili do napisania dyktanda zawierającego materiał mieszany w formie tzw. pisania ze słuchu. Drugą część konkursu stanowiło
dyktando z lukami. W wyniku podjętej przez uczniów ze szkół podstawowych Gminy Rypin
rywalizacji wyłoniono najlepszych znawców ortograﬁi polskiej. W kategorii klas II–III pierwsze
miejsce zajął Franciszek Umiński, uczeń Szkoły Podstawowej w Borzyminie. W kategorii klas
IV–VI pierwsze miejsce przypadło Karolinie Czajkowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej
w Borzyminie. Z kolei w kategorii klas VII–VIII najlepsza okazała się uczennica Szkoły Podstawowej w Sadłowie – Izabela Cieszyńska. Wyróżnienie przyznano Amelii Szyszce, uczennicy
Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Tegoroczną edycję konkursu przygotowały: Anna Gadomska i Anna Kozłowska.

Nagrodzony za list do
Matki Teresy z Kalkuty
Michał Ławicki, uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kowalkach, znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego projektu
Fundacji Bo Warto w kategorii praca literacka, zajmując drugie miejsce
na 232 nadesłane prace.
Zadanie
konkursowe
polegało
na napisaniu listu do Matki Teresy
z Kalkuty w myśl jej słów: „(…) każdy
powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu”.
Głównym celem projektu była popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Matki Teresy z Kalkuty i rozwijanie
w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Michał wraz
z rodzicami wziął udział 11 czerwca
w uroczystym wręczeniu nagród w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie i uroczystym podsumowaniu projektu. Pomocą w przygotowaniu pracy
służyły uczniowi Longina Rykaczewska
i Anna Gadomska.

Uczniowie z Zakrocza najlepsi
30 maja w Szkole Podstawowej w Zakroczu odbył się Gminny
Konkurs „Omnibus”. Patronat nad wydarzeniem objął wójt Janusz
Tyburski.
Jest to impreza, która na stałe wpisała się w coroczny kalendarz konkursów organizowanych
dla uczniów szkół z terenu gminy Rypin. Zasady rywalizacji były proste. Uczestnicy kręcąc „kołem
fortuny”, losowali kategorie, a następnie zespołowo odpowiadali na pytania. Konwencja całego
konkursu utrzymana była w luźnej, zabawowej formie, choć nie zabrakło rywalizacji. Uczestnicy
zmagali się z pytaniami z kategorii: sport, język angielski, wiedza ogólna, matematyka, przyroda,
literatura. W klasyﬁkacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zakroczu, drugie
Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym. Trzecia pozycja przypadła Szkole Podstawowej
w Borzyminie. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Konkurs przygotowali: Aleksandra Świeżawska, Karolina Jaglińska, Łukasz Rybiński.

Zabawa pełna radości i uśmiechu
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, jak co roku, zorganizowała piknik rodzinny. Każdy, kto przyszedł na imprezę
plenerową w sobotę 15 czerwca, mógł znaleźć coś dla siebie.
Spotkanie rozpoczął występ szkolnych zespołów tańca ludowego. Przed publicznością zaprezentowali się także młodzi i zdolni wokaliści.
— Piknik jest naszą tradycją od wielu lat. Wieńczy rok szkolny. Uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli popisy
wokalne i taneczne. Animatorzy z Torunia przyszykowali dużo
zabaw i konkursów, do których wciągają całe rodziny. Będzie pokaz strażackich możliwości i popisy w wykonaniu motocyklistów.
Mamy wspaniałych rodziców, bardzo zaangażowanych we wszystko, co się dzieje w szkole. Uczniowie przychodzą do swojej szkoły
z chęcią, a wychodzą zadowoleni — przyznaje Małgorzata Cyta,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzyminie.
Podczas trwania imprezy skosztować można było wielu smakołyków. Panie z miejscowego KGW przygotowały m.in. kluchy
ziemniaczane z kapustą, chleb ze smalcem i ogórkami małosolnymi. Rodzice również z wielkim zaangażowaniem włączyli się
w organizację pikniku – ojcowie wytrwale grillowali kiełbaski, mamy – piekły gofry i przygotowywały zdrowe przekąski
z warzyw i owoców.
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Dziewczęta grały w piłkę nożną
25 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Piłkarskich Szóstkach. Zwycięską drużyną okazała się ekipa
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach.
W sportowej rywalizacji uczestniczyły dziewczęta z rocznika 2003–2005, będące na co
dzień uczennicami szkół podstawowych z terenu
gminy Rypin. W turnieju mecze rozgrywano
systemem każdy z każdym. Zawody stały na
wysokim poziomie i dostarczyły wielu emocji.
Nie zabrakło pięknych goli, parad bramkarskich
i składnych akcji.

Skład zwycięskiej drużyny: Wiktoria Trędewicz,
Oliwia Arentowicz, Oliwia Więckowska, Klaudia
Fodrowska, Anna Derkowska, Zuzanna Zabłocka,
Agnieszka Bilicka, Weronika Obczyńska, Natalia
Pawłowska.

Wyniki meczów
SP Kowalki – SP Starorypin Rządowy 1:1
SP Borzymin – SP Starorypin Rządowy 1:1
SP Borzymin – SP Kowalki 2:3

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

Lekkoatletyczna
rywalizacja szkół

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

Mistrzostwa Gminy Rypin w Trójboju Lekkoatletycznym zostały
rozegrane 21 maja w Szkole Podstawowej w Zakroczu.

Przychodnia przy Szpitalu
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 26

Zawody przeprowadzone były dla uczniów z rocznika 2008 i młodszych w kategorii chłopców i dziewcząt. Każdy zawodnik brał udział w trzech konkurencjach: biegu na dystansie 60 m,
skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Każdy osiągnięty wynik był przeliczany na punkty dla
drużyny. Najlepszą trójboistką w gminie Rypin została Amelia Pawłowska ze Szkoły Podstawowej
w Sadłowie, zdobywając 79 punktów. Wśród chłopców najlepszym trójboistą został Wiktor Stójkowski ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie, uzyskując wynik 96 punktów.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie
Sadłowo 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 29

Klasyﬁkacja końcowa dziewcząt

Klasyﬁkacja końcowa chłopców

I miejsce SP Sadłowo – 261 pkt.
II miejsce SP Borzymin – 223 pkt.
III miejsce SP Stępowo – 205 pkt.
IV miejsce SP Starorypin Rządowy – 133 pkt.
V miejsce SP Kowalki – 110 pkt.
VI miejsce SP Zakrocz – 59 pkt.

I miejsce SP Borzymin – 324 pkt.
II miejsce SP Zakrocz – 242 pkt.
III miejsce SP Sadłowo – 197 pkt.
IV miejsce SP Kowalki – 194 pkt.
V miejsce SP Stępowo – 133 pkt.
VI miejsce SP Starorypin Rządowy – 45 pkt.

Rywalizacja uczniów w piłce ręcznej
W połowie czerwca w Kowalkach zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin w Piłce Ręcznej.
W zawodach wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Rypin. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Emocji i dobrego poziomu
gry nie brakowało.

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

Klasyﬁkacja końcowa
Kategoria dziewcząt
I miejsce – SP Borzymin
II miejsce – SP Starorypin Rządowy
III miejsce – SP Sadłowo
Skład drużyny z Borzymina: Julia Piotrowska, Maja Foksińska, Zuzanna Krzeszewska, Alicja Proćko, Weronika Łapkiewicz, Irena Derkowska, Sandra Jankowska, Daria
Tomaszewska.
Kategoria chłopców
I miejsce – SP Borzymin
II miejsce – SP Starorypin Rządowy
III miejsce – SP Sadłowo
IV miejsce – SP Zakrocz
Skład drużyny z Borzymina: Miłosz Więckowski, Mateusz Wesołowski, Marcel
Ferszt, Jakub Firgolski, Adrian Nowosielski, Mateusz Szalkowski, Julian Żulewski,
Jakub Olwert, Kamil Cieśliński.

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
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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