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W tym wydaniu m.in.:

Dotychczasowe efekty pracy uczniów, 
kadry nauczycielskiej, dyrekcji i organu prowa-                     
dzącego doceniono na szczeblu wojewódzkim. 
Uroczystość uświetnili liczni goście, w tym 
wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef 
Ramlau, kujawsko-pomorski kurator oświaty 
Marek Gralik, poseł Kukiz’15 Paweł Szramka, 

członek Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospo-
litej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej 
Jakub Kamiński, członek Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, 
przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego 
Związku Zawodowego „Solidarność” Leszek 
Walczak, prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Jacek 
Kempski, a także przedstawiciele duchowieńst-
wa, samorządu terytorialnego, społeczności 
lokalnej, nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Gościem specjalnym była Jadwiga Gołębiewska, 
która w ramach akcji „Przerwany marsz…” 
udzieliła obszernego wywiadu na temat swoich 
wojennych losów. Uroczystość poprowadziła 
Dorota Grudzińska, szkolny pedagog i kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach. Nie 
zabrakło okolicznych przemówień, podziękowań 
oraz występów artystycznych.

– Cieszę się, że wojewódzką inaugurację roku 
szkolnego zorganizowano w jednej ze szkół gminy 
Rypin – mówił podczas spotkania wójt Janusz 
Tyburski. – Jest to dla nas zaszczyt i szczególne 
wyróżnienie oraz promocja naszej oświaty. 
Dzisiejsze spotkanie odbywa się w szkole, która 
w ostatnim czasie doświadczyła zmian związanych 
z reformą oświaty. Przeprowadziliśmy szereg 
niezbędnych remontów. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców, w szkole utworzyliśmy 
oddział przedszkolny dla 3–4-latków oraz 4–5-lat-
ków. Gorąco życzę wszystkim uczniom sukcesów 
w nauce, a przede wszystkim zadowolenia ze 
zdobytej wiedzy. Nauczycielom życzę wytrwałości 
i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Uroczystość wzbogaciła multimedialna 
prezentacja ukazująca historię placówki. Jesz-
cze w ubiegłym roku do szkoły w Kowalkach 
uczęszczali gimnazjaliści. W wyniku reformy 
edukacji w czerwcu pożegnano ostatni rocznik. 
Teraz w placówce nowy rok szkolny rozpoczęło 
96 uczniów i 41 przedszkolaków. 

Szkoła w Kowalkach gościła 
kuratora oświaty
Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kowalkach. Organizacja uroczystości tak wysokiej rangi to dla placówki prawdziwy zaszczyt i wyróżnienie.

W weekend 7–8 września na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rypinie odbyły się dożynki powiatowe 
i targi rolnicze Agra 2019. Stoisko 
promocyjne miała też gmina Rypin.

Promocja na targach

str. 2

Gmina Rypin otrzymała dofi nansowanie 
na przebudowę drogi gminnej Sikory – 
Gniazdek. Wręczenie symbolicznych 
voucherów odbyło się 10 września w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Rypinie.

Gmina pozyskała rządowe
wsparcie

str. 2

Na początku września panie 
należące do kół gospodyń wiejskich 
działających na terenie gminy 
Rypin uczestniczyły w wyjeździe do 
Sandomierza.

Panie z KGW na wycieczce

str. 4

Ostatniego dnia wakacji, 31 sierpnia, 
rolnicy z gminy Rypin spotkali 
się w Kowalkach, by wspólnie 
podziękować za zebrane w tym roku 
plony. Atrakcji było co niemiara.

Dożynki z przytupem
w Kowalkach

str. 3

Nowy rok szkolny niesie nowe 
wyzwania. Już na początku września 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
z robotyki i programowania.

Konstruowali roboty

str. 5

W środę 11 września Szkołę Pod-
stawową im. Kornela Makuszyńskiego 
w Starorypinie Rządowym odwiedził 
Ryszard Bober, przewodniczący Sej- 
miku Województwa Kujawsko-Po-
morskiego

Szef sejmiku z wizytą
w szkole

str. 5

25 września 2019 r. w lasach Radzynka 
i Okonina odbyły się sztafetowe biegi 
przełajowe dla młodzieży szkolnej. 
W XXII Maratonie Trzeźwości 
z sukcesami startowali reprezentanci 
Szkoły Podstawowej im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.

Uczniowie wrócili 
z medalami

str. 6
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Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) 
stanowi kompleksowy instrument wsparcia 
realizacji zadań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest przyspieszenie powstawa-                    
nia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokalnym. Maksymalne 
wsparcie może wynieść 80 proc. kosztów rea- 
lizacji zadania. Tak duża pomoc dla jednostek 
samorządu terytorialnego jest możliwa dzięki 
solidarnemu fi nansowaniu Funduszu zarów-
no przez budżet państwa, jak i państwowe 
osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu 

Konkurs był adresowany do wszystkich 
szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy 
mieszkańców. Termin zgłoszenia placówek 
i wykonania zadania konkursowego upłynął 
16 września 2019 r. Nagrodą w konkursie jest 
najnowocześniejsza mobilna pracownia mul-
timedialna składająca się m.in. z 16 laptopów. 
Zwycięskie szkoły zagwarantowały sobie 
także dostęp do bezpiecznego, szybkiego 
i bezpłatnego Internetu, a ich uczniowie będą 
mogli korzystać z mLegitymacji szkolnej na 
swoim smartfonie. W gminie Rypin nowe pra-
cownie trafi ą do szkół podstawowych w Ko-                                                                               
walkach i Starorypinie Rządowym. Serdecz- 
nie gratulujemy!

Państwa. Na wsparcie z FDS mogła liczyć 
również gmina Rypin. Wysokość dofi nan-
sowania to ponad 957 tys. zł. Środki zostaną 
przeznaczone na realizację przebudowy dro-
gi gminnej Sikory – Gniazdek. W spotkaniu, 
podczas którego przekazano vouchery na do-
fi nansowanie, udział wzięli: minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wi-
ceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembic-
ka, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef 
Ramlau oraz przedstawiciele miasta, powiatu 
i poszczególnych gmin wiejskich.

Gmina pozyskała rządowe 
wsparcie

Wielki konkurs 
rozstrzygnięty

Promocja na targach

Kolejny projekt zrealizowany

Nowe altany i siłownia

21 września w świetlicy wiejskiej w Dębianach odbyły się ostatnie 
warsztaty z cyklu spotkań zaplanowanych w projekcie „Przedsiębiorczość 
jest w cenie – organizacja wizyt studyjnych i warsztatów”.

W weekend 7–8 września na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rypinie odbyły się dożynki powiatowe 
i targi rolnicze Agra 2019. Stoisko promocyjne miała też gmina 
Rypin.

na gminy Rypin z powodzeniem ucze-
stniczyła w zmaganiach sportowych na 
wesoło. Przedstawiciele poszczególnych 
samorządów rywalizowali w takich 
konkurencjach, jak: „pędząca taczka”, 
„bieg w gumiakach po ciemku”, „awaria 
ciapka”, „mokre pole”, „sztafeta w wor-
kach”, „rzut warzywem do celu”, „zbiór 
plonów”, „wesoły rolnik”. Skład zwy-
cięskiej drużyny tworzyli mieszkańcy wsi 
Borzymin z radną Pauliną Staszewską na 
czele.

oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy 
Rypin. Wykonawcą warsztatów była „Wioska 
Mydlarska” z Fiałek koło Górzna. Projekt był 
realizowany od czerwca do września bieżącego 
roku. W jego ramach odbyły się również dwie 
wizyty studyjne: pierwsza w przedsiębiorst-
wie społecznym „Kraina Skrwy – Manufak-
tura Zdrowia” w Raku koło Skrwilna, druga 
w przedsiębiorstwie społecznym „Garncarska 
Wioska” w Kamionce koło Nidzicy.

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji 
jest kształtowanie postaw sprzyjających zaan-
gażowaniu w oddolne inicjatywy lokalne na 
obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia- 
łania Gmin Dobrzyńskich Region Północ po-
przez budowę infrastruktury rekreacyjnej i tu-
rystycznej w gminie Rypin.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
już po raz 29. Swoje wyroby prezento- 
wały fi rmy i instytucje związane przede 
wszystkim z rolnictwem. Podczas trwania 
targów swoje walory promowała gmi-
na Rypin. Odwiedzający stoisko mogli 
zapoznać się z publikacjami na temat                                                                           
gminy, otrzymać promocyjne gadżety, 
a dzieci mile spędzić czas w kąciku ani-                                                                                     
macyjnym. Przygotowane atrakcje 
cieszyły się sporym zainteresowa- 
niem uczestników wydarzenia. Dzień 
wcześniej, w sobotnie popołudnie, druży-

Zajęcia realizowane były przez Stowa- 
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin – 
patrona grupy nieformalnej, dofi nansowane ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich „Inicjuj z FIO na start”. Były to warsz-
taty mydlarskie wraz z wykładem na temat 
wykorzystania potencjału przyrodniczego, lo-
kalowego i zasobów ludzkich w celu rozwoju 
przedsiębiorczości na wsi. Uczestnikami spot-
kania byli członkowie kół gospodyń wiejskich 

W gminie Rypin powstają kolejne obiek-
ty infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. 
W Mariankach mieszkańcy już korzysta-
ją z dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej: 
biegacza i orbitreka, natomiast w Czyże-          
wie, Rusinowie, Sikorach i Sadłowie powstają 
nowe altany. Na realizację zadania „Budowa 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 
w Gminie Rypin” gmina Rypin uzyskała po-
moc fi nansową w wysokości 31 113 zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałania 

A K T U A L N O Ś C I

Gmina Rypin otrzymała dofi nansowanie na przebudowę drogi 
gminnej Sikory – Gniazdek. Wręczenie symbolicznych voucherów 
odbyło się 10 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Rypinie.

Dwie szkoły podstawowe w Kowalkach i Starorypinie Rządowym 
zostały laureatami konkursu #OSEWyzwanie organizowanego 
przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem 
Badawczym NASK.
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Obchody Święta Plonów rozpoczął prowa- 
dzony przez orkiestrę dętą i poczty sztandarowe 
korowód dożynkowy, który przeszedł od rem-
izy OSP na boisko sportowe w Kowalkach.                                      
Dziękczynną mszę św. odprawił proboszcz 
parafi i pw. Świętej Trójcy w Rypinie ks. kan. 
Andrzej Krasiński. Starostowie dożynek Małgo- 
rzata Jabłońska z Kowalk i Piotr Chmielewski 
z Sikor przekazali włodarzowi gminy bochen 
chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. 
Chlebem zostali poczęstowani wszyscy uczest-
nicy wydarzenia. Następnie przyszedł czas na 
przemówienia. Głos zabrał między innymi wójt 
Janusz Tyburski. 

– Dożynki to okazja, by podziękować rolni-
kom za trud pracy. Trud, który przynosi plony, ale 
także nadzieję na doczekanie w dostatku kolej-
nych zbiorów. Piękna polska tradycja nakazuje 
dzielić się chlebem, ten gest jest wyrazem soli-
darności, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą 

Małgorzata i Radosław Jabłońscy z Kowalk – małżeństwo 
prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 90 ha. Produkcja roślinna 
obejmuje 70 ha zbóż i 20 ha rzepaku. Gospodarstwo specjalizuje 
się w hodowli trzody chlewnej. Państwo Jabłońscy mają dwoje 
dzieci: córkę Kornelię i syna Wiktora.

Edyta i Mirosław Komorowscy z Puszczy Rządowej – 
małżeństwo prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 60 ha, w tym 51 
ha użytków rolnych, oraz dzierżawi grunty o pow. 15 ha. Struk-
tura uprawowa to kukurydza, zboża, łąki. Gospodarstwo specja- 
lizuje się w produkcji mleka. Państwo Komorowscy mają dwóch 
synów: Roberta i Krzysztofa. 

Krystyna i Marian Kuligowscy z Borzymina – małżeństwo 
prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 53 ha. Gospodarstwo spec-
jalizuje się w produkcji roślinnej. Największą powierzchnię zaj- 
muje uprawa pszenicy – 33 ha i kukurydzy – 16 ha. Państwo 
Kuligowscy mają trzy córki.

drugiemu człowiekowi. Niech chleba nikomu 
nie zabraknie – mówił podczas uroczystości 
wójt Tyburski.

Poszczególne sołectwa przygotowały 
nie tylko wspaniałe wieńce dożynkowe, ale 
również stoiska z dużą gamą wszelakiego 
jadła. Produkty kulinarne prezentowały koła 
gospodyń wiejskich w Borzyminie, Sadłowie, 
Starorypinie-Iwanach oraz Zakroczu, posiłek 
dla gości przygotowały panie z KGW w Ko- 
walkach, natomiast grochówkę – pracownicy 
stołówki funkcjonującej przy Szkole Pod-
stawowej w Kowalkach.

Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa 
w gminie wyróżnieni zostali następujący rol-
nicy: Małgorzata i Radosław Jabłońscy z Ko-                                                                              
walk, Edyta i Mirosław Komorowscy z Puszczy 
Rządowej, Krystyna i Marian Kuligowscy 
z Borzymina. Dożynki były też okazją do 
złożenia podziękowań Tadeuszowi Szcześnia-

kowi, który zakończył pracę jako wieloletni in-
struktor muzyczny w gminie Rypin.

Oprawę artystyczną zapewnili: uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kowalkach, Miejska 
Orkiestra Dęta z Rypina, zespoły Tama i Tama II 
działające przy Urzędzie Gminy Rypin, zespół 
Senior Band, kapela Sami Swoi oraz zespół Fe-
ver Pitch z Rypina.

Wieńce dożynkowe wykonały panie z kół 
gospodyń wiejskich: Cetki, Marianki, Pusz-
cza Rządowa i Stawiska oraz sołectwo Linne. 
Kotyliony wykonały panie z KGW w Głowiń-
sku. Przy okazji dożynek rozegrano też konkurs 
sołectw. W turnieju wystartowali reprezentanci 
trzech sołectw (Kowalki, Borzymin, Rypałki 
Prywatne). Zawodnicy rywalizowali w wielu 
zabawnych konkurencjach. Ostatecznie zwy-
ciężyły Kowalki, drugie były Rypałki Prywatne, 
a trzeci był Borzymin. Wiele emocji dostarczył 
występ utytułowanego zawodnika strongman 

Mateusza Wrzesińskiego z Golubia-Dobrzy- 
nia. Team GASPOL zorganizował pokazy balo-
nowe. Choć warunki pogodowe nie pozwoliły 
na wykonywanie tzw. lotów na uwięzi, to 
mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć, jak wyglą-
da napełnianie balonu.

W ramach projektu „Gmina Rypin przyjaz-
na pszczołom” podczas dożynek zorganizowany 
został test wiedzy o pszczołach. Wśród wszyst-
kich uczestników zabawy zostały rozlosowane 
dodatkowe nagrody. Imprezami towarzyszą-
cymi był Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej im. 
Janusza Małeckiego oraz Piknik Profi lakty- 
czny, zorganizowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Rypinie przy udziale Sanepidu, policji, straży 
pożarnej i służb medycznych. Wieczorem ucze-
stnicy Święta Plonów mogli sprawdzić swoje 
umiejętności taneczne w czasie zabawy dożyn-
kowej.

Dożynki z przytupem w Kowalkach

Rolnicy nagrodzeni podczas tegorocznych dożynek

Ostatniego dnia wakacji, 31 sierpnia, rolnicy z gminy Rypin spotkali się w Kowalkach, by wspólnie podziękować za zebrane w tym roku plony. 
Atrakcji było co niemiara.
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Wakacyjne wspomnienia

Z myślą o seniorach

Na początku września panie należące do kół gospodyń 
wiejskich działających na terenie gminy Rypin uczestniczyły 
w wyjeździe do Sandomierza.

W gminie Rypin rodzinne pikniki podczas wakacji to już tradycja. Jako ostatni bawili się mieszkańcy Dębian i Rypałk Prywatnych.

Panie z KGW na wycieczce

Sandomierz to niezwykle urokliwe 
miasto w województwie świętokrzyskim 
nad rzeką Wisłą. Turystów przyciągają ma-
lownicze krajobrazy, wspaniała atmosfera 
panująca w mieście oraz liczne zabytki. 
Podczas wizyty w tym wyjątkowym mias- 
teczku panie odwiedziły Muzeum Ojca 
Mateusza, gdzie znajdują się fi gury wos-
kowe głównych bohaterów serialu. Wielu 
emocji dostarczyło wszystkim zwiedzanie 
podziemnej trasy turystycznej w Sando- 
mierzu, która powstała przez połączenie 
dawnych piwnic i magazynów kupieckich 
podczas górniczych prac zabezpieczają-
cych. Panie poznały legendę o Helenie 
Kępiance, która podstępem wprowadziła 
Tatarów do podziemi, tym samym ratując 
miasto przed ich najazdem. Nie zabrakło 
również czasu na zakup pamiątek oraz sko-
sztowanie lokalnych specjałów.

Drugiego dnia panie udały się na Łysą 
Górę, gdzie zwiedziły jeden z najważniej- 
szych zabytków Gór Świętokrzyskich, 

W ramach projektu „Aktywny senior” re-
alizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Rypin w świetlicach wiejskich 
w Balinie, Cetkach, Mariankach, Sadłowie i Zak-
roczu odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla 64 
seniorów. Zajęcia były okazją do nabycia nowych 
umiejętności i wspólnego spędzenia wolnego 
czasu. Partnerami projektu były koła gospodyń 
wiejskich z miejscowości, w których odbyły się 
warsztaty. Wsparcia udzieliła również gmina 
Rypin, a sam projekt był współfi nansowany ze 
środków województwa kujawsko-pomorskiego.

a mianowicie klasztor Benedyktynów. 
Szczególną atrakcją kaplicy jest kryp-
ta grobowa. Wewnątrz możemy oglądać 
szczątki doczesne pierwszych gospodarzy 
klasztoru. Wśród nich spoczął słynny po-
gromca Kozaków, książę Jeremi Korybut 
Wiśniowiecki. Był to dzień pełen emocji 
i niezapomnianych wrażeń.

W drodze powrotnej uczestnicy wy-
cieczki odwiedzili jeszcze Park Miniatur 
w Krajnie koło Kielc, gdzie znajdują się 
miniatury najsłynniejszych budowli świa-
ta oraz niezwykłych miejsc stworzonych 
przez naturę. Miniatury w większości zos-
tały wykonane w skali 1:25. Wyjątkiem 
jest watykańska Bazylika św. Piotra, która 
jako jedyna w Europie została wykonana 
w skali 1:13. Na terenie parku znajdują 
się również miniatury nieistniejących już 
wież World Trade Center, mierzące z iglicą 
ok. 20 metrów wysokości. W dwudniowej 
wycieczce uczestniczyły panie z Sadłowa, 
Głowińska i Marianek.

W Dębianach dzieci do aktywnej zabawy 
zachęcały profesjonalne animatorki. Na naj-
młodszych czekały liczne konkurencje sportowe 
i zręcznościowe zarówno indywidualne, jak i gru-
powe. Najwięcej emocji dostarczyło przeciąganie 
liny. Przez cały czas trwania imprezy przygrywał 
DJ, którego muzyka porywała do tańca uczest-
ników pikniku. Organizatorzy zadbali również 
o podniebienia przybyłych gości. Były dania 
z grilla, zimne napoje oraz słodkości.

– Piknik dla nas, mieszkańców, jest okazją 

do spotkania, porozmawiania i dobrej zabawy. 
W dzisiejszych czasach relacje międzyludz-
kie ulegają pogorszeniu. Dlatego tak ważna 
jest integracja, często niedoceniana i spycha-
na na margines. Dlatego, w miarę możliwoś-
ci, staramy się organizować różnego rodzaju 
imprezy dla mieszkańców naszej wsi. Każdy 
z nas zasługuje na odpoczynek i chwilę relak-
su. Dlatego nieustannie zachęcamy do udziału 
w zabawach. Jeśli jeszcze pogoda dopisuje, to 
czego chcieć więcej? – mówi Jolanta Gawrońs-

ka, przewodnicząca KGW w Dębianach.
W Rypałkach Prywatnych impreza cieszyła 

się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród 
najmłodszych mieszkańców wsi. I nie ma się 
co dziwić, bo i atrakcji było co niemiara. Dla 
dzieci była darmowa wata cukrowa, słodkoś-
ci, lody, zimne napoje oraz mnóstwo nagród 
w konkurencjach sprawnościowych, a dla 
wszystkich kiełbasa z grilla, grochówka, ciasto, 
kawa czy herbata.

– Cieszy mnie, jako sołtysa, że wszyscy ucze-

stnicy festynu byli zadowoleni i uśmiechnięci – 
mówi Marek Pankowski. – Przede wszystkim 
chodzi o dobrą zabawę i integrację mieszkańców 
naszej wsi. Specjalnie dla najmłodszych przygo- 
towaliśmy szereg atrakcji. Widziałem, że dzieci 
chętnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni oraz 
licznie uczestniczyły w przygotowanych przez 
animatorów konkursach. Organizacja imprezy, 
poza zaangażowaniem Rady Sołeckiej, druhów 
z OSP i pań z KGW, była możliwa dzięki środ-
kom funduszu sołeckiego.

Trwają prace modernizacyjne w parku w Kowalkach. Wkrótce mieszkańcy będą mogli 
korzystać m.in. z trasy do uprawiania nordic walkingu. Zakres prowadzonych prac jest bardzo 
duży i objął: budowę ścieżek, nasadzenia zieleni, montaż ławek, budowę miejsca na ognisko, 
fontanny, kładki nad ciekiem wodnym oraz oświetlenia. Projekt „Zagospodarowanie terenu 
w miejscowości Kowalki” jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Park 
coraz piękniejszy
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26 września przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej w Starorypinie Rządowym 
wraz z paniami wybrały się na wycieczkę do 
pracowni ceramicznej Melerart w Wąpielsku.

W środę 11 września Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego 
w Starorypinie Rządowym odwiedził Ryszard Bober, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzieci bawiły 
się gliną

Szef sejmiku z wizytą 
w szkole

Dzieci pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty Karoliny Me-
ler rozwijały swoje zdolności manualne. Przedszkolaki w pocie czoła 
tworzyły swoje arcydzieła. Radości było co niemiara. Podczas spot-
kania omówione zostały także czynności, które należy wykonać, aby 
prace z gliny były trwałe. Po wyjątkowych zajęciach na dzieci czekał 
słodki poczęstunek.

Podczas wizyty szef sejmiku wręczył dwa vouchery dla klas, które wzięły udział w wyjątkowym 
konkursie. Przypomnijmy, w maju uczniowie szkoły skorzystali z Dni Otwartych Funduszy Euro- 
pejskich i zwiedzili astrobazę w Brodnicy. Pojechały trzy klasy, w sumie 34 osoby. Po powrocie 
dwie z nich, dzisiejsza druga i ósma, przystąpiły do konkursu. Uczniowie wykonali prezentację 
opisującą ich wrażenia z pobytu i za ten wysiłek zostali nagrodzeni. Młodsze dzieci pojadą na jed-
nodniową wycieczkę do wybranego miejsca w województwie kujawsko-pomorskim, starsze mają 
zapewnione bezpłatne zwiedzanie obiektu edukacyjno-kulturalnego w naszym województwie.

Nowy rok szkolny niesie nowe wyzwania. Już na początku września uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach z robotyki i programowania.

20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Swoje święto uczciły 
również maluchy ze Szkoły Podstawowej w Kowalkach.

Konstruowali roboty

Przedszkolaki świętowały 
w Kowalkach

Projekt „Zajęcia z robotyki i programowania dla dzie-  
ci i młodzieży” realizowany był od czerwca do września 
bieżącego roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin w partnerstwie ze szkołami podstawowymi 
w Kowalkach i Zakroczu. Na warsztatach młodzi inżynie-
rowie konstruowali i wprawiali w ruch roboty, wykorzystując 
zaawansowany zestaw klocków Lego. Zajęcia miały charak-
ter typowo praktyczny, rozwijały kreatywność, zdolności 
manualne i umiejętności techniczne. Zajęcia z robotyki to dos-                                                                                                               

W 2013 roku sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 20 
września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto ma 
na celu popularyzację wychowania przedszkolnego i pod-
kreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dzie-                
ci. Inicjatywa wyszła od dyrektorów łódzkich przedszkoli. 
Uroczystości z okazji tego dnia po raz pierwszy odbyły się 20 
września 2010 roku w łódzkim Parku na Janowie. Przedsz-
kolaki zasadziły młode dęby, które stały się symbolem wy-
darzenia. Ponadto brały udział w wielu zabawach oraz pre- 
zentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne na scenie. 

konała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych 
i technicznych młodych konstruktorów. To również szansa na 
kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzen-
nej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów 
ścisłych. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych pro-
jektów konstrukcyjnych sprawiło uczniom wiele satysfakcji 
i radości oraz zdecydowanie umocniło ich wiarę we własne 
możliwości. Projekt uzyskał dofi nansowanie ze środków wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczny Dzień Przedszkolaka odbył się pod hasłem „Leć 
gołąbku pokoju” i nawiązywał do 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Na dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ko- 
walkach czekało wiele atrakcji. Było dużo ruchu, zabawy 
i śmiechu. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie 
znikało z twarzy przedszkolaków. Placówka w Kowalkach 
w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi w oddziale przedsz-
kolnym dwie grupy, do których uczęszcza 41 dzieci. Ponadto 
w kolejce czeka już kilkoro maluchów, które wkrótce skończą 
trzy lata i zaczną uczęszcza do przedszkola.
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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

Wydawca: Gmina Rypin
Adres redakcji: 
        ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin, 
        tel. (54) 280 97 00, 
        e-mail:  sekretariat@rypin.pl
Redaktor naczelny: Adam Wojtalewicz
Druk: Petitgraf Sp. z o.o., 
        ul. Ustronie 51 C, 87-300 Brodnica

W Y D A R Z E N I A

Turniejem upamiętnili pamięć 
Janusza Małeckiego
31 sierpnia w Kowalkach rozegrano Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Małeckiego 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.

Celem zawodów jest propagowanie pasji, którą 
zarażał Janusz Małecki, były piłkarz, nauczyciel, 
trener, dyrektor szkoły. Turniej odbył się już po 
raz siódmy. Wzięło w nim udział dziewięć drużyn 
zarówno z terenu gminy Rypin, jak i ościennych 
miejscowości. Drużyny rywalizowały systemem 
„każdy z każdym” w trzech grupach. Łącznie 
piłkarze strzelili aż 46 goli. Ostatecznie najlepszy 

okazał się zespół Błękitnych Marianki. Srebrne 
medale wywalczyli Bimbrownicy, a trzecią lokatę 
zajęli juniorzy z Kowalk. Za najlepszego bram-
karza uznano Patryka Stójkowskiego z Kowalk, 
a królem strzelców został Kamil Lewandowski 
z Orlika Sikory. Nagrodę odebrał ponadto Sła-
womir Trendewicz, najstarszy uczestnik turnieju. 
Zawody zostały okraszone słodkim tortem przy-

gotowanym przez rodzinę Janusza Małeckiego 
oraz pożywną grochówką, o którą zadbała Beata 
Nejno, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowal- 
kach. Puchary, medale i dyplomy wręczyli: Wies-                 
ława Małecka, żona Janusza Małeckiego, wójt 
Janusz Tyburski oraz Wiesława Sokołowska, prze-
wodnicząca rady gminy. Turniej przygotował oraz 
koordynował Krzysztof Szalkowski.

Uczniowie wrócili z medalami

Z piłką za pan brat

25 września 2019 r. w lasach Radzynka 
i Okonina odbyły się sztafetowe biegi 
przełajowe dla młodzieży szkolnej. 
W XXII Maratonie Trzeźwości 
z sukcesami startowali reprezentanci 
Szkoły Podstawowej im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.

We wtorek 24 września odbył się Turniej Piłki Nożnej 
„Piłkarskie Piątki” o Mistrzostwo Gminy Rypin. 
Najlepsza w rywalizacji okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Borzyminie.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wójtem 
gminy, klubem sportowym Pojezierze Brzuze oraz jed-
nostkami OSP z Dobrego i Trąbina. Młodzież z Borzy-
mina po raz kolejny wykazała się ambicją i wolą walki, 
zdobywając medale i puchary. Uczniowie zwyciężyli 
w dwóch kategoriach wiekowych – młodszej chłopców 
i starszej dziewcząt. Kolejnym sukcesem było zdoby-
cie III miejsca w kategorii starszej chłopców oraz IV 
miejsca w kategorii młodszej dziewcząt. Nauczyciela-
mi odpowiedzialnymi za przygotowanie uczniów byli 
Krzysztof Szalkowski i Maciej Sokołowski.

Zawody zostały rozegrane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach. W turnieju wzięło udział pięć chłopięcych drużyn ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Rypin. Zespoły rywalizowały w systemie „każdy 
z każdym”. Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, wygrywając wszystkie mecze. Zwycięs-
ki skład tworzyli: Igor Kwiatkowski, Miłosz Szymański, Damian Kiełkowski, 
Wiktor Stójkowski, Mikołaj Michlewicz, Mikołaj Ciemiecki, Kacper Dębicki, 
Miłosz Laskowski, Kacper Kleps.

I miejsce – SP Borzymin
II miejsce – SP Starorypin Rządowy
III miejsce – SP Kowalki

IV miejsce – SP Zakrocz
V miejsce – SP Sadłowo

Klasyfi kacja końcowa


