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Budowa kanalizacji
zakończona
Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadłowie z przewodem
tłocznym do Starorypina Prywatnego.
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Jarmark pełen
bożonarodzeniowego klimatu
W sobotę 7 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się
ósma edycja Dobrzyńskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
Atrakcji było co niemiara.
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Piknik z gęsiną w roli
głównej
W sobotę 9 listopada w Rypinie odbył
się coroczny piknik rodzinny pod
hasłem „Na świętego Marcina najlepsza gęsina z Rypina”. W wydarzeniu uczestniczyło także KGW z terenu
gminy Rypin.

str. 3

Park w nowej odsłonie
Park w Kowalkach zmienił się nie do poznania. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty przy zbiornikach wodnych, wybudowano
fontannę, miejsce na ognisko, kładkę nad ciekiem wodnym, oświetlenie

i ścieżki. Zamontowano również ławki, oznaczono trasę do nordic walkingu
i posadzono rośliny. Zadanie zostało doﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uroczyście w Sadłowie
Gminno-paraﬁalne obchody Święta
Niepodległości odbyły się 11 listopada
w Sadłowie.

str. 4

50 lat razem przez życie
Złote gody to niezwykłe wydarzenie
nie tylko dla jubilatów, ale również ich
rodzin oraz przyjaciół i znajomych. To
50 lat nieprzerwanego, harmonijnego
pożycia małżeńskiego.
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Dzieci mają nowy
plac zabaw

Szanowni mieszkańcy gminy Rypin.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole, życzliwości i wszelkiego dobra.
Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka
i dźwiękach kolęd przeżywają Państwo piękne chwile
w gronie najbliższych. Nadchodzący nowy rok niech będzie
dla wszystkich czasem spokoju, spełnienia marzeń,
optymizmu i satysfakcji.
Przewodnicząca Rady Gminy Rypin
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin
Janusz Tyburski

W listopadzie powstał nowy plac zabaw
dla dzieci przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kowalkach.
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Andrzejki na wesoło
Zabawa taneczna w andrzejki to
w sołectwie Borzymin tradycja. Przednia
zabawa trwała do późnych godzin
nocnych.

str. 7

Słodka tajemnica... cukru
W środę 23 października w Szkole
Podstawowej w Zakroczu odbyły się
warsztaty „Słodka tajemnica żywienia”.

str. 7
Lekkoatletyczna rywalizacja
szkół
W czwartek 3 października w Szkole
Podstawowej im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie zostały
rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

str. 8

2

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny
w naszej polskiej tradycji, czas wspólnego rodzinnego świętowania, okres radości, miłości i nadziei. Koniec roku jest właściwym momentem,
aby dokonać podsumowania działań samorządu.
W mijającym roku odbyły się bardzo ważne wybory
sołtysów i członków rad sołeckich na kolejną 5-letnią kadencję. W ramach funkcjonowania funduszu
sołeckiego udało się zrealizować wiele cennych
inwestycji z korzyścią dla mieszkańców poszczególnych sołectw. W okresie wiosennym przeprowadziliśmy kompleksowy remont drogi w Rusinowie
wraz z budową chodnika. Gmina Rypin podpisała

AKTUALNOŚCI

wieloletnią umowę na dzierżawę pod budowę elektrowni fotowoltaicznej w Puszczy Miejskiej na
powierzchni 16 ha. W marcu tego roku odbyło się
uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej świetlicy wiejskiej w Cetkach. Gmina Rypin otrzymała
doﬁnansowanie na budowę drogi w Kowalkach
z Funduszu PROW w wysokości ok. 64% wsparcia
ﬁnansowego. W ramach poprawy estetyki wiejskiej
otrzymaliśmy doﬁnansowanie na budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w gminie. Powstały nowe altany w sołectwach: Sikory, Czyżewo,
Sadłowo i Rusinowo oraz siłownia zewnętrzna
w Mariankach.
W okresie letnim zakończyliśmy remont wiaduktu
w Starorypinie Prywatnym w ramach przebudowy
drogi na odcinku 600 metrów. W tym czasie również
zakończyliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Sadłowie — II etap. W okresie jesiennym zakończono pracę przy rewitalizacji zieleni w zabytkowym parku w Rusinowie. Gminie udało się pozyskać
na ten cel 100-procentowe doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. W tym czasie zakończyliśmy również kompleksowe odnawianie parku w Kowalkach. Wykonano
szereg prac w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”.
Dzięki tej rewitalizacji mieszkańcy wsi i okolic
zyskali nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku.

W znacznym stopniu poprawiła się również estetyka
centrum Kowalk. Urząd Gminy Rypin przygotował
także wiele niezbędnych dokumentacji pod przyszłe
inwestycje gminne.
Warto również wspomnieć, że 1 września w Szkole Podstawowej w Kowalkach odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych
gości. Jest to szczególne wyróżnienie i zaszczyt
dla całej gminy. Cieszą również sukcesy naszych
uczniów, którzy zdobyli m.in. drużynowe mistrzostwo i wicemistrzostwo w powiatowych igrzyskach
lekkoatletycznych.
W 2019 roku samorząd gminy Rypin wykonał
wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne mimo
wielu trudności. W mijającym roku nasza gmina
rozwijała się na różnych obszarach. Cieszę się, że
udało się wykonać tak wiele cennych inwestycji,
które nie tylko wpłynęły na rozwój gospodarczy,
ale również poprawiły estetykę wielu sołectw. Trzeba przyznać, że poczynione działania znacznie
poprawiły jakość życia mieszkańców naszej gminy. Dziękuję radnym Rady Gminy Rypin, sołtysom
oraz stowarzyszeniom OSP i KGW za cierpliwość
i zaangażowanie w rozwój gminy Rypin. Życzę, aby
atmosfera tych pięknych świątecznych dni, wzajemna życzliwość, spokój i szacunek, poczucie jedności
i serdeczności panowały przez cały 2020 rok.

Przedszkolaki pięknie
recytowały wiersze

W czwartek 28 listopada w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie odbył się Mikołajkowy Międzyprzedszkolny
Konkurs Recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
Inicjatorami przedsięwzięcia były panie z oddziałów przedszkolnych pragnące zaszczepić zamiłowanie do
literatury już od najmłodszych lat. Do konkursu przystąpiło 25 uczestników, którzy reprezentowali 13 przedszkoli. Dzieci przepięknie recytowały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, wykazując się dużymi zdolnościami aktorskimi. Poziom zmagań był bardzo wysoki, przez co jury miało trudne zadanie. W związku z tym
jednogłośnie postanowiło nagrodzić wszystkie dzieci. Na uczestników czekała także niespodzianka, bowiem
nagrody wręczał Mikołaj. Radości było co niemiara.

Budowa kanalizacji zakończona
Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadłowie z przewodem tłocznym
do Starorypina Prywatnego. Na realizację tej inwestycji gmina Rypin pozyskała doﬁnansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania wyniósł
2,3 mln zł, a doﬁnansowanie ok. 670 tys. zł.

Panie z KGW na szkoleniu

26 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się szkolenie z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego skierowane do kół gospodyń wiejskich. Spotkanie z paniami poprowadziła Jolanta Malicka, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie. Szkolenie pozwoliło
usystematyzować i zaktualizować wiedzę na temat prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów oraz rocznych rozliczeń podatkowych. Organizatorem spotkania był Urząd Gminy Rypin.
Szkoleniu przysłuchiwał się wójt Janusz Tyburski, który podsumował współpracę gminy Rypin z kołami gospodyń wiejskich w bieżącym roku i przedstawił planowane działania na rok 2020.

Przebudują drogę
w Kowalkach
28 listopada wójt Janusz Tyburski podpisał umowę na
przebudowę drogi w Kowalkach. Zakres prac obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
oraz poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. z siedzibą w Lipnie. Inwestycja współﬁnansowana
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych”. Całkowity koszt zadania
wynosi prawie milion złotych.

Nowe tablice informacyjne
W listopadzie zostały zakupione i zamontowane przydrożne tablice kierunkowo-numeryczne
w ramach środków sołeckich. Dzięki temu rozwiązaniu osoby nieznające okolicy nie powinny
mieć problemów z odnalezieniem adresata. Taka informacja może mieć również znaczenie, kiedy
chodzi o ratowanie życia lub mienia. Tablice zostały zamontowane w następujących sołectwach:
Dylewo (2 szt.), Kowalki (10 szt.), Nowe Sadłowo (6 szt.), Rypałki Prywatne (1 szt.), Sadłowo
(6 szt.), Sikory (3 szt.), Stawiska (4 szt.), Zakrocz (2 szt.). W ramach przesunięć środków sołeckich zamówione zostały również tablice do następujących miejscowości: Balin (9 szt.), Godziszewy (5 szt.), Marianki (3 szt.), Rypałki Prywatne (1 szt.). Jest to projekt pilotażowy, który będzie
realizowany w następnych latach w oparciu o potrzeby lokalne w poszczególnych sołectwach.
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Jarmark pełen bożonarodzeniowego klimatu
W sobotę 7 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się ósma edycja Dobrzyńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Atrakcji było co niemiara.
Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy Rypin. Amatorzy świątecznych przysmaków mieli
możliwość spróbowania i zakupu tradycyjnych
potraw, które zostały przygotowane m.in. przez
panie z kół gospodyń wiejskich. Stoły były
zastawione pysznymi pierogami, zupami, pasztecikami, krokietami, rybami w różnych postaciach oraz ciastami. Odwiedzający jarmark mogli
nabyć wszystkie wyroby i skosztować ich. Swoje
stoiska miały również placówki oświatowe po-

wiatu rypińskiego – Zespół Szkół nr 2 i nr 3
w Rypinie. Nie zabrakło także przedstawicieli
Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane rękodzieła, ozdoby świąteczne, a także
dekoracje. Kupić można było np. kolorowe
bombki, świąteczne stroiki, pluszowe krasnale.
Nie zabrakło występów wokalnych. Na
scenie umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.

Piknik z gęsiną
w roli głównej
W sobotę 9 listopada w Rypinie odbył się coroczny piknik rodzinny
pod hasłem „Na świętego Marcina najlepsza gęsina z Rypina”.
W wydarzeniu uczestniczyło także KGW z terenu gminy Rypin.
Liczne atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców miasta i okolic. Imprezę tradycyjnie
zorganizowano w hali widowiskowej Rypińskiego Centrum Sportu. W bogatym programie
bloku artystycznego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odwiedzający mogli również skosztować pysznych dań, które przygotowały m.in. panie z KGW Starorypin-Iwany. Stoiska pełne
pysznych smakołyków cieszyły się dużym zainteresowaniem. Specjalnie na tę okazję członkinie
koła przygotowały gulasz z gęsich podrobów, pierogi z gęsiny, pieczone gęsie uda z warzywami,
gęś w galarecie, piersi gęsi duszone z żurawiną, miodem i jabłkami.

Nie mniejszym uznaniem cieszyły się również
występy grupy Senior Band oraz zespołu Wesołe
Seniorki, który tworzą członkowie rypińskiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Podczas trwania imprezy rozstrzygnięto
również konkurs nakrywania stołów i prezentowania potraw wigilijnych związany z obrzędami Bożego Narodzenia. Głównym jego celem
było poznanie polskich tradycji i zwyczajów
świątecznych, rozwijanie kreatywności, wrażli-

wości i wyobraźni plastycznej dzieci, młodzieży
i dorosłych. Konkurs skierowany był do uczniów
ze szkół podstawowych i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Rypin. Dla dzieci niewątpliwą atrakcją sobotniej imprezy była wizyta
Świętego Mikołaja z workiem pełnym słodkości.
Organizatorami wydarzenia była Gmina Rypin
oraz Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie, a patronat nad imprezą objął wójt gminy Rypin.

Sekretarz
na obchodach
Dnia Seniora
W sobotę 26 października członkowie rypińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali się na dorocznym Dniu Seniora. W uroczystości wziął udział
sekretarz gminy Rypin Mariusz Paprocki. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że mimo upływających lat potraﬁą się dobrze bawić. Były tańce, śmiech i okolicznościowy tort. Po części oﬁcjalnej
przyszedł czas na poczęstunek i dobrą zabawę na parkiecie. O oprawę muzyczną imprezy zadbał rypiński zespół Liberta. W zabawie uczestniczyło ponad sto osób. Wśród bawiących się nie
zabrakło seniorów z terenu gminy Rypin.
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Patriotycznie
w Stępowie

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie podczas uroczystej akademii
uczciła 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez
naszą ojczyznę.
Uczniowie przedstawili wzruszający program artystyczny wypełniony wierszami i pieśniami patriotycznymi. „Wszyscy uczestniczyliśmy w tej swoistej lekcji
patriotyzmu i oddaliśmy hołd tym, którzy przyczynili się do odzyskania tak upragnionej wolności” – powiedział dyrektor szkoły Sławomir Malinowski, dziękując nauczycielom za przygotowanie akademii.

„Tydzień dla Niepodległej”
w Kowalkach

Z dumą zaśpiewali hymn
państwowy

W środę 13 listopada uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kowalkach zakończyli obchody Narodowego
Święta Niepodległości, które trwały w szkole od 6 do 13 listopada pod hasłem „Tydzień
dla Niepodległej”. W ramach wydarzenia obie
grupy przedszkolaków oraz uczniowie klas I-III
uczestniczyli m.in. w warsztatach edukacyjnych „Polska Moja Ojczyzna”. Przedstawiciele
szkoły wzięli udział w gminno-paraﬁalnych

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Rypin wzięli udział
w akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministra Edukacji
Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

obchodach Święta Niepodległości. Uczniowie uczestniczyli także w wizycie prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który
odwiedził Rypin 11 listopada. Na zakończenie „Tygodnia dla Niepodległej” 13 listopada
młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Uczniowie pracowali pod kierunkiem
nauczycieli: Agnieszki Szablewskiej, Iwony
Skórzewskiej-Kudły i Krzysztofa Zalewskiego.

Dzieci i młodzież dzielnie stawili czoła zadaniu. Trzymając biało-czerwone ﬂagi, odśpiewali
cztery zwrotki hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11.11. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tysięcy placówek w kraju i za granicą.
„11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę
Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju” – napisał w liście do
dyrektorów minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Uroczyście w Sadłowie
Gminno-paraﬁalne obchody Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada w Sadłowie.
Uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą świętą
w miejscowym kościele. Nabożeństwu w intencji
ojczyzny przewodniczył ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz paraﬁi św. Jana Chrzciciela w Sadłowie. Koncelebrowali ją ks. Krzysztof Świerczyński, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i ks. kan. Kazimierz
Rostkowski. Podczas liturgii zaprezentowano patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Sadłowie. Przedstawienie wywołało u widzów wiele pozytywnych emocji.
Oprawę liturgiczną mszy świętej zapewnili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Stępowie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości
przeszli na cmentarz, gdzie wysłuchano przemówień,
odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci oraz
złożono kwiaty i zapalono znicze przy grobie powstańców styczniowych.
„Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.
Wyraz wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy w walce poświęcili to, co najcenniejsze
dla każdego człowieka – oddali swoje życie z miłości do
kraju i wiary w zwycięstwo. Dzięki tej oﬁerze złożonej
przez nich mamy własne terytorium, godło, ﬂagę, hymn,
własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których
mówimy i posługujemy się językiem polskim. Dzisiejsza
uroczystość to także praktyczna lekcja historii, którą
wspólnie tworzymy. Wdzięczność dla zmarłych trwa
dopóty, dopóki trwa pamięć o nich” – powiedział wójt
Janusz Tyburski.
W przygotowanie uroczystości było zaangażowanych wiele osób. Podziękowania należą się
paniom z KGW w Sadłowie, strażakom ochotnikom,
młodzieży i pracownikom szkół oraz Urzędu Gminy
Rypin.
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50 lat razem przez życie

Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również ich rodzin oraz przyjaciół i znajomych. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego
pożycia małżeńskiego.
Wydarzenie to miało miejsce w czwartek 14
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Rypin. Medale nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z rąk wójta Janusza Tyburskiego
odebrało dziewięć par małżeńskich. Pół wieku
temu na ślubnym kobiercu stanęli: Irena i Witold
Bogińczukowie z Jasina, Jadwiga i Bogusław Borkowscy z Puszczy Rządowej, Halina i Stanisław
Gumińscy z Zakrocza, Irena i Władysław Nogalowie z Linnego, Danuta i Jan Podgórscy z Głowińska, Anna i Bogdan Rupińscy z Godziszew,

Marianna i Mieczysław Szablewscy z Puszczy
Rządowej, Krystyna i Henryk Wiśniewscy
z Balina, Mirosława i Józef Zielińscy z Kowalk.
Uroczystość poprowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Rypin – Marzena Zdrojewska oraz Joanna
Derkowska. Czas umilała gościom kapela Sami
Swoi.
„Minęło już 50 lat od chwili, kiedy złączeni
uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście
sobie sakramentalne »tak« i włożyliście obrączki.
Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia

Danuta i Jan Podgórscy z Głowińska

Marianna i Mieczysław Szablewscy z Puszczy Rządowej

Halina i Stanisław Gumińscy z Zakrocza

danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było
dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem,
zrozumieniem i szacunkiem. Jestem przekonany, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez
tyle lat wierności małżeńskiej, spiesząc sobie
z pomocą zarówno w radosnych, jak i smutnych
chwilach waszego życia. Możecie być wzorem dla
tych, którzy wybrali bądź wybiorą wspólną drogę
małżeńską. W dobie groźby narastającej degradacji podstawowej instytucji, jaką jest małżeńst-

Jadwiga i Bogusław Borkowscy z Puszczy Rządowej

Mirosława i Józef Zielińscy z Kowalk

Irena i Witold Bogińczuk z Jasina

wo, dbanie o stałość rodziny staje się nie lada
wyzwaniem. Tym bardziej zasługujecie na szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dajecie
młodemu pokoleniu” – powiedział na początku
spotkania wyraźnie wzruszony wójt Janusz Tyburski.
Następnie jubilaci przy kawie i słodkim
poczęstunku wspominali to, jak się poznali. Rozmowom nie było końca. Nie zabrakło też oﬁcjalnego
toastu oraz wspólnie odśpiewanego „Sto lat”. Spotkanie upłynęło w miłej i wyjątkowej atmosferze.

Krystyna i Henryk Wiśniewscy z Balina

Anna i Bogdan Rupińscy z Godziszew

Irena i Władysław Nogal z Linnego

Wokalne i literackie sukcesy uczniów z Borzymina
W środę 6 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie brali
udział w dwóch ważnych wydarzeniach na Zamku Bierzgłowskim (powiat toruński).
Uczeń Igor Kwiatkowski (kl. VI b) uczestniczył w XVI
Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz wójta gminy Łubianka.
W przesłuchaniu brało udział 24 wykonawców. Igor wykonał piosenkę „Katyń 1940. Ostatni list”, za którą otrzymał
wyróżnienie oraz nagrodę specjalną festiwalu. Igora do
konkursu przygotował Bartłomiej Umiński.
W tym samym dniu trzy uczennice szkoły w Borzyminie – Zuzia Kwiatkowska (kl. VI b), Oliwia Groszewska (kl.

V a) oraz Karolina Czajkowska (kl. VI b) wraz z dyrektor
Małgorzatą Cytą i Anną Umińską wzięły udział w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów, które uczennice te
zdobyły w XIV Wojewódzkim Konkursie Literackim pod
patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Wójta Gminy Łubianka.
Na konkurs przysłano około 100 prac na temat „Odzyskana Niepodległość zobowiązuje nas…”. Reprezentujące
szkołę dziewczynki i ich prace zajęły następujące miejsca:
Zuzanna Kwiatkowska – I miejsce w województwie, Oliwia Groszewska – II miejsce w województwie i Karolina
Czajkowska – wyróżnienie. Uczennice do konkursu przygotowała Anna Umińska. Serdeczne gratulacje!
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Dzieci mają nowy plac zabaw
W listopadzie powstał nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kowalkach.
Urządzenia zostały zakupione w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił doﬁnansowania na zakup i montaż urządzeń w wysokości 7,3 tys. zł. Łączny koszt zadania wyniósł nieco ponad 14 tys. zł. W skład zestawu zabawowego dla dzieci
wchodzą następujące elementy: ślizg metalowy, trap schodki, pomost wiszący, pomost stały, wieża strażacka,
wieża z dachem. Plac zabaw przy szkole w Kowalkach został doﬁnansowany również ze środków funduszu
sołeckiego sołectwa Kowalki oraz rady rodziców szkoły w tej miejscowości.

Mieszkańcy zyskali miejsce do
wypoczynku
W Rusinowie zakończyła się rewitalizacja zabytkowego parku.
Inwestycja polegała m.in. na usunięciu samosiewu na powierzchni ponad 7 ha oraz usunięciu ponad 100
drzew, karpin i krzewów, a także wykonaniu zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych prawie 80 drzew. Koszt
rewitalizacji wyniósł ok. 127 tys. zł i w stu procentach został pokryty z pozyskanej przez gminę Rypin dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Poznajemy jednostki
OSP – Stępowo
W tym numerze prezentujemy krótką historię jednostki
w Stępowie.
20 stycznia 1956 roku odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stępowie. Do jednostki przystąpiło wówczas 27 ochotników. Straż nie rozpoczęła jednak działalności prawdopodobnie z powodu powszechnego wówczas braku wyposażenia i remizy. Kolejne walne zebranie odbyło się w sali Szkoły Podstawowej w Stępowie
13 stycznia 1958 roku. W obecności komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Rypinie Edwarda Nagórnewicza wybrano zarząd według funkcji obowiązujących w systemie pożarniczym przed 1952 roku. Ochotnicy otrzymali wówczas zapewnienie o przekazaniu na potrzeby jednostki sprzętu pożarniczego. W 1966 roku Straż w Stępowie
obchodziła uroczystość 10-lecia istnienia. Na walnym zebraniu dokonano w tym roku
zmian w zarządzie. W 1974 roku założono przy OSP Stępowo Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą. W 1968 roku przystąpiono do przebudowy starej remizy strażackiej. Pięć
lat później z inicjatywą budowy nowej remizy wystąpił ówczesny prezes OSP Stępowo
Stanisław Gincel. W 1979 roku jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy
GBM Star 25. Rok 1993 przyniósł gruntowne zmiany w zarządzie. Walne zebranie powierzyło Tomaszowi Jezierskiemu pełnienie funkcji prezesa jednostki. W 2003 roku
OSP Stępowo otrzymała samochód pożarniczy Mercedes Benz LF 409. W 2013 roku
pojazd przekazano do OSP Rypałki. Obecnie w wyposażeniu jednostki jest samochód
pożarniczy Jelcz GCBA 5/32 przekazany z OSP Sadłowo. W ostatnich latach m.in.
z funduszy gminnych przeprowadzono szereg remontów remizy.
Warto też wspomnieć, że ochotnicy biorą czynny udział w życiu swojej miejscowości,
włączając się w organizację imprez lokalnych. Uczestniczą również w obchodach świąt
państwowych i kościelnych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych
na terenie gminy Rypin. Obecnym prezesem jest Remigiusz Błażejewski. Skład zarządu
stanowią również: wiceprezes Piotr Zalewski, naczelnik Zbigniew Jabłoński, sekretarz
Grzegorz Rutkowski, skarbnik i gospodarz Jacek Raszkowski oraz komisja rewizyjna:
Stanisław Gencel, Stanisław Ćwikliński, Kamil Wrzesiński. Oprócz wyżej wymienionych druhami OSP Stępowo są: Tomasz Jezierski, Stanisław Chmielewski, Waldemar
Raczyński, Hubert Niemczyk, Jakub Chmielewski, Jakub Przybyszewski, Norbert
Niemczyk, Zbigniew Bilicki, Kamil Gencel, Dawid Sosnowski, Stanisław Rafał Błażejewski, Jakub Madejewski, Filip Zwoliński, Ludwik Malicki, Lech Chorąży, Stanisław
Walczewski, Karol Raczkowski. Członkami honorowymi są: Stanisław Tomaszewski,
Stanisław Gincel, Stanisław Piątkowski, Stanisław Błażejewski.

Obecnie na wyposażeniu jednostka posiada samochód pożarniczy Jelcz GCBA 532

Remiza w Stępowie

W czerwcu w Sadłowie odbyły sie gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zwyciężyli
druhowie z OSP Stępowo
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Andrzejki na wesoło

Zabawa taneczna w andrzejki to w sołectwie Borzymin tradycja. Przednia zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Impreza, która odbyła się w sobotę 30 listopada, zgromadziła wielu mieszkańców. O podniebienia gości zadbały panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich. Były przepyszne sałatki, zimne przekąski, było też pieczone mięso. Wszyscy świetnie się bawili przy dźwiękach muzyki pop. Na parkiecie nie było wolnej
przestrzeni. Ważnym momentem każdej zabawy andrzejkowej są wróżby. Były

one również podczas imprezy w Borzyminie. Nie mogło zabraknąć lania wosku przez dziurkę od klucza. Śmiechu było co niemiara. To kolejna impreza
integracyjna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość spotkania się ze znajomymi w nieco innych okolicznościach niż zwykle. Zabawę zorganizowano
z inicjatywy pani sołtys, rady sołeckiej i członkiń KGW w Borzyminie.

Święta tuż-tuż
Corocznie w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Rypin organizowane są przedświąteczne spotkania z mieszkańcami wsi. Na stołach goszczą tradycyjne dania, a wszystko dzięki zaangażowaniu i pracy pań z kół gospodyń wiejskich.
Unoszące się aromaty pobudzają wszystkie zmysły i pozwalają poczuć klimat zbliżających się świąt. Takie spotkania służą integracji oraz dają wszystkim wiele radości.
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Niezwykła atmosfera
sprzyja zadumie nad sytuacją pokrzywdzonych przez los i ubogich. Święta mogą być
również okazją do pojednania.

Nowy
sprzęt
dla szkół
11 października w Szkole Podstawowej w Działyniu (powiat
golubsko-dobrzyński) odbyło się
symboliczne wręczenie nagród
dla zwycięskich szkół województwa kujawsko-pomorskiego
w konkursie pn. #OSEWyzwanie, organizowanym przez Ministerstwo
Cyfryzacji
wspólnie
z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. W imieniu Szkoły Podstawowej w Kowalkach
i Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym nagrodę odebrał
Krzysztof Zalewski – nauczyciel
informatyki w tych placówkach.
Wspomniane szkoły zostaną wyposażone m.in. w mobilne pracownie składające się z 16 laptopów.

Ślubowanie pierwszaków
Październik jest tradycyjnie miesiącem organizowania w szkołach podstawowych uroczystego ślubowania uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Nie inaczej było również w tym roku. Najmłodsi
uczniowie przez kilka tygodni przygotowywali się do tej ważnej uroczystości. Akt ślubowania poprzedzony
był częścią artystyczną w wykonaniu pierwszoklasistów. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor szkoły symbolicznym ołówkiem pasował każdego z nich na ucznia. Życzenia najmłodszym uczniom
składali dyrektorzy szkół, władze samorządowe gminy Rypin, przedstawiciele lokalnej społeczności,
nauczyciele, rodzice oraz starsze koleżanki i koledzy.

Słodka tajemnica…
cukru
W środę 23 października w Szkole Podstawowej w Zakroczu odbyły się
warsztaty „Słodka tajemnica żywienia”.
Uczniowie przyswoili sobie wiedzę o tym, jak powstaje cukier, jaki jest jego wpływ na nasz organizm,
nauczyli się rozróżniać rodzaje cukrów oraz zwiększyli swoją świadomość na temat wpływu odżywiania
na własne zdrowie. Z zaciekawieniem obserwowali eksperymenty z suchym lodem i cukrem. Szukali
odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z naszym organizmem, gdy zjemy zbyt dużą ilość cukru, oraz układali piramidę zdrowego żywienia. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz z małą pomocą kręciły
pyszną watę.

Spotkanie wójta
z sołtysami
We wtorek 29 października wójt Janusz Tyburski spotkał się z sołtysami, aby omówić
m.in. realizację zadań zaplanowanych w funduszu sołeckim. Wśród poruszanych tematów
znalazły się kwestie dotyczące odpadów i usuwania folii rolniczej. Podczas spotkania
omówione zostały także bieżące działania gminy i sołectw.
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Dziewczęta i chłopcy rywalizowali
w minikoszykówce
W środę 27 listopada w Szkole Podstawowej w Borzyminie odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Minikoszykówce.
Zawody zostały rozegrane dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2007
i młodszych. W turnieju udział wzięły trzy szkoły podstawowe z terenu
gminy Rypin. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym.

Najlepszymi zespołami wśród dziewcząt i chłopców zostały drużyny ze szkoły
w Borzyminie, które wygrały wszystkie mecze.

Klasyﬁkacja dziewcząt:
SP Borzymin
SP Starorypin Rządowy
SP Sadłowo

Klasyﬁkacja chłopców:
SP Borzymin
SP Sadłowo
SP Starorypin Rządowy

Skład dziewcząt z SP w Borzyminie: Julia Piotrowska, Julia Wiśniewska,
Zuzanna Kwiatkowska, Jessica Miksa, Kinga Mosakowska, Marcelina
Ciemiecka, Alicja Feretycka.

Skład chłopców z SP w Borzyminie: Igor Kwiatkowski, Miłosz Szymański,
Damian Kiełkowski, Wiktor Stójkowski, Kacper Błaszkiewicz, Mikołaj
Michlewicz, Miłosz Laskowski, Krystian Firgolski, Jakub Czarnecki.

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
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

Lekkoatletyczna rywalizacja szkół

W czwartek 3 października w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie zostały
rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych
z podziałem na płeć i wiek: dziewczęta, rocznik 2007/2008; dziewczęta,
rocznik 2005/2006; chłopcy, rocznik 2007/2008 oraz chłopcy, rocznik

2005/2006. Nagrody, medale, dyplomy oraz puchary wręczali: wójt gminy
Rypin Janusz Tyburski oraz dyrektor szkoły w Borzyminie Małgorzata
Cyta.

Klasyﬁkacja dziewcząt z rocznika 2007/2008
I miejsce - SP Sadłowo
II miejsce – SP Starorypin Rządowy
III miejsce – SP Borzymin

Klasyﬁkacja chłopców z rocznika 2005/2006
I miejsce - SP Sadłowo
II miejsce - SP Starorypin Rządowy
III miejsce – SP Borzymin

Skład drużyny z Sadłowa: Julia Zdrojewska, Amelia Pawłowska, Nikola
Podlińska, Zoﬁa Ciechanowska, Amelia Kurtyka.

Skład drużyny z Sadłowa: Piotr Podliński, Seweryn Juchnowski, Bartosz
Dąbrowski, Karol Skalski, Paweł Kopczyński.

Klasyﬁkacja chłopców z rocznika 2007/2008
I miejsce – SP Borzymin
II miejsce – SP Sadłowo
III miejsce - SP Kowalki
IV miejsce – SP Starorypin Rządowy

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

Skład drużyny z Borzymina: Damian Kiełkowski, Mikołaj Michlewicz,
Kacper Dębicki, Szymon Karczewski, Kacper Kleps.
Klasyﬁkacja dziewcząt z rocznika 2005/2006
I miejsce - SP Borzymin
II miejsce - SP Sadłowo
III miejsce - SP Starorypin Rządowy

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

Skład drużyny z Borzymina: Oliwia Fodrowska, Alicja Proćko, Irena
Derkowska, Dominika Michlewicz, Sandra Jankowska.

Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego
w Starorypinie Rządowym
Starorypin Rządowy 13, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 22 64

Piłkarskie zmagania w Kowalkach

Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Stępowie
Stępowo 86, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 47 17

We wtorek 8 października w Szkole Podstawowej w Kowalkach zorganizowano turniej piłki nożnej „Piłkarskie
Szóstki” o mistrzostwo gminy Rypin.
W turnieju udział wzięło pięć szkół podstawowych z terenu gminy
Rypin. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym. Wygrała
ekipa z Borzymina. Skład zwycięskiej drużyny: Julian Żulewski, Kamil
Cieśliński, Mateusz Wesołowski, Jakub Firgolski, Miłosz Więckowski,
Marcel Ferszt, Bartosz Papierz, Adrian Nowosielski, Mateusz Szalkowski.
Klasyﬁkacja końcowa
1. Borzymin
2. Sadłowo
3. Starorypin Rządowy
4. Zakrocz
5. Stępowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kowalkach
Kowalki 29, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 83
Gminna Biblioteka Publiczna
w Kowalkach
Kowalki 29, 87-500 Rypin
tel. (54) 270 41 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rypinie
ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 06
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 06

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.
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