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Podejrzewasz u siebie
koronawirusa?
Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz,
trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to
koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz
się, co zrobić.

str. 2
Rozmawiali o rurociągu
26 lutego w Urzędzie Gminy Rypin
odbyło się spotkanie wójta Janusza
Tyburskiego z przedstawicielami spółki
PERN or a z firmy Utila. R o z m a w i a n o
o planowanej budowie rurociągu z Gdańska
do Płocka. Część inwestycji realizowana
będzie na terenie gminy Rypin.

str. 3
Miliony na inwestycje
Bieżący rok będzie obfitował w gminie
Rypin w inwestycje drogowe. W budżecie
samorządu przewidziano na nie kilka
milionów złotych.

str. 3
Są nowi druhowie
Siedmiu nowych druhów w minionym
roku wstąpiło w poczet Ochotniczej Straży
Pożarnej w Stępowie. W planach jest
przyjęcie kolejnych czterech.

Wyjątkowy jubileusz WOSP w Zakroczu
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – takie hasło na co dzień towarzyszy strażakom ochotnikom. To oni niejednokrotnie poświęcają nie tylko swój wolny czas, ale także zdrowie, a nawet życie, by pomagać innym ludziom.
Jubileusz 20-lecia swojego istnienia obchodziła w sobotę 15 lutego Wiejska Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczu.
Na spotkaniu, poza strażakami, pojawiło się wielu gości.
Relacja z uroczystości na czwartej stronie.

str. 4
Święto sołtysów
W podziękowaniu za ich społeczną pracę
i działania na rzecz mieszkańców wójt Janusz
Tyburski oraz przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Sokołowska zaprosili sołtysów
do sali Urzędu Gminy Rypin, by wspólnie
świętować Dzień Sołtysa.

str. 5
Z myślą o najmłodszych

Drodzy Mieszkańcy gminy Rypin
Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne,
niosące nadzieję i odrodzenie życia.
Życzymy wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosło wiele rodzinnego ciepła i radości.
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością,
pogodą ducha,
szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych
oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

Pierwszy tydzień zimowych ferii
w Mariankach minął pod znakiem wesołych
zabaw i zajęć w świetlicy wiejskiej.

str. 5
Zmagali się z wiedzą
pożarniczą
W środę 4 marca w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kowalkach odbyły się wstępne
eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.

str. 6
Walczyli o Puchar Wójta

Przewodnicząca Rady Gminy Rypin
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin
Janusz Tyburski

W marcu w Kowalkach został rozegrany
XXXVI Sprawnościowy Turniej o Puchar
Wójta gminy Rypin. Zmagania wygrała
reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Borzyminie.

str. 8
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W

związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Wierzę, że podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń pozwoli nam uniknąć
sytuacji z Włoch czy Hiszpanii. Zastosujemy się do
nowych zasad, pozostańmy w domach oraz swoich
siedliskach. To najlepszy sposób, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Chrońmy swoich bliskich,
siebie i innych dookoła. Czas epidemii to test naszej
obywatelskiej dojrzałości. Wspólnie wiele możemy. To
od nas zależy rozwój i przebieg tej groźnej choroby.

Podejrzewasz u siebie
koronawirusa?
Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że
to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
Jeśli masz takie objawy, jak:
• katar,
• gorączka,
• objawy przeziębieniowe,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE w Rypinie – 501 170
672) i powiedz o swoich objawach.
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać
się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na
kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić
z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Możesz się przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch
osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Kwarantanna
14-dniowa kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe,
które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, oraz na osoby powracające zza granicy.
Kontrole
W przypadku kwarantanny nie można wychodzić z
domu przez 14 dni. Funkcjonariusze policji przynajmniej
raz na dobę upewniają się, czy dane osoby znajdują się
w wyznaczonym miejscu i czy nie potrzebują pomocy.
Kontakt jest nawiązywany przez telefon albo domofon,
a następnie policjanci proszą o wyjście do okna lub na
balkon. Kwarantanna kończy się po 14 dniach, jeśli objęta nią osoba nie ma objawów choroby. Jeśli natomiast
objawy pojawią się, pacjent może zostać przewieziony
do szpitala zakaźnego, poddany izolacji i leczeniu.
Ważne! Za złamanie kwarantanny grozi 30 tys. zł
kary.

Ochrona przed koronawirusem
Czym jest koronawirus?
Jest to wirus RNA osłonięty błoną
tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej
budowie można mu zapobiegać przez
zastosowanie środków chemicznych,
takich jak zwykłe mydło, alkohol min.
60-70%, preparaty do dezynfekcji
i inne wirusobójcze.
Jaką chorobę wywołuje koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
Na czym polega leczenie?
Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie
objawowe, czyli polega na leczeniu
objawów choroby, takich jak gorączka
lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów
zakażonych koronawirusem za pomocą
dotychczas znanych leków. 13 marca
2020 r. Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (URPL) wydał
pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego
wskazania terapeutycznego: „Leczenie
wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak
dotąd nie są dostępne dane dotyczące
skuteczności chlorochiny u chorych
z COVID-19 poza Chińską Republiką
Ludową. Producent zabezpieczył zapas
leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana
do pacjentów z COVID-19 zgodnie
z dyspozycjami Ministra Zdrowia.
Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej,
chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem
COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego
we Wrocławiu.

Czy są jakieś specjalne leki zapobiegające nowemu koronawirusowi
lub leczące go?
Do tej pory nie ma konkretnego
leku zalecanego do zapobiegania lub
leczenia nowego koronawirusa. Osoby
zakażone wirusem otrzymują leczenie
objawowe oraz leczenie ewentualnych
powikłań bakteryjnych.
Czy antybiotyki są skuteczne
w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?
Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus
jest wirusem, dlatego antybiotyki nie
powinny być stosowane jako środek
zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby
hospitalizowane z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki,
jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne,
wtórne w stosunku do wirusowego.
Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa pacjent już zaraża?
Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) okres inkubacji,
czyli okres od zarażenia pacjenta
a początkiem występowania u niego
objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około
5 dni (WHO zastrzega, że informacje
te mogą być akutalizowane, w miarę
spływania danych). Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle
nie występować. Niestety osoby bez
objawów mogą być źródłem zakażenia.
Czy zarażona kobieta w ciąży
może przekazać wirusa nienarodzonemu dziecku lub podczas porodu?
Obecnie brak dowodów naukowych wskazujących na transmisje
wirusa SARS-CoV-2 od matki do płodu. Dostępne badania naukowe wśród
noworodków urodzonych przez matki
z COVID-19 wskazują, że żadne
z noworodków nie miało wyniku pozytywnego na obecność wirusa powodującego COVID-19. Dodatkowo
nie stwierdzono wirusa w próbkach

płynu owodniowego ani w mleku matki. Niemniej jednak, należy pamiętać,
że każde zagrożenie dla zdrowia i życia
ciężarnej kobiety jest również zagrożeniem dla zdrowia i życia jej nienarodzonego dziecka. Nawet jeśli wirus
nie zostanie przeniesiony na płód lub
noworodka, pogorszenie stanu zdrowia matki, spowodowane przez chorobę, może zagrozić życiu i zdrowiu
jej nienarodzonego dziecka. Dlatego,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zwłaszcza w przypadku kobiety ciężarnej, zalecane jest poszukanie pomocy medycznej.
Czy osoby starsze i młodsze
są równie podatne na koronawirusa?
Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby
z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca,
choroby serca) wydają się bardziej
podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. WHO zaleca osobom
w każdym wieku podjęcie kroków
w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk
i higieny dróg oddechowych.
Ile się czeka na wyniki testu koronawirusa?
Samo badanie próbki trwa kilka godzin. Jeśli badanie trzeba powtórzyć, to
ocena pobranego wymazu może trwać
nawet kilkadziesiąt godzin. Należy
doliczyć czas od pobrania do przewiezienia próbki do laboratorium (to zależy od tego, jak daleko jest miejsce,
gdzie pobrano wymaz, od najbliższego
laboratorium wykonującego badanie).
Wszystko zależy zatem od logistyki.
Jak często występują objawy?
W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2–3% osób
chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność
poza Chinami wynosi tylko 0,7%.
Co to znaczy, że ktoś miał kontakt
z osobą zakażoną koronawirusem

SARS-CoV-2?
• Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
w odległości mniej niż 2 metrów przez
ponad 15 minut.
• Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez
dłuższy czas.
• Osoba zakażona należy do grupy
najbliższych przyjaciół lub kolegów.
• Osoba mieszkająca w tym samym
gospodarstwie domowym, co osoba
chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.
Czy koronawirusem można zarazić się poprzez kontakt z wodą,
w której były osoby zakażone?
Według dostępnej wiedzy naukowej
transmisja wirusa odbywa się głównie
drogą kropelkową. Istnieje niewiele
dowodów naukowych wskazujących
na transmisję wirusa drogą fekalno-oralną. W związku z powyższym ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez
kontakt z wodą na basenie, z którego
korzystały osoby zakażone, jest niewielkie.
Jakie płyny dezynfekujące ręce
są rekomendowane?
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu. Za
skuteczne i bezpieczne uważa się stężenie 63-70%. Ponadto, należy pamiętać o prawidłowym myciu rąk wodą
z mydłem przez minimum 30 sekund.
Czy osoby wyleczone mogą zarażać?
Obecnie brak dowodów naukowych
na transmisję wirusa od ozdrowieńców. Szacuje się, że okres inkubacji
wynosi od 2 do 14 dni i w tym czasie
istnieje ryzyko transmisji zakażenia.
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Wizyta wicemarszałka

Z myślą o pieszych

W czwartek 6 lutego wójt gminy Rypin Janusz Tyburski spotkał się z wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz
gminy Mariusz Paprocki. Tematem rozmowy były możliwości uzyskania wsparcia finansowego z województwa kujawsko-pomorskiego na inwestycje planowane na terenie gminy Rypin.

Gmina Rypin zakończyła kolejny etap budowy chodnika z kostki brukowej w miejscowości
Dębiany, realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Pierwsza część została wykonana w roku
ubiegłym. Całkowita długość chodnika wynosi 130 m. W kolejnych latach planuje się kontynuację przedmiotowego zadania. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa
pieszych.

Rozmawiali o rurociągu
26 lutego w Urzędzie Gminy Rypin odbyło się spotkanie wójta Janusza
Tyburskiego z przedstawicielami spółki PERN oraz firmy Utila.
Rozmawiano o planowanej budowie rurociągu z Gdańska do Płocka.
Część inwestycji realizowana będzie na terenie gminy Rypin.
Zgodnie z założeniami projektowany rurociąg
będzie przebiegać wzdłuż istniejącej pierwszej
nitki Odcinka Pomorskiego. Rurociąg będzie pracował dwukierunkowo, niezależnie od pierwszej
nitki. Realizacja inwestycji pozwoli na przekierowanie ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych
z jednego rurociągu do drugiego oraz da możliwość przesyłu surowca przez „połączone obie nitki”. Rozbudowa rurociągu Odcinka Pomorskiego
stanowi przedsięwzięcie o kluczowym znaczeniu
dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
Na etapie eksploatacji rurociągu przedsięwzięcie
jest całkowicie neutralne pod względem hałasu.
Bezpieczeństwo rurociągu przebiegającego przez
tereny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, wielorodzinnej i osiedli będzie
zapewnione dzięki działającym bez przerwy
automatycznym systemom nadzoru nad pracą
rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu. Właścicielom nieruchomości, na których zostanie zlokalizowany
rurociąg, będzie przysługiwało odszkodowanie.
W województwie kujawsko-pomorskim inwestycja będzie przebiegała nie tylko przez gminę Rypin, ale także Rogowo, Osiek, Brodnicę, Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie nad Osą,
Łasin. Łączna długość projektowanej drugiej nitki
wynosi 240 km, w tym na terenie gminy Rypin
ok. 16 km.

Miliony na inwestycje

Bieżący rok będzie obfitował w gminie Rypin w inwestycje drogowe.
W budżecie samorządu przewidziano na nie kilka milionów złotych.
Wśród najważniejszych projektów można
wymienić: przebudowę drogi gminnej Sikory –
Gniazdek, rozbudowę drogi gminnej Głowińsk –
Głowińsk oraz odcinka Linne – Nowe Sadłowo –
Sadłowo-Rumunki. Ustalony budżet zakłada także
rozbudowę drogi Puszcza Rządowa – Szczerby.
Modernizacji poddane zostaną również drogi w
Sadłowie i Kowalkach. Władze gminy Rypin zaplanowały też rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i świetlic wiejskich oraz remont budynku
i wyposażenie pałacu w Sadłowie. W budżecie na
obecny rok dochody określono na poziomie 39,4

mln zł, z czego 36,4 mln zł to dochody bieżące
(podatki, opłaty, subwencje, udział w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa – PIT
i CIT, zadania zlecone gminie). Prawie 3 mln zł
stanowią dochody majątkowe. Wydatki wyniosą
ogółem 44,1 mln zł. Deficyt w kwocie 4,7 mln zł
zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na
rynku krajowym.
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce może
się odbić niekorzystnie na realizacji założeń tegorocznego budżetu gminy. Obecnie trudno jest
oszacować, jaka będzie skala problemu.

Wiosenne porządki
Gmina prowadzi prace związane z konserwacją rowów przydrożnych. Wspomniane roboty rozpoczęto od miejscowości Podole, wzdłuż dróg gminnych na trasie Podole – Starorypin Rządowy oraz Marianki – Podole – Rypałki Prywatne. Utrzymanie należytego stanu
technicznego rowów zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, co zmniejszy ich
wpływ na stan nawierzchni oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Przebudowa drogi
rozpoczęta
Ruszyły roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w
miejscowości Sikory.
Zakres prac jest szeroki i obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, wzmocnienie
krawędzi jezdni, wykonanie przepustów pod
drogą oraz na zjazdach, wykonanie peronu,
chodnika i nawierzchni pod wiatę, ustawienie
wyspy kanalizującej ruch, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie pobocza gruntowego,
ustawienie oznakowania, barier ochronnych,
lamp drogowych oraz wiaty przystankowej.
Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory – Gniazdek” wynosi
1 556 583,94 zł. Inwestycja dofinansowana
jest ze środków pochodzących z Funduszu

Dróg Samorządowych na kwotę 785 291,00 zł.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Prace potrwają do końca czerwca br.

Pieniądze na sport
Wójt gminy Rypin przyznał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert dla
klubów sportowych. 60 tys. zł trafi do Ludowego Klubu Sportowego „Grot”. 11,5 tys. zł
otrzyma Gminna Akademia Piłkarska „Pasja”,
na popularyzację piłki nożnej w gminie Rypin. 8,5 tys. zł z budżetu samorządu trafi do

Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kowalkach, na rozwój sportu w lokalnej szkole podstawowej oraz całej gminie Rypin.
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Wyjątkowy jubileusz WOSP w Zakroczu
Uroczystość 20-lecia powstania jednostki połączono z walnym zebraniem sprawozdawczym za rok 2019.
Spotkanie otworzył prezes Ireneusz Wiśniewski, witając
wszystkich zebranych strażaków i zaproszonych gości, wśród
których obecni byli: proboszcz parafii św. Stanisława Kostki
w Rypinie ks. infułat Marek Smogorzewski, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, komendant powiatowy PSP w Rypinie st. bryg.
Grzegorz Łydkowski, radny sejmiku Paweł Zgórzyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakroczu Dorota Ulewicz, były wójt
gminy Rypin Ryszard Potwardowski, prezes powiatowy ZOSP
w Rypinie Jan Pankowski, przewodnicząca KGW w Zakroczu
Elżbieta Piotrowska oraz prezesi jednostek OSP z terenu gminy
Rypin. Przewodniczącym zebrania został Jan Wysocki, proto-

kolantem Wiesław Piotrowski, sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Alojzy Klebba, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Józef Małkowski, a sprawozdanie
z działalności OSP – Jan Wysocki. Następnie jednogłośnie
udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Oprócz podsumowań przedstawiono plany na najbliższą przyszłość. Wśród najważniejszych zadań znalazły się m.in.
wymiana drzwi wejściowych oraz zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. Jednostka liczy obecnie 24 członków. Spotkanie było też okazją do wyróżnienia zasłużonych strażaków.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Ewa Romanowska,

Marcin Długokęcki, Grzegorz Grabowski, Andrzej Maciejewski, Tomasz Cieciórski, Wiesław Piotrowski. Okolicznościowe
medale z okazji jubileuszu 20-lecia WOSP w Zakroczu otrzymali: Marcin Długokęcki, Grzegorz Dziurlikowski, Krzysztof
Krempeć, Wiesław Piotrowski, Jan Wysocki, Tomasz Cieciórski, Ireneusz Wiśniewski, Józef Małkowski, Rafał Wiśniewski,
Sławomir Przemysław Wiśniewski, Andrzej Maciejewski, Sławomir Piotrowski. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez członkinie miejscowego KGW.

Są nowi druhowie

Siedmiu nowych druhów w minionym roku wstąpiło w poczet Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie. W planach jest przyjęcie kolejnych
czterech.
Walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie odbyło się w sobotę 7 marca. W zebraniu
uczestniczyli: wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku Paweł Zgórzyński, sekretarz gminy Rypin Mariusz Paprocki, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Stępowie Sławomir Malinowski,
proboszcz parafii w Sadłowie Krzysztof Jończyk, komendant powiatowy PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, prezes powiatowy ZOSP w Rypinie Jan Pankowski,
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie
Tomasz Jezierski, radny gminy Rypin Jan Dytrych i prezes
WOSP Zakrocz Ireneusz Wiśniewski. Rok 2019 podsumował prezes OSP Stępowo Remigiusz Błażejewski, w szczególności w zakresie doposażenia jednostki w nowy sprzęt,
wykonanych prac remontowo-budowlanych oraz porząd-

kowych. W minionym roku druhowie ze Stępowa byli najlepsi w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które
rozegrano 2 czerwca w Sadłowie. Obecnie stan osobowy
jednostki przedstawia się następująco: 27 członków zwyczajnych i 4 honorowych. W czasie walnego zebrania jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni
rok sprawozdawczy. Przedstawiono również plan działalności na rok 2020, który to plan jest ambitny i zakłada
m.in. odnowienie elewacji budynku remizy, zakup stołów,
naprawę ogrodzenia, powiększenie kuchni i jej doposażenie. W planach jest także budowa zadaszenia oraz zakup
stołu biesiadnego. Strażacy pamiętali również o paniach,
które wspomagają na co dzień ich działania. Zbliżający się
Dzień Kobiet był znakomitą okazją do złożenia im życzeń,
podziękowań i wręczenia kwiatów.

W Sadłowie po walnym

W sobotę 29 lutego Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie podsumowała miniony rok, który dla jednostki był wyjątkowo korzystny.

Założona w 1910 roku formacja liczy obecnie 43
członków, w tym 4 honorowych oraz 10 członków MDP. W
1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odpowiednie w tym zakresie

przeszkolenie i ubezpieczenie posiada 22 druhów. W 2019
roku miejscowi strażacy brali udział w 23 zdarzeniach. W
akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli następujący
druhowie: Zbigniew Zdrojewski – 19 razy, Michał Maliński
– 12 razy, Kazimierz Krauza – 11 razy, Marek Śmiechewicz
– 9 razy. W minionym roku jednostka doposażona została w
nowy sprzęt, wykonała liczne prace porządkowe i remontowe przy strażnicy. Otrzymała także nagrodę finansową w
wysokości 20 tys. zł od Fundacji ORLEN, przyznaną tym
jednostkom, które działają co najmniej od 100 lat. Oprócz
podsumowań nie zabrakło planów na najbliższą przyszłość.
Wśród najważniejszych zadań znalazły się: wymiana drzwi
wejściowych, położenie papy termoizolacyjnej na dachu
budynku socjalnego, odświeżenie ścian w sali głównej i
kuchni oraz dokończenie rozpoczętych prac remontowych.
Na co dzień jednostka aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności oraz całej gminy Rypin.

Strażacy na medal

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach było okazją, by zasłużonym druhom wręczyć medale i odznaczenia.
Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Tadeusza Szwaczkowskiego. Następnie prezes jednostki Jędrzej Zimnicki powitał wszystkich zebranych strażaków
i zaproszonych gości. W dalszej części zebrania druh Krzysztof Zimnicki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Kowalki za 2019 rok. Strażacy uczestniczyli w 60 akcjach ratowniczych, w tym 26 pożarach i 32 miejscowych zagrożeniach,
odnotowano dwa fałszywe alarmy. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Mateusz Orędowski. Omówiono m.in.
sprawy finansowe oraz czynności związane z brakowaniem
sprzętu. Projekt działania na 2020 rok przedstawiła druhna Natalia Rudnicka. Główne plany jednostki wiążą się z przyjęciem
nowych członków oraz przeprowadzeniem specjalistycznych
szkoleń. Zaplanowano też dalszą rozbudowę remizy. Obecnie

jednostka OSP Kowalki liczy 48 członków, w tym 34 zwyczajnych, 10 wspierających i 4 honorowych. Podczas uroczystości wyróżniono także zasłużonych strażaków. Złoty medal
za „Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Jarosław Łukowski. Odznaki „ Za Wysługę Lat” otrzymali: Sebastian Adamczyk, Marek Pflaum, Maciej Kopaczewski, Martyna Szwagierek, Mateusz Soliński, Kamil Soliński, Marcin Czarnecki,
Martyn Trędewicz, Zygmunt Słomiński, Mieczysław Kupka,
Jędrzej Zimnicki, Tomasz Orędowski, Rafał Orędowski, Piotr
Trędewicz, Stanisław Paradowski, Mateusz Wojciechowski,
Artur Sugalski, Miłosz Soliński, Mateusz Trzciński, Mateusz
Orędowski. Podczas uroczystości postanowiono także wyróżnić
strażaków, którzy najczęściej wyjeżdżali do pożarów i wypadków. Okolicznościowe dyplomy otrzymali: Paweł Tęgowski,

Maciej Kopaczewski, Piotr Orędowski, Dariusz Drozdowski,
Kamil Jaworski. Zebranie zakończyło się w miłej atmosferze
i przy smacznym poczęstunku.
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O przyrodzie i nie tylko
W lutym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach
gościła edukator Anitę Pomierską z Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego w Górznie.
Wszystko w ramach realizacji projektu edukacyjnego pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.
Warsztaty edukacyjno-przyrodnicze odbyły się
w klasach od I do VIII. Najmłodsi uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z dużym zaciekawieniem
obejrzeli bajkę pt. „Dokąd nocą tupta jeż – bajka
o jeżyku”. Następnie dzieci rozwiązywały bajkowe
zagadki i w nagrodę otrzymały zakładki do książek.
Tematyka zajęć wpisuje się w program realizowany
w klasie pierwszej „Uniwersytet Dzieci w Klasie”.
„Ślady i tropy zwierząt leśnych” to temat zajęć, który
został zrealizowany w klasach V i VI. Uczniowie
na podstawie prezentacji oraz stempelków poznali
ślady, które zostawiają dzikie zwierzęta. Ponadto
wysłuchali odgłosów leśnych zwierząt i obejrzeli
ich zachowania w lesie, w cyklu dobowym. Najstarsi

z klas VII i VIII byli skupieni na temacie dotyczącym
wody: „Jak wykorzystujemy i chronimy bezcenny
skarb – wodę”. Zainteresowani, z pomocą pani edukator, wykonali doświadczenie, którego celem było
oczyszczenie brudnej wody metodą filtracji. Poza
tym młodzież poznała przyczyny i skutki zanieczyszczania wody na świecie.

Wnuczęta dla swoich
babć i dziadków
Dzień Babci i Dzień Dziadka to
najpiękniejsze dni w roku. W tym czasie
babcie i dziadkowie obdarzani są
szczególnymi dowodami miłości. Życzenia, piosenki i oczywiście uśmiechy –
tym wszystkim obdarowano w piątek 14
lutego babcie i dziadków w Szkole Podstawowej w Stępowie. Dziadkowie kochają swoje wnuczęta wyjątkową miłością.
Zawsze mają dla nich czas, służą radą
i pomocą. Dlatego też z tak wielkim
zainteresowaniem obserwowali występy
swoich „skarbów”, nagradzając ich
gromkimi brawami. Dzieci pod czujnym
okiem nauczycielek przygotowały barwny program artystyczny. Nie zabrakło
muzyki, śpiewu, tańca oraz pięknych
wierszy.
– Był to wspaniały dzień, pełen ser-

deczności, uśmiechu i wspólnej zabawy
– mówi Sławomir Malinowski, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Stępowie. –
Kochanym babciom i drogim dziadkom
jeszcze raz życzę samych pięknych chwil
w życiu i pociechy z wnuków.
Po części oficjalnej przybyli licznie
goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę
i słodki poczęstunek.

Z myślą o najmłodszych
Pierwszy tydzień zimowych ferii w Mariankach minął pod znakiem wesołych zabaw i zajęć w świetlicy wiejskiej.
Pod czujnym okiem pań z miejscowego KGW milusińscy wykonywali piękne ozdoby. Do ich przygotowania posłużyły kolorowe
wstążki, tasiemki, ozdobne guziki, koraliki i sznurki jutowe. Dzieci
miały również okazję poznać podstawy szydełkowania. W czasie
zajęć plastycznych dzieci wykazały się zdolnościami manualnymi
i niezwykłą kreatywnością. Ręcznie wykonane zajączki, jajeczka,
serduszka, magnesy na lodówkę prezentowały się wyjątkowo.

Kolejną atrakcją był wyjazd do Krainy Zabaw „Świt” w Brodnicy,
w której dzieci aktywnie i miło spędziły czas.
– Corocznie organizujemy ferie dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi – mówi Katarzyna Paszke, przewodnicząca
KGW w Mariankach. – Podczas spotkań dzieci były bardzo aktywne, zaangażowane i zaciekawione tematem zajęć. Młodzi ludzie
za dużo czasu spędzają przy smartfonie, tablecie i przed ekranem

komputera. Nam udało się zagospodarować ich wolny czas bez
telewizji i internetu. Połączenie dobrej zabawy z nauką okazało się
strzałem w dziesiątkę.
Członkinie miejscowego KGW zadbały również o poczęstunek
podczas zajęć. Panie przy organizacji spotkań mogły liczyć na
wsparcie sołtysa Jana Pankowskiego, radnego gminy Rypin Jarosława Łukaszewskiego oraz rady sołeckiej.

Święto sołtysów
W podziękowaniu za ich społeczną pracę i działania na rzecz mieszkańców wójt Janusz Tyburski oraz przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Sokołowska zaprosili sołtysów do sali Urzędu Gminy Rypin, by wspólnie świętować Dzień Sołtysa.
Uroczystego charakteru spotkaniu
nadał występ wokalny trzech uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie.
W swoim wystąpieniu wójt Janusz
Tyburski pogratulował wszystkim
sołtysom licznych sukcesów i działań
na rzecz rozwoju swoich miejscowości i całej gminy. Życzenia sołtysom
złożył także sekretarz gminy Mariusz
Paprocki. Podczas spotkania odczytane zostały listy z życzeniami od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Według polskiego prawa sołtys
jest organem wykonawczym jednostki
pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys
jest wybierany przez zebranie wiejskie.
Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa znajdują się w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Do głównych obowiązków sołtysa należy reprezentowanie sołectwa, realizacja uchwał rady gminy dotyczących
danego obszaru, zwoływanie zebrań
wiejskich. Sołtysi zobowiązani są do
uczestnictwa w sesjach rady gminy,
a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
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Korespondowali z królową Elżbietą II
Uczniowie z klasy V Szkoły Podstawowej
w Zakroczu otrzymali odpowiedź od królowej
Wielkiej Brytanii na swój list, który wysłali do
niej w listopadzie ubiegłego roku.
Uczniowie w korespondencji zawarli krótkie informacje
o swojej klasie, szkole oraz szczegółowe pytania dotyczące rodziny królewskiej i pałacu Buckingham. Pisanie listu na lekcji języka
angielskiego było okazją do utrwalenia konstrukcji there is/there
are. Uczniowie zadali szereg pytań dotyczących m.in. wyposażenia
pokoi królewskiej rezydencji. W korespondencji wspomnieli też
o tym, jak bardzo lubią uczyć się języka angielskiego. Zaprosili
również królową Elżbietę II do odwiedzenia szkoły w Zakroczu
i złożyli jej świąteczne życzenia. Po niespełna dwóch miesiącach
przyszła odpowiedź z Buckingham.
– Jej Wysokość wyraziła wdzięczność za życzliwy list oraz
życzenia świąteczne. Doceniła również wysiłek uczniów włożony
w wykonanie pięknych portretów królowej. Ponadto ucieszyła się,
że poznając język angielski, poszerzamy wiedzę o informacje dotyczące Londynu i pałacu Buckingham. Otrzymaliśmy także ulotki
zawierające ciekawostki na temat brytyjskiej rodziny królewskiej
– opowiada Karolina Jaglińska, nauczycielka języka angielskiego

Wesoło w Stępowie
W piętek 10 stycznia w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie odbył się wspaniały
bal karnawałowy przygotowany przez Radę Rodziców.
Były tańce i zabawa, a najmłodsi mieli ciekawe i kolorowe
przebrania. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się
wyśmienicie. W trakcie imprezy przeprowadzono kilka
konkursów zręcznościowych z nagrodami. Na strudzonych
zabawą uczniów czekał słodki poczęstunek.

oraz pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
W pałacu Buckingham pracuje 550 osób, które zajmują
się m.in ogrodem oraz pomagają królowej Elżbiecie II. Każdego
dnia od kwietnia do lipca o 11.30 ma miejsce uroczysta zmiana warty, która trwa około 45 minut. Uczniowie dowiedzieli się również,

Malowali akwarelami
Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Borzyminie zorganizowała dla swoich 22 uczniów z klas III-VII warsztaty malowania akwarelami, których inicjatorką była Agnieszka Drążewska, na co dzień ucząca języka angielskiego. Dzieci dowiedziały
się, jakich pędzli i papierów należy używać, oraz poznały skład i właściwości stosowanych farb. Zaznajomiły się z kołem barw i regułami
powstawania kolorów. Obejrzały krótki film pokazujący, jak powstaje tryptyk z drzewem na tęczowym tle. Podczas praktycznej części
warsztatów uczniowie z ogromnym zaangażowaniem malowali obrazek, starając się stosować do zasad mieszania barw podstawowych.

Zmagali się z wiedzą pożarniczą
W środę 4 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach odbyły się wstępne
eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.
Do konkursu przystąpiło 19 uczniów, którzy
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych
(młodszej i starszej). Zmagania oceniało jury w składzie:
Mateusz Orędowski – druh OSP Kowalki, Beata Nejno –
dyrektor SP w Kowalkach, Dorota Grudzińska – kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach. Eliminacje
szkolne w pierwszej grupie wiekowej zakończyły się sukcesem Emilii Marynowskiej (I miejsce), Michała Ławickiego
(II miejsce), Wiktora Jabłońskiego (III miejsce). W drugiej grupie wiekowej najlepsi okazali się Sandra Milewska (I miejsce), Kacper Kułakowski (II miejsce), Zuzanna
Zabłocka (III miejsce). Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali dyplomy oraz statuetki.

że korona królowej waży 2,23 kg i ozdobiona jest przez 5 rubinów
i spineli, 11 szmaragdów, 17 szafirów, 273 perły i 2868 diamentów.
Młodzież była zachwycona otrzymanym listem.

Słodko jest pomagać
Tłusty czwartek to dzień rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Według tradycji w tym dniu dozwolone jest objadanie się,
szczególnie pączkami. Jednak czy można połączyć słodkie obżarstwo z ideą niesienia pomocy? Udało się to uczniom ze Szkoły Podstawowej i m . k s . k a r d . S t e f a n a Wy s z y ń skiego
w Borzyminie. Samorząd uczniowski zorganizował akcję charytatywną, podczas której prowadził sprzedaż pączków na przerwach
międzylekcyjnych. Wydarzeniu przyświecało hasło „Słodko jest
pomagać”, a całkowity dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rzecz oddziału onkologii dziecięce j w Bydgoszczy. Koordynatorami akcji był samorząd uczniowski wraz z zespołem
nauczycieli odpowiedzialnych za wolontariat.
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Żywa lekcja historii
W poniedziałek 13 stycznia w Szkole Podstawowej w Zakroczu
odbyła się nietypowa lekcja historii.
Uczniowie uczestniczyli w pokazie historycznym zorganizowanym przez grupę artystyczną „Rekonstrukto”. Tematem programu, a zarazem ciekawej lekcji historii był „Wrzesień
39”. W czasie przedstawienia omówiono m.in. sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej w przededniu II wojny światowej. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła
się prezentacja ekwipunku żołnierzy oraz bezpiecznych replik broni. Podczas spotkania
uczniowie mogli poczuć klimat tamtej epoki i zrozumieć, jakimi wartościami kierowało się
pokolenie naszych przodków oraz przed jakimi wyborami stało. Była to pouczająca lekcja
żywej historii, ukazująca etos żołnierza oraz możliwości bojowe polskiej armii w czasach II
Rzeczypospolitej. Wszyscy uczniowie wykazali zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczyli w przedstawianych wydarzeniach historycznych. Mottem spotkania były słowa
wypowiedziane przez marszałka Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”..

Ćwiczyli język ojczysty

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku.
Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka
ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym
dniu podczas zajęć logopedycznych uczniowie SP
w Borzyminie poznawali historię języka polskiego,
czytali cytaty wielkich Polaków, uczyli się dostrzegać jego piękno i znaczenie w codziennym życiu.
Podczas zajęć poznawali wyrazy, których używamy
coraz rzadziej, choć mają swój urok i warto je nadal
stosować. Przez cały dzień uczniowie zapoznawali
się z wyrazami, których używamy na co dzień, a
coraz częściej jako użytkownicy języka popełniamy w nich błędy zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Dzieci rozwiązywały quiz „Jak poprawnie piszemy
i mówimy”. Na korytarzu pojawiły się poprawne
zapisy wyrazów i plakaty, które utrwalały bezbłędny

zapis. Akcja miała na celu promowanie poprawnej
polszczyzny i wzbudzanie szacunku do języka polskiego. Uczniowie bardzo chętnie czytali wyrazy
i zapoznawali się z trudnościami. Akcją kierowała
logopeda Anita Suska.

Z wizytą u strażaków
W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej
Staży Pożarnej w Rypinie.
Pretekstem do wyjazdu była pogadanka profilaktyczna dotycząca zagrożeń pożarowych. Pracownicy komendy przygotowali bardzo interesujące spotkanie. W pierwszej części – podczas
pogadanki z uczniami – zaprezentowano zagrożenia związane z
pożarem domu. Jednocześnie w czasie dyskusji przestawione zostały prawidłowe zachowania mające na celu zapobiegnięcie tragedii, jaką jest pożar. Wszystko odbyło się z udziałem specjalnego
symulatora, dzięki czemu przekazywane informacje uczniowie

mogli nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć w praktyce konsekwencje złych zachowań. Cieszy fakt, że uczniowie mają bardzo
dużą wiedzę związaną z profilaktyką zapobiegania pożarom. Druga część spotkania poświęcona była zwiedzaniu rypińskiej strażnicy. Uczniowie zaczęli zwiedzanie od stanowiska dyżurnego.
Następnie poprzez szatnie udali się z pracownikami do garaży,
gdzie mogli dokładnie obejrzeć samochody wraz z wyposażeniem.
Był moment na to, aby przymierzyć mundur i wsiąść do wozu bo-

jowego. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a panowie strażacy
odpowiadali i wyjaśniali wszelkie wątpliwości. Opowiadali także
o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy. Dziękujemy im za spotkanie, a przede wszystkim za ratowanie naszego zdrowia, życia
i dorobku. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klas I, II, IV, V
wraz z opiekunami, Aliną Ciećwierz, Danutą Ciecierską i Maciejem Kowalskim.

Dzieci z Kowalk wiedzą, jak oszczędzać
Troje uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach: Lena Dunajska, Michał Ławicki oraz Julian Naworski wzięło udział
w konkursie „Potyczki ekonomiczne” w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”.
Zadanie, którego się podjęli, polegało na przygotowaniu plakatów promujących działanie „Akcje
i lokaty – super sprawa, duże zyski to podstawa!”, zachęcających do oszczędzania, bezpiecznego i ekonomicznego lokowania gotówki oraz ukazujących rolę naszej waluty – polskiego złotego. Plakaty zostały wywieszone na parawanach wystawienniczych, umieszczonych na korytarzach
szkolnych oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalkach. Następnie młodzi ludzie przygotowali prezentację multimedialną, opracowali scenariusz scenek tematycznych oraz wykonali
dekorację, niezbędną do realizacji dalszych działań. Kolejnym etapem było przeprowadzenie przez
liderów projektu zajęć edukacyjnych, które odbyły się w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa
obejmowała dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z nauczania wczesnoszkolnego, druga –
klasy V-VIII, aby dostosować działania do możliwości percepcyjnych odbiorców. Prowadzący
w każdej z grup wyświetlili i omówili prezentację multimedialną. Przedstawili również scenki tematyczne, zachęcające do oszczędzania oraz bezpiecznego lokowania pieniędzy, a także przestrzegające przed przechowywaniem gotówki w domu. Dowodem na to, że zajęcia wywarły duże wrażenie
na odbiorcach, było to, że dzieci słuchały z zainteresowaniem oraz wykazywały się dużą aktywnością,
która została nagrodzona słodkim upominkiem w kształcie monet. Na koniec zajęć w każdej grupie
przeprowadzono ewaluację. Młodzież dziękuje za życzliwość i pomoc w realizacji projektu dyrektor
Beacie Nejno, rodzicowi Małgorzacie Dunajskiej oraz nauczycielom: Marlenie Ciecierskiej, Dorocie
Grudzińskiej, Annie Gadomskiej, Katarzynie Skowrońskiej oraz Krzysztofowi Zalewskiemu.
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Walczyli o Puchar Wójta

W marcu w Kowalkach został rozegrany XXXVI Sprawnościowy Turniej o Puchar Wójta gminy Rypin. Zmagania
wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Borzyminie.
W zawodach wzięło udział około 100 zawodników ze szkół podstawowych.
Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza to
uczniowie urodzeni w 2010 roku, a grupa starsza – uczniowie urodzeni w 2007
roku. Zawodnicy walczyli w 22 konkurencjach sportowych, w których wykazali
się szybkością, zwinnością, skocznością, celnością oraz umiejętnościami technicznymi z zakresu unihokeja, piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki koszykowej.
Najwięcej punktów zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Borzyminie, która

sięgnęła po tytuł 17. raz z rzędu. Skład drużyny z Borzymina: Maja Murawska,
Kacper Lelito, Wiktor Lelito, Wiktoria Gardecka, Franciszek Umiński, Magdalena
Kleps, Filip Wiśniewski, Jakub Mularz, Wiktor Stójkowski, Maja Foksińska, Julia Piotrowska, Julia Wiśniewska, Kacper Dębicki, Damian Kiełkowski, Mikołaj
Michlewicz, Krystian Więckowski, Kacper Kleps, Alicja Feretycka, Lena Michlewicz, Bartosz Ostrowski.

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

Borzymin koszykówką stoi
2 marca w Rypińskim Centrum Sportu odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej klas VII-VIII, do których
to zawodów wcześniej awans wywalczyła Szkoła Podstawowa
w Borzyminie. Ostatecznie szkoła ta zajęła III miejsce w powiecie. Skład drużyny z SP w Borzyminie: Julian Żulewski, Mateusz
Wesołowski, Miłosz Więckowski, Mateusz Szalkowski, Bartosz
Papierz, Adrian Nowosielski, Marcel Ferszt, Wiktor Stójkowski.
Z kolei 3 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie odbyły
się mistrzostwa powiatu w minikoszykówce klas VI, w których
również swój udział zaznaczyła szkoła z Borzymina, zajmując
II miejsce w powiecie w kategorii dziewcząt oraz II miejsce
w kategorii chłopców po niesamowicie emocjonującym meczu
finałowym. Skład drużyny dziewcząt z SP w Borzyminie: Maja
Foksińska, Julia Piotrowska, Julia Wiśniewska, Marcelina Ciemiecka, Kinga Mosakowska, Zuzanna Kwiatkowska, Jessica
Miksa, Alicja Feretycka. Skład drużyny chłopców z SP w Borzyminie: Wiktor Stójkowski, Damian Kiełkowski, Mikołaj Michlewicz, Igor Kwiatkowski, Krystian Więckowski, Krystian

Firgolski, Kacper Kleps, Miłosz Szymański, Miłosz Laskowski, Kacper
Błaszkiewicz.

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

Uczniowie rywalizowali w pływaniu
W lutym w Rypińskim Centrum Sportu zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin w pływaniu.
Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych,
z podziałem na płeć. Do rywalizacji przystąpiło 25 pływaków z terenu
gminy Rypin. Wśród dziewcząt najszybsza na dystansie 25 m stylem dowolnym okazała się Amelia Kuryka (SP Sadłowo), druga
była Irena Borowicz (SP Borzymin), a trzecia Nikola Murawska
(SP Borzymin). Wśród chłopców na tym samym dystansie zwyciężył Szymon Karczewski (SP Borzymin), drugi był Jan Pawłowski (SP Sadłowo), a trzeci Kacper Dębicki (SP Borzymin).
Na dystansie 25 m stylem klasycznym zwyciężyła Julia Wiśniewska (SP Borzymin), druga była Marcelina Ciemiecka (SP
Borzymin). Wśród chłopców zwyciężył Igor Kwiatkowski (SP
Borzymin), drugi był Mikołaj Ciemiecki (SP Borzymin). Wśród
dziewcząt najszybsza na dystansie 50 m stylem dowolnym okazała się Zuzanna Krzeszewska (SP Borzymin). Wśród chłopców
na tym samym dystansie zwyciężył Szymon Karczewski (SP
Borzymin), drugi był Kacper Drewiński (SP Stępowo), a trzeci
Jan Woźniak (SP Stępowo). Na dystansie 50 m stylem klasycznym zwyciężył Mateusz Wesołowski (SP Borzymin), drugi był
Szymon Lewandowski (SP Borzymin), a trzecie miejsce zajął
Miłosz Więckowski (SP Borzymin). Wśród dziewcząt najszybsza na dystansie 50 m stylem grzbietowym okazała się Zuzanna

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

Krzeszewska (SP Borzymin), druga była Sandra Jankowska (SP Borzymin), a trzecia Weronika Łapkiewicz (SP Borzymin). Wśród chłopców na tym samym dystansie zwyciężył
Miłosz Więckowski (SP Borzymin), drugi był Jakub Firgolski (SP Borzymin), a trzeci Mateusz
Wesołowski (SP Borzymin). Na dystansie 50 m w pływaniu z przyrządem zwyciężyła Olga
Kwiatkowska (SP Borzymin), druga była Julia Piotrowska (SP Borzymin). Wśród chłopców
najlepszy okazał się Mateusz Florciak (SP Borzymin).

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

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. Jana Pawła II
w Kowalkach
Kowalki 29, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 83
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