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Będą kluby młodzieżowe
W Sadłowie, Borzyminie i Starorypinie
Rządowym
powstaną
kluby
dla
dzieci i młodzieży. Wszystko dzięki
dofinansowaniu, które gmina Rypin
uzyskała od Stowarzyszenia LGD Gmin
Dobrzyńskich Region Północ.
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Komputery dla szkół
W województwie kujawsko-pomorskim
w ramach konkursu #OSEWyzwanie
organizowanego
przez
NASK
oraz
Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo
Edukacji Narodowej nagrodzone zostały
34 szkoły. W gronie laureatów znalazły
się placówki z Kowalk i Starorypina
Rządowego.
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Modernizacje kolejnych dróg
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych
dwie drogi położone na terenie gminy
Rypin zostaną gruntownie przebudowane.
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Pamiętali o wielkim Polaku
Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła
II mieszkańcy gminy Rypin udekorowali
okna domów.
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Wyjątkowa książka tuż-tuż

Pałac w Sadłowie w nowej odsłonie

Zabytkowa budowla zachwyca nie tylko z zewnątrz. W czerwcu zakończyły się prace związane z remontem wnętrza
tego XIX-wiecznego pałacu. Obiekt będzie służył mieszkańcom gminy Rypin w różnym wieku. Informacja o zrealizowanym projekcie i galeria zdjęć na str. 4.

Ufają wójtowi

24 czerwca br. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Rypin, podczas której podjęta została uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium wójtowi Januszowi Tyburskiemu za 2019 rok.

Podczas sesji radni zapoznali się m.in. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin skierowanym do RIO
w sprawie udzielenia absolutorium, opinią RIO na jego temat. Analizując
wykonanie planu dochodów i wydatków, Komisja nie wniosła zastrzeżeń
do sposobu wykonania budżetu. Dodatkowo organ kontrolny stwierdził,
że wójt gminy, realizując zadania związane z jego wykonaniem, kierował
się zasadą legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W ten sam
sposób działalność wójta podsumowała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy. Po przyjęciu uchwały absolutoryjnej gratulacje wójtowi
Januszowi Tyburskiemu i skarbnikowi gminy Małgorzacie Czajkowskiej

złożyli radni, pracownicy Urzędu Gminy Rypin, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz sołtysi.
– Dziękuję serdecznie za udzielone wotum zaufania i absolutorium.
W mojej dotychczasowej historii jest to już dziesiąte wotum. Dziękuję
za kolejny rok współpracy wszystkim radnym, sołtysom, moim współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
organizacjom działającym na terenie naszej gminy. Udało się nam zrealizować większość zaplanowanych działań. To wspólny sukces całej Rady.
Przed nami kolejne wyzwania – epidemia koronawirusa daje się we znaki
nie tylko prywatnym firmom. Przed gminami staje widmo finansowej
niepewności. Będziemy szukać mądrych oszczędności. Z jednej strony
chcemy nadal realizować inwestycje, z drugiej jednak bez odpowiednich
środków będzie to niemożliwe. Wszystko jest uzależnione od dalszego
rozwoju epidemii – stwierdził wójt Janusz Tyburski.
Ze sprawozdania RIO wynika, że w 2019 roku gmina Rypin uzyskała
dochody w kwocie ponad 39 mln zł, co stanowi 99,4% planu, natomiast
wydatki zrealizowano w wysokości ok. 39 mln zł, tj. na poziomie 95,7%
ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
ponad 260 tys. zł przy planowanym deficycie wynoszącym nieco ponad 1
mln zł. Struktura wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł wpływu wskazuje, że najwyższy udział stanowiły: dochody z tytułu dotacji i
środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne: 41,3%, dochody własne: 31,5% i subwencja ogólna: 27,2%. Istotne kwoty dochodów
własnych uzyskano z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

W związku z obchodami 30-lecia
samorządności w Polsce gmina
Ry p i n
przygotowuje
wyjątkową
publikację.
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Bibliotekarze świętowali
i zachęcali do czytania
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
wójt
Janusz
Tyburski
podziękował
pracownikom
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Kowalkach oraz jej filiom w
Borzyminie i Sadłowie za zaangażowanie
i tworzenie bardzo dobrych warunków
rozwoju czytelnictwa.
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Mądra inwestycja
w przyszłość
W Szkole Podstawowej im. ks.
k a r d . S t e f a n a Wy s z y ń s k i e g o w
Borzyminie powstało nowoczesne
laboratorium
językowe,
które
daje nauczycielom zupełnie nowe
narzędzia pracy z uczniami.

str. 4

Brawa dla nauczycieli, brawa
dla uczniów
Nauka na odległość, którą wymusiła
pandemia COVID-19, była nowym
doświadczeniem zarówno dla dzieci,
jak i nauczycieli. Czas pokazał, że z tym
wyzwaniem wszyscy poradzili sobie
bardzo dobrze.
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Będą kluby młodzieżowe

W Sadłowie, Borzyminie i Starorypinie Rządowym powstaną kluby dla dzieci i młodzieży.
Wszystko dzięki dofinansowaniu, które gmina Rypin uzyskała od Stowarzyszenia LGD Gmin
Dobrzyńskich Region Północ.
Każdy z trzech klubów powstanie z myślą o 16 uczestnikach. W Sadłowie projekt będzie realizowany w miejscowym
pałacu. W planach jest prowadzenie porad psychologicznych,
zajęć wspomagających proces nauczania oraz lekcji programowania i robotyki z elementami nauk matematyczno-przyrodniczych. Nie zabraknie zajęć z języka angielskiego. Młodzież
odwiedzi też Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
Wartość projektu to ok. 39 tys. zł. W Borzyminie klub będzie
działał w szkole podstawowej. Ma być ukierunkowany na zajęcia artystyczne, takie jak taniec, muzyka oraz plastyka. Młodzież weźmie udział w pięciu wyjazdach tematycznych. Będzie
też mogła skorzystać z pomocy psychologa. Projekt został wyceniony na blisko 50 tys. zł. W Starorypinie Rządowym klub
będzie funkcjonował w miejscowej szkole. Zajęcia będą miały
podobny charakter jak w Sadłowie. Dodatkowo dla uczestników zaplanowano sześć wycieczek tematycznych. Projekt ma
kosztować 50 tys. zł.

Komputery dla szkół

W województwie kujawsko-pomorskim w ramach konkursu #OSEWyzwanie organizowanego
przez NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodzone
zostały 34 szkoły. W gronie laureatów znalazły się placówki z Kowalk i Starorypina Rządowego.
Łącznie w całym kraju w konkursie wzięło udział 1606
szkół. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które
zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tys.
mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić, to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja
szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększał również udział szkoły w programach
OSE Hero oraz CodeWeek. Nagrody w postaci laptopów już
dotarły do placówek i po powrocie uczniów będą wsparciem
przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów
edukacyjnych.

Koniec prac
w Sikorach

W czerwcu zgodnie z planem zakończyła się
przebudowa drogi Sikory-Gniazdek.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i
ziemne, wzmocnienie krawędzi jezdni, wykonanie przepustów pod drogą oraz na zjazdach, zbudowanie peronu,
chodnika i nawierzchni pod wiatę, ustawienie wyspy kanalizującej ruch, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie zjazdów, odtworzenie rowów
przydrożnych, wykonanie pobocza gruntowego, a także
ustawienie oznakowania, barier ochronnych, lamp drogowych oraz wiaty przystankowej. Wartość zadania wyniosła
nieco ponad 1,5 mln zł. Realizacja inwestycji była możliwa
dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w
kwocie ok. 785 tys. zł.

Pomoc dla
przedsiębiorców

Modernizacje kolejnych dróg

Stan epidemii spowodował negatywne
skutki finansowe m.in. dla lokalnych
przedsiębiorców. Dlatego Rada Gminy
Rypin podjęła uchwałę w sprawie
przedłużenia terminu płatności raty
podatku od nieruchomości.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwie drogi położone na terenie gminy Rypin zostaną
gruntownie przebudowane.
Gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych 60%
dofinansowania na rozbudowę drogi Głowińsk-Głowińsk o długości 786 metrów. Co więcej, 29 maja doszło do podpisania
umowy z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lipna. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę
ponad 1,9 mln 995 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie
na całym odcinku nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
przebudowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi, zbudowanie chodnika i zjazdów do posesji oraz elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Tymczasem w Sadłowie już
rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy. Koszt inwestycji to blisko 600 tys.
zł. Remont obejmuje odcinek od figury przydrożnej (od strony
Zasad) do kościoła. Dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg
Samorządowych pokryje 50% kosztów inwestycji. Gmina Rypin wsparła finansowo przebudowę drogi kwotą 119 tys. zł.

– Nasza gmina wspiera powiat rypiński w inwestycjach
drogowych. Tak było chociażby w przypadku modernizacji
odcinka Sadłowo-Michałki. Przy okazji remontów, które bez
wątpienia zwiększają estetykę poszczególnych miejscowości,
poprawia się też bezpieczeństwo i płynność ruchu – powiedział
wójt Janusz Tyburski.
Zakres prac związanych z przebudową drogi w Sadłowie
jest szeroki. Obejmuje m.in. zwiększenie parametrów nośności
drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni, tj.
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych oraz konstrukcji
zjazdów z kostki betonowej, a także budowę peronu przystankowego. Skrzyżowanie z drogą powiatową i gminną zostanie
przebudowane. Cały odcinek zyska nowe aktywne oznakowanie.

W marcu została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
Dokument wprowadził liczne rozwiązania w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z ustawą rada gminy
może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności rat podatku od nieruchomości.
W związku z tym 29 maja br. Rada Gminy Rypin podjęła
uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości. Po zmianach można to uczynić do
30 września br.

Z myślą
o mieszkańcach

„Aktywne życie seniora” i „ Aktywizacja społeczna
na terenie Gminy Rypin” to nazwy kolejnych projektów,
których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu od
Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ.
Dla seniorów z miejscowości Sadłowo w ramach realizacji
projektu zaplanowano m.in. zajęcia rozwijające, prozdrowotne, rekreacyjno-ruchowe. W planach jest też wyjazd do
Krainy Skrwy Manufaktura Zdrowia w Raku oraz wyjazd
do pracowni ceramicznej w Wąpielsku. Realizatorem drugiego projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rypinie. Grupa 16 osób będzie uczestniczyła m.in. w
warsztatach edukacyjnych i kulinarnych. Przewidziany jest
też wyjazd do Inowrocławia i spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.
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Skromnie, ale uroczyście

Koronawirus nieco popsuł plany świętowania Dnia Strażaka w gminie Rypin. Uroczystości ograniczyły się do mszy świętej w kościele św. Trójcy
w Rypinie.
Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii, który pełni również funkcję kapelana gminnego
strażaków. We mszy uczestniczyli też m.in. diecezjalny duszpasterz strażaków ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, wójt gminy
Rypin Janusz Tyburski, komendant powiatowy PSP w Rypinie
st. bryg. Grzegorz Łydkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kowalkach Beata Nejno, kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kowalkach Dorota Grudzińska, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rypinie Tomasz Jezierski,
wiceprezes zarządu Gminnego ZOSP RP w Rypinie Wojciech
Czapliński oraz prezesi jednostek OSP z terenu gminy Rypin.
– Strażacy od lat cieszą się wielkim uznaniem wśród Polaków. Często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym.

Dziękuję wszystkim druhnom i druhom za pełną poświęcenia
pracę, przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzkiego – powiedział wójt Janusz Tyburski.
Podczas mszy druhowie wręczyli ks. Andrzejowi Krasińskiemu ornat z wizerunkiem św. Floriana, który jest patronem
strażaków oraz innych zawodów związanych z ogniem, czyli
hutników, kominiarzy i piekarzy. W gminie Rypin funkcjonuje
sześć jednostek OSP. Zrzeszają one około 200 strażaków ochotników. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym działają
dwie jednostki: Kowalki i Sadłowo.

Pamiętali o wielkim Polaku

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II mieszkańcy gminy Rypin udekorowali okna domów.

Totus Tuus, czyli „cały Twój”, to motto życia Jana Pawła II. Karol
Józef Wojtyła od najmłodszych lat wyróżniał się szczególną pobożnością.
Był wszechstronnie utalentowanym i wrażliwym na sztukę uczniem. Naukę w gimnazjum ukończył z wynikiem celującym. W 1938 roku Karol
Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak wojna pokrzyżowała jego plany edukacyjne. W czasie okupacji wraz z przyjaciółmi założył w Krakowie Teatr
Rapsodyczny. W 1942 roku postanowił studiować teologię i rozpoczął
w konspiracji studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wstąpił również do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Krakowie. W listopadzie 1946 roku kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Wojtyłę na kapłana. Ksiądz Karol dwanaście lat później otrzymał papieską nominację na biskupa pomocniczego Krakowa. We wrze-

śniu 1958 roku w katedrze na Wawelu został wyświęcony na biskupa. W
1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. W poniedziałek 16
października 1978 roku konklawe nowym papieżem ogłosiło kardynała
Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jan Paweł II. Poprzez swoje pielgrzymki duszpasterskie zyskał przydomek „papieża pielgrzyma”. Podczas wizyt w Polsce w trudnych dla kraju latach osiemdziesiątych niósł
nadzieję wszystkim rodakom. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez
cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz. Jan Paweł II zmarł 2
kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Przypominamy, że ponad 20 lat
temu, w dniu 26 października 1999 roku, Rada Gminy Rypin nadała Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rypin.

Wyjątkowa książka tuż-tuż

W związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce gmina Rypin przygotowuje wyjątkową publikację.
30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze, wolne
i demokratyczne wybory samorządowe w III Rzeczypospolitej.
Frekwencja wyniosła 42%. Kandydatów wystawiło ponad 2 tysiące ugrupowań. Zdaniem wójta Janusza Tyburskiego był to
przełomowy moment w historii, który rozpoczął czas intensywnych przemian, inwestycji i rozwoju. Twórcami reformy z 1990
roku byli profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza. Osiem
lat później zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego
znacznie się rozszerzył. Wprowadzono wówczas na poziomie
lokalnym samorząd powiatowy, a na poziomie regionalnym samorząd wojewódzki. Obecnie trwają prace nad publikacją dotyczącą osiągnięć gminy Rypin oraz zmian, jakie zaszły na jej
terenie w ciągu ostatniego trzydziestolecia.
– Przed nami ogrom pracy i nowych wyzwań. Mam nadzieję, że dobra współpraca oraz dobra wola działania na rzecz
społeczności lokalnej przyniosą dalszy rozwój naszej gminie.
Stare przysłowie mówi, że „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Teza ta wydaje się aktualna i warto o niej pamiętać. Dziękuję
wszystkim samorządowcom, sołtysom, pracownikom urzędu za
zaangażowanie oraz współpracę na rzecz rozwoju naszej pięk-

nej gminy. Życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, wiary
w lepsze jutro i wytrwałości w służbie publicznej – powiedział
wójt Janusz Tyburski.
Efektywne zarządzanie, skuteczne pozyskiwanie środków
z Unii Europejskiej oraz utrzymywanie budżetu w ryzach to
czynniki, które pozwoliły na realizację wielu przedsięwzięć.
Lista inwestycji jest naprawdę imponująca. W ostatnim czasie
sieć wodociągowa gminy Rypin została poddana gruntownej
modernizacji. Wywiercono też nowe studnie głębinowe przy
ujęciach wody. Dzięki środkom unijnym mieszkańcy gminy
mogą cieszyć się z wyremontowanych świetlic wiejskich. Całkowicie nowe obiekty powstały w Dębianach i Cetkach. Zmiany nie ominęły też placówek oświatowych. Dobrze wyposażone
i nowoczesne sale dydaktyczne służą z powodzeniem wszystkim uczniom. Na terenie gminy Rypin znajduje się wiele miejsc
zachęcających do wypoczynku i relaksu. Park w Kowalkach
poddany został modernizacji, podobnie jak teren przy stawie w
Balinie. Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie funduszu sołeckiego, gwarantującego mieszkańcom sołectw wiążący wpływ na budżet gmin.
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Mądra inwestycja w przyszłość
W Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie powstało nowoczesne laboratorium językowe, które daje nauczycielom
zupełnie nowe narzędzia pracy z uczniami.
Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli i uczniowie po wakacjach powrócą w mury borzymińskiej podstawówki, to czeka
na nich nie lada gratka.
– Wraz ze wznowieniem tradycyjnych zajęć lekcyjnych
rozpocznie bowiem pracę nowoczesne laboratorium językowe,
które, dosłownie i w przenośni, zabierze uczniów w przyszłość.
Po powrocie czekać na nich będzie 16 stanowisk, wyposażonych w słuchawki z mikrofonem, które to stanowiska otworzą
przed dziećmi zupełnie nowe możliwości. Dzięki nim będą mogły m.in. pracować w parach, słysząc tylko siebie nawzajem,
lub odpowiadać bezpośrednio na pytanie nauczyciela, który będzie prowadzić lekcję, korzystając z nowoczesnego „centrum
dowodzenia”. Za pomocą ekranu dotykowego będzie mógł kontrolować praktycznie każdy aspekt zajęć, przełączać się między
uczniami, dzielić ich na pary lub większe grupy przy użyciu
jednego przycisku. Ekran nauczycielski ma także możliwość

podłączenia dowolnego urządzenia, co
pozwoli na przykład na odtworzenie
uczniom filmu z serwisu YouTube lub
dowolnego materiału audio – wyjaśniła
Małgorzata Cyta, dyrektor szkoły.
Angliści Agnieszka Drążewska i
Paweł Jagodziński oraz germanistka
Daria Janowicz-Dziórlikowska zgodnie
przyznali, że laboratorium daje im zupełnie nowe możliwości i już nie mogą
się doczekać pierwszych zajęć w nowej
pracowni.

Bibliotekarze świętowali
i zachęcali do czytania
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wójt Janusz Tyburski podziękował
pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach oraz jej filiom
w Borzyminie i Sadłowie za zaangażowanie i tworzenie bardzo dobrych
warunków rozwoju czytelnictwa.
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto to, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15
maja). Jest to okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się na swoich czytelników poprzez
organizację okolicznościowych wydarzeń. Niestety epidemia spowodowała, że w tym roku tego typu spotkania się nie odbyły. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach zaproponowała zabawę i zachęcała do robienie sobie zdjęć podczas czytania. Efekty tej akcji można obejrzeć na bibliotecznym profilu
Facebooka.

Pałac w Sadłowie
w nowej odsłonie
Dokończenie ze strony nr 1.

Pompowali
w słusznej
sprawie

Akcja charytatywna Gaszyn Challenge –
polegająca na wykonaniu pompek i wpłacie
pieniędzy na leczenie chorego dziecka –
ogarnęła całą Polskę i… społeczność gminy
Rypin.
Akcja #GaszynChallenge, która początkowo miała na
celu zebranie pieniędzy na zakup leku dla małego Wojtusia, okazała się wielkim sukcesem. Zasady są bardzo proste. Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli
wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 złotych, jeżeli
nie, wpłacają minimum 10 złotych na rzecz potrzebujących
dzieci. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie
zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. W filmikach
z realizacją wpisują #GaszynChallenge. Pomysłodawcą
inicjatywy jest Marcin Topór, druh z jednostki OSP Gaszyn. W gminie Rypin do charytatywnej akcji przyłączyli się mieszkańcy sołectw, członkinie KGW oraz strażacy
ochotnicy.
– Druhny i druhowie, przyłączając się do akcji #GaszynChellenge, udowodnili, że można na nich liczyć
w każdej sytuacji. Strażacy pomaganie mają w genach –
stwierdził Mateusz Orędowski z OSP Kowalki.
Charytatywna akcja nie zwalnia tempa, mimo że udało
się zebrać środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia nowatorskiej terapii genowej Wojtusia, który cierpi na
rdzeniowy zanik mięśni. Kolejne chore dzieci czekają na
wsparcie.
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Najlepsi uczniowie i nauczyciele docenieni
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Rypin, podczas której przyznawano nagrody wyróżniającym się uczniom. Specjalnie przygotowane upominki oraz listy gratulacyjne od wójta Janusza Tyburskiego zostały wręczone uczniom, rodzicom
i nauczycielom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Poniżej prezentujemy sylwetki tegorocznych laureatów.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. do sztuki rozwija na zajęciach plastycznych. Uczeń jest Makuszyńskiego
w
Starorypinie
Rządowym.
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BORZYMINIE wielkim miłośnikiem sportu. Lubi grać w piłkę nożną, Osiągnęła sportowe sukcesy, zajęła m.in. VIII mieKarolina Czajkowska – naja umiejętności pływackie rozwija w jsce w województwie w piłce nożnej dziewcząt wraz
lepsza uczennica szkoły, laureatka
Rypińskim Centrum Sportu.
z koleżankami z klasy. Oliwię interesuje biologia
Kuratoryjnego Konkursu PrzedPaweł Kopczyński – najlepszy spor- i chemia. Marzy o tym, żeby zostać stomatologiem.
miotowego z Historii oraz Ogóltowiec szkoły. Paweł jest uczniem klasy
nopolskiego Testu Ortograficznego
ósmej Szkoły Podstawowej w SadłowSZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII
CES. Zdobyła pierwsze miejsce w
ie. Przez wszystkie lata miał średnią SKŁODOWSKIEJ-CURIE W STĘPOWIE
Ogólnopolskim Konkursie Przedmipowyżej 5,0.
Kornelia Wesołowska –
otowym EDI Panda, a także drugie –
Był uczestnajlepsza uczennica szkoły.
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
nikiem wielu
Kornelia osiągnęła bardzo doo Fryderyku Chopinie w Szafarni.
konkursów
bre wyniki w nauce na koniec
Karolina jest ponadto finalistką
historycklasy ósmej, uzyskując średKuratoryjnego Konkursu Przedmiznych i języnią ocen 5,72. W tym roku
otowego z Języka Polskiego, Ogólkowych.
szkolnym zajęła I miejsce w
nopolskiego Konkursu Poezji w
W 2019 roku
Międzyszkolnym Konkursie
Golubiu-Dobrzyniu – „IV Turnieju
został wybraPoezji ks. Jana Twardowsna Zamku – potyczki wierszowane”,
ny najlepszym
kiego w Rypinie i III miejsce
dotarła też do finału XIV Wojewkoszykarzem
w Międzyszkolnym Przeódzkiego Konkursu Literackiego w Karolina Czajkowska - SP Borzymin
w gminie Rypglądzie Piosenki Dziecięcej
Zamku Bierzgłowskim i Konkursu Wiedzy Biblijnej.
in. Należy do Młodzieżowej
w Okalewie oraz zdobyła
Szymon Karczewski – najlepszy sportowiec szkoły. Drużyny
Pożarniczej
w
wyróżnienie w konkursie
Wygrał m.in. mistrzostwa powiatu w pływaniu stylem Sadłowie. Interesuje się sporwokalnym Awans 2019 w
motylkowym, mistrzostwa gminy Rypin stylem dowol- tem, informatyką, historią,
Rypinie.
Kornelia Wesołowska - SP Stępowo
nym i motylkowym, IV Ogólnopolski Miting Pływacki geografią i polityką.
Kacper Drewiński – naj(stylem klasycznym) oraz I Ogólnopolskie Zawody Płylepszy sportowiec szkoły. W ostatnim roku w Pływacwackie w Barcinie (stylem zmiennym i klasycznym).
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNE- kich Mistrzostwach Gminy Rypin zdobył tytuł wicemisSzymon jest także sztafetowym mistrzem gminy Ryp- LA MAKUSZYŃSKIEGO W STARORYPINIE trza na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
in i drużynowym zwycięzcą „Maratonu Trzeźwoś- RZĄDOWYM
ci” w Radzynku. Awansował do kadry wojewódzkiej
Kamila Romanowska – najlepsza uczennica szSZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKROCZU
młodzików.
koły. Kamila za cały okres nauki w szkole podstawowej
Bartosz Rogoziński – najlepszy uczeń szkoły. Bartek
Zuzanna Kwiatkowska – zwyciężczyni XIV Wo- osiągnęła średnią ocen 5,5. Zawsze chętnie angażowała osiągnął wysokie wyniki w naukach ścisłych. Reprezenjewódzkiego Konkursu Literackiego pod patronatem się w życie klasy i szkoły, często brała udział w przed- tował szkołę w wielu konkursach wiedzy na terenie gmimarszałka. Zajęła też drugie miejsce w XXIV Wojew- stawieniach, w ostatnim roku nauki prowadziła kro- ny Rypin, zajmując czołowe lokaty. Wchodził też w skład
ódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla nikę klasową, pracowała również w samorządzie reprezentacji szkoły na zawodach sportowych. InteresuSzkół Podstawowych.
i wolontariacie szkolnym. W roku
je się informatyką i komputerami,
Oliwia Groszewska – II miejsce w XIV Wojewódz- szkolnym 2019/2020 wzięła udział
a w szczególności programowaniem.
kim Konkursie Literackim pod patronatem marszałka.
w gminnym „Konkursie wiedzy
Igor Laskowski – najlepszy
Franciszek Umiński – laureat Ogólnopolskiego o krajach anglojęzycznych”, zasportowiec szkoły. Największe sukTestu Ortograficznego CES.
jmując w nim III
cesy osiągał z drużyną piłki nożnej,
Igor Kwiatkowski – laureat XVI
miejsce. Uczestw której pełnił funkcję kapitana,
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni
niczyła
również
zdobywając tytuły mistrza gminy
Patriotycznej „Tobie Polsko”.
w
rejonowym
Rypin.
Maria Winnicka – I miejsce
konkursie kuratoi tytuł laureatki Ogólnopolskiego
ryjnym z matemLISTA
NAUCZYCIELI
Konkursu Przedmiotowego EDI
atyki (zabrakło jej
NAGRODZONYCH LISTAMI
Panda.
tylko 1 punktu do
GRATULACYJNYMI
udziału w etapie
Anna Umińska – za opiekę,
SZKOŁA PODSTAWOWA
wojewódzkim tego
wsparcie merytoryczne oraz przyIM. JANA PAWŁA II W KOWkonkursu) oraz w
gotowanie do konkursów: Karoliny
ALKACH
szkolnym etapie
Czajkowskiej, Zuzanny KwiatkowsMichał Ławicki – najlepszy
konkursu kuratokiej, Oliwii Groszewskiej oraz Franuczeń szkoły. Finalista ogólnopolryjnego z historii.
ciszka Umińskiego.
skiego etapu konkursu „Potyczki
Odnosiła sukcesy Kamila Romanowska - SP Starorypin Rządowy
Piotr Zgryziewicz – za przygotekonomiczne”. Michał zajął również
w sporcie. Zajęła m.in. IV miejsce w owanie oraz wsparcie merytoryczne Karoliny CzajkowIII miejsce w etapie rejonowym Michał Ławicki - SP Kowalki
biegu na 60 metrów w zawodach po- skiej, która została laureatką w Kuratoryjnym Konkursie
konkursu matematycznego Liga Zadaniowa.
wiatowych oraz VIII miejsce w województwie w piłce Przedmiotowym z Historii.
Lena Maria Dunajska – uczennica klasy szóstej, nożnej dziewcząt wraz z koleżankami. W przyszłości
Bartłomiej Umiński – za działalność artystyczną,
osiągnęła drugą średnią w szkole (5,58). Członki- chciałaby zostać lekarzem.
a w szczególności opiekę merytoryczną oraz przygotni drużyny, która dotarła do finału ogólnopolskiego
Oliwia Weronika Skorupska – najlepszy sportowiec owanie do konkursów m.in. Karoliny Czajkowskiej, Zukonkursu „Potyczki ekonomiczne”.
szkoły. Oliwia za cały okres nauki w szkole podstawowej zanny Kwiatkowskiej, a także Igora Kwiatkowskiego.
Julian Naworski – średnia ocen 5,00. Także jest osiągnęła średnią ocen 5,1. Chętnie angażowała się w
Krzysztof Szalkowski – za nieustanne promowanie
członkiem drużyny biorącej udżycie klasy i szkoły, w ostatnim roku aktywności fizycznej wśród społeczności uczniowskiej,
ział w konkursie „Potyczki ekopracowała w samorządzie i wolonta- organizację i koordynację przedsięwzięć, gminnych
nomiczne”.
riacie szkolnym, brała udział w kon- zawodów sportowych oraz opiekę nad Szymonem
cercie kolęd
Karczewskim, który zajął
SZKOŁA PODSTAWOWA
w
Domu
czołowe lokaty w zmaganiach
W SADŁOWIE
Pomocy
sportowych.
Kacper Gadomski – najlepszy
Społecznej
Aneta Rumińska – za
uczeń szkoły (średnia 5,83). Kacper
w Ugoszczu
przygotowanie oraz wsparnajwiększe zdolności wykazuje w
oraz służyła
cie merytoryczne finalistów
przedmiotach matematyczno-przyw poczcie
ogólnopolskiego
konkursu
rodniczych, ale również języki
s z t a n ekonomicznego:
Michała
obce są jego mocną stroną. Bidarowym
Ławickiego, Leny Marii Duerze udział w takich konkursach
Szkoły Podnajskiej oraz Juliana Naworjak: Liga Zadaniowa, Kangurek,
stawowej
skiego.
English Around Us, Międzyszkolim. Kornela
ny Konkurs Wiedzy o Kulturze i
Historii Krajów Anglojęzycznych.
Kacper jest również uzdolniony
plastycznie, a swoje zamiłowanie
Kacper Gadomski - SP Sadłowo

Bartosz Rogoziński - SP Zakrocz
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Biało-czerwono
w Starorypinie

Oni wiedzą, jak uczyć
matematyki

Pomysłowość i kreatywność uczniów Szkoły
Podstawowej w Starorypinie Rządowym nie
zna granic. W nawiązaniu do majowych świąt
wykonali oni prace plastyczne w barwach
narodowych.

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie otrzymała certyfikat potwierdzający
innowacyjne nauczanie matematyki.

Najmłodsza
grupa
przedszkolaków (3- i 4-latków), pod czujnym okiem
Agnieszki Wojciechowskiej, przygotowała flagi.
Uczniowie klas czwartych
i piątych, pod kierunkiem Krzysztofa Zalewskiego, zrobili kotyliony.
Szóstoklasiści pod kierunkiem Macieja Kowalskiego
również wykonali flagi.
Wszystkie prace były wyjątkowe, starannie przygotowane i tym samym
zasłużyły na najwyższe
noty w dzienniku.

Na początku tego roku szkolnego nauczyciele przeszli certyfikowane szkolenie
z praktycznego zastosowania Kart Grabowskiego na lekcjach. Wszystko dzięki grantowemu projektowi, napisanemu
przez Elżbietę Bułkowską i Annę Watkowską. Udało się pozyskać pieniądze z Fundacji mBanku, która wspiera finansowo
ciekawe pomysły na naukę matematyki.
Środki finansowe przeznaczone zostały
na szkolenie dla nauczycieli oraz na zakup
pomocy dydaktycznych: zestawów Kart Grabowskiego i trzech tabletów. Uczniowie klas
piątych mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w czasie których doskonalili umiejętność logicznego myślenia, szybkiego liczenia w pamięci, refleks, jak również umiejętność współpracy w grupie, a wszystko to podczas gry w matematyczne karty.
Co tydzień wyłaniany był nowy zwycięzca danej rozgrywki. Na podsumowanie projektu
zorganizowane zostały Rodzinne Potyczki Matematyczne, w ramach których uczniowie
wraz ze swoimi rodzicami rywalizowali drużynowo w karcianych rozgrywkach. Dzięki
temu projektowi zarówno uczniowie, jak i rodzice mieli okazję doświadczyć tego, że zdobywanie matematycznych umiejętności w szkole może być inspirujące.

Brawa dla nauczycieli, brawa dla uczniów

Nauka na odległość, którą wymusiła pandemia COVID-19, była nowym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak
i nauczycieli. Czas pokazał, że z tym wyzwaniem wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze.
Uczniowie zamiast w szkolnych
ławkach usiedli przy biurkach w swoich domach i przyswajali kolejne partie materiału. Duże znaczenie miało
wsparcie i zaangażowanie rodziców
w organizację nauki online. Wbrew powszechnej opinii nie tylko uczniowie
mieli pełne ręce roboty. Nauczyciele
poświęcali wiele godzin, aby przygotować dzieciom odpowiednie materiały pozwalające realizować założenia
podstawy programowej. Sprawdzanie
nabytej wiedzy i umiejętności dzieci
polegało na wysyłaniu przez nie plików lub skanów odrobionych prac domowych. W wielu przypadkach uczniowie nie tylko przyswajali wiedzę, ale i działali nadprogramowo. Poza zajęciami przedmiotowymi znajdowali czas na tworzenie prac
plastycznych, m.in. z wykorzystaniem nietypowych materiałów. Uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością i zaradnością. Efekty widać na zdjęciach.

Uczeń na podium Z ekonomią na ty
Michał Ławicki, uczeń Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kowalkach, zajął III miejsce
w etapie rejonowym konkursu Liga Zadaniowa.

Etap ten składa się z trzech
oddzielnych spotkań konkursowych, ale w tym roku z powodu pandemii zakończył się po
dwóch oddzielnych spotkaniach,
które miały miejsce w Brodnicy.
Celem konkursu jest pobudzenie i
rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół
podstawowych. Konkurs stwarza
szansę aktywizacji środowiska
nauczycieli matematyki na rzecz
pracy z młodzieżą zainteresowaną poznawaniem matematyki.
Konkurs jest organizowany przez
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
Jego współorganizatorami są m.in. Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy. Michała Ławickiego do konkursowych zmagań przygotowywała nauczycielka matematyki Aneta Rumińska.

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.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kowalkach: Lena Dunajska, Michał Ławicki,
Julian Naworski z powodzeniem uczestniczyli w finale
ogólnopolskiego konkursu „Potyczki Ekonomiczne”.
Zespół znalazł się w ścisłym finale konkursu, którego organizatorem jest Fundacja
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Partnerami programu „Ekonomia na co dzień” są Narodowy Bank Polski oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Kowalkach przeszli pomyślnie już dwa etapy rywalizacji. W ramach drugiej
rundy konkursu zespół musiał opracować scenariusz turnieju dotyczącego podstawowych
zasad konstruktywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ludzkimi, rzeczowymi oraz
finansowymi. Grupa wykazała się niezwykłą kreatywnością i w zdalny sposób stworzyła
zadanie problemowe pod nazwą „Oszczędzamy i o bogactwo ziemi naszej dbamy!”.
– Praca nad zadaniami sprawiła nam wiele przyjemności, chociaż wymagała dużego
nakładu pracy. W pierwszym etapie najwięcej emocji wzbudzał występ w scence przedstawiającej sposoby dbania o swoje oszczędności. W drugim etapie ciekawe było opracowanie
konkurencji ekonomicznych. My połączyliśmy je ze zmaganiami sportowymi – powiedziała
Lena Dunajska, uczennica SP Kowalki.
Do czerwca grupa musiała opracować kolejne dwa zadania oraz zdać pomyślnie test
wiedzy przeprowadzonej online. Zespół pracował pod czujnym okiem nauczycielki matematyki Anety Rumińskiej. Młodzież dziękuje za okazane wsparcie pani dyrektor Beacie Nejno
oraz rodzicowi Małgorzacie Dunajskiej.

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
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
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