
Procesja wokół kościoła, poczty 
sztandarowe, piękna oprawa w wykonaniu 
Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą 
Klaudii Kuźmińskiej, ale przede wszystkim 
modlitwa. Tak wyglądały w tym roku 
dożynkowe uroczystości mieszkańców 
gminy Rypin.

20 sierpnia przed pałacem w Sadłowie 
pojawili się realizatorzy filmu, którego 
roboczy tytuł brzmi „Ziemia Rypińska 
1920 r. W stulecie wydarzeń”.

Już po raz kolejny gmina Rypin otrzymała 
dofinansowanie na realizację Priorytetu 
3 – Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Otrzymane środki pozwolą 
sfinansować zakup książek, które wzbogacą 
oraz poszerzą ofertę bibliotek szkolnych.

Od dwóch lat w Starorypinie Prywatnym 
naukowcy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie z powodzeniem prowadzą 
badania archeologiczne.

Zadanie współfinansowane jest w wysokości 500 tys. zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

– Kompleksowe odtworzenie nawierzchni drogi w Kowalkach wraz 
z budową na pewnym odcinku chodnika to jedna z wielu inwestycji re-
alizowanych w tym roku przez gminę Rypin – powiedział wójt Janusz 
Tyburski. – Naszym założeniem jest zwiększenie atrakcyjności naszych 
terenów w oczach inwestorów oraz nowych mieszkańców. Decyzja de-
welopera, który przy modernizowanej obecnie drodze w najbliższym cza-

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od 
lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie 
intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje te mają chwilowy, 
ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwesty-
cyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to 
jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym 
wzrostem zamożności budżetu. 

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały 
skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazy-
wane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną 
w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych 
podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów doda-
liśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych 
(chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podej-
mowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta 
poprawka dotyczy wyłącznie samorządów gminnych, bo powiaty i woje-

sie wybuduje dwa bloki mieszkalne, tylko potwierdza słuszność naszych 
działań. Trzeba przyznać, że miejscowość Kowalki z roku na rok pięknie-
je i zachęca, by tu zostać na stałe.

Zakres robót obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki 
betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej, podbudowy z kruszywa 
łamanego, warstwy odsączającej z piasku, stworzenie zjazdów do pose-
sji oraz ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania 
poziomego.

wództwa nie podejmują żadnych decyzji w kwestii podatków. Skorygo-
wane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej 
jednostki samorządowej – wyjaśnili prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita 
Łukomska, autorzy rankingu.

Gmina Rypin jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin 
w Polsce. Wraz z nowymi mieszkańcami i kolejnymi tworzonymi fir-
mami wzrasta jej przychód z tytułu różnych podatków. Środki trafiające 
do budżetu pozwalają na nowe inwestycje i dalszy rozwój. W rankingu 
„Wspólnoty” gmina Rypin z dochodem 3249,75 zł na osobę uplasowała 
się najwyżej w powiecie rypińskim. Na kolejnej pozycji znalazła się gmi-
na Rogowo z dochodem 3181,49 zł na osobę. To gorzej niż rok wcześniej. 
Wzrost w zestawieniu zanotowała gmina Skrwilno z wynikiem 3126,42 
zł na osobę. Gmina Wąpielsk w klasyfikacji odnotowała spadek, a jej 
wskaźnik zamożności wyniósł 2955,36 zł. Stawkę w powiecie rypińskim 
zamyka gmina Brzuze z dochodem 2929,04 zł.
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W tym wydaniu m.in.:

Nowa droga już niebawem

Nasza gmina doceniona 
w rankingu

Pod koniec września wójta gminy Rypin 
Janusza Tyburskiego odwiedził Krzysztof 
Szalkowski, radny Rady Powiatu w Rypinie, 
który w imieniu starosty wręczył wójtowi 
sensor jakości powietrza. 

Jakość powietrza pod 
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17 września w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Rypinie doszło do 
podpisania listu intencyjnego dotyczącego 
budowy obwodnicy Rypina. W spotkaniu 
oprócz lokalnych samorządowców 
uczestniczyli też: marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki 
i jego zastępca Zbigniew Sosnowski. 

6 lipca w Starostwie Powiatowym w Rypinie 
wójt Janusz Tyburski odebrał symboliczny 
czek na ponad 1 mln zł z rządowego 
programu „Tarcza dla samorządów”.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Rolnicy dziękowali za plony 
w Sadłowie

Kręcili w Sadłowie

Pieniądze dla bibliotek

Cmentarzysko pod lupą
archeologów

Rząd wsparł gminę

24 września we Włocławku odbyło się 
wręczenie voucherów na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla wybranych jednostek 
OSP z województwa kujawsko-
pomorskiego. W tym gronie znalazły się 
trzy straże pożarne z terenu gminy Rypin.

Pieniądze dla OSP

str. 3

Ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej w Kowalkach. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 
1 mln zł. 

Czasopismo „Wspólnota” od lat publikuje ranking zamożności poszczególnych samorządów. W najnowszej 
edycji tego zestawienia gmina Rypin kolejny rok z rzędu okazała się najbogatszą gminą w powiecie rypińskim.
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Inwestycja w bezpieczeństwa Jakość powie-
trza pod kontrolą

Remont drogi 
zakończony

Rząd wsparł 
gminę

Praca wre

17 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie doszło do podpisania listu 
intencyjnego dotyczącego budowy obwodnicy Rypina. W spotkaniu oprócz lokalnych 
samorządowców uczestniczyli też: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr 
Całbecki i jego zastępca Zbigniew Sosnowski. 

Pod koniec września wójta gminy Rypin 
Janusza Tyburskiego odwiedził Krzysztof 
Szalkowski, radny Rady Powiatu w Rypinie, 
który w imieniu starosty wręczył wójtowi 
sensor jakości powietrza. 

23 września w Sadłowie uroczyście 
poświęcono i oficjalnie oddano do użytku 
przebudowany odcinek drogi powiatowej. 
Modernizacja była możliwa m.in. dzięki 
wsparciu finansowym gminy Rypin.

6 lipca w Starostwie Powiatowym w Rypinie 
wójt Janusz Tyburski odebrał symboliczny 
czek na ponad 1 mln zł z rządowego 
programu „Tarcza dla samorządów”.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
w Głowińsku trwa przebudowa drogi gminnej.

Inwestycję wartą blisko 2 mln zł realizuje Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Poziom 
dofinansowania wynosi 60%. Zakres prac obejmu-
je m.in. wykonanie na całym odcinku nawierzch-
ni z betonu asfaltowego, przebudowę skrzyżowań 
z drogami wojewódzkimi, budowę chodnika z kost-
ki betonowej, poboczy utwardzonych kruszywem 
kamiennym, pogłębienie rowów przydrożnych, 
a także wykonanie zjazdów do posesji i na pola 
przylegające do drogi.

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap budowy 
obwodnicy, a mianowicie przebudowany zostanie 
odcinek drogi łączącej Starorypin i Godziszewy. 
Po ukończeniu prac ruch tranzytowy zostanie wy-
prowadzony poza centrum miasta, co przełoży się 
na poprawę bezpieczeństwa oraz większy spokój 
mieszkańców. 

– Inwestycje drogowe to przykład tego, że dobra 
współpraca i wspólne zaangażowanie władz powia-
tów, gmin i miast oraz udzielane takim inicjatywom 
wsparcie samorządu województwa pozwalają reali-
zować ważne oczekiwania lokalnych społeczności 
– powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Do tej pory zostały już zrealizowane dwa etapy 
inwestycji. Pierwszym była modernizacja odcin-
ka Dylewo – Godziszewy, drugim ul. Mleczarskiej 
w Rypinie. We wrześniu ruszył remont drogi wo-
jewódzkiej nr 534 łączącej Grudziądz z Rypinem. 
Odnowieniu ulegnie licząca trzy kilometry i sie-
demset metrów trasa pomiędzy Cetkami a Rypinem. 
Podczas spotkania uzgodniona została również bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż remontowa-
nej drogi. Wzmocni to potencjał turystyczny tego 
obszaru i będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa 
i płynności ruchu.

Urządzenie pozwoli na bieżąco kontrolować 
poziom zanieczyszczenia. Na zakup tego urzą-
dzenia powiat otrzymał dotacje z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu.

– Sensor pozwala monitorować obecność naj-
bardziej szkodliwych pyłów i reagować, gdy ich 
stężenie przekroczy dopuszczalne normy. Zain-
teresowani będą mogli zapoznać się ze stanem 
jakości powietrza w poszczególnych gminach 
na oficjalnej stronie powiatu rypińskiego oraz 
w aplikacji telefonicznej – informuje Starostwo 
Powiatowe w Rypinie.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 600 
tys. zł. Zakres prac był bardzo duży i obejmował 
zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez 
wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni, 
tj. warstwy wyrównawczej i ścieralnej z beto-
nu asfaltowego, wykonanie nawierzchni pobo-
czy wzmocnionych oraz konstrukcji zjazdów 
z kostki betonowej, a także budowę peronu przy-
stankowego. Droga zyskała nowe oznakowanie 
pionowe i poziome. W uroczystym oddaniu drogi 
uczestniczyli: proboszcz parafii w Sadłowie ks. 
Krzysztof Jończyk, dyrektor biura minister Anny 
Gembickiej – Magdalena Nowak, wicewojewoda 
kujawsko-pomorski Józef Ramlau, starosta ry-
piński Jarosław Sochacki, przewodniczący Rady 
Powiatu w Rypinie Krzysztof Cegłowski wraz z 
członkami Zarządu Powiatu: Piotrem Makow-
skim i Moniką Kalinowską, wójt gminy Rypin 
Janusz Tyburski wraz z wiceprzewodniczącymi 
Rady Gminy Rypin: Pawłem Śmiechewiczem 
i Mirosławem Kowalskim. W spotkaniu uczest-
niczył też sołtys sołectwa Sadłowo Roman Wi-
śniewski.

Jedną z form wsparcia dla działań zapobie-
gających negatywnym skutkom wynikającym 
z sytuacji pandemicznej w kraju jest uruchomie-
nie rządowego programu „Tarcza dla samorzą-
dów”, którego środki wesprą realizację inwe-
stycji. Wartość programu w skali całego kraju 
wynosi 6 miliardów złotych. Kwoty dotacji dla 
poszczególnych samorządów wynikają z rela-
cji wydatków majątkowych i zamożności gmin 
i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
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Upamiętnili 
zwycięską bitwę

Rolnicy dziękowali za plony w Sadłowie

Pieniądze dla 
OSP

15 sierpnia mieszkańcy Rypina i okolic upamiętnili 100. 
rocznicę bitwy warszawskiej. Kwiaty pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła m.in. delegacja 
gminy Rypin.

Procesja wokół kościoła, poczty sztandarowe, piękna oprawa w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Klaudii Kuźmińskiej, ale przede 
wszystkim modlitwa. Tak wyglądały w tym roku dożynkowe uroczystości mieszkańców gminy Rypin.

24 września we Włocławku odbyło się 
wręczenie voucherów na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla wybranych jednostek OSP 
z województwa kujawsko-pomorskiego. 
W tym gronie znalazły się trzy straże pożarne 
z terenu gminy Rypin.

W sobotę o godz. 9.30 w parafii pw. św. Stanisława Kost-
ki odbył się koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej, 
a po nim odprawiona została uroczysta msza święta w intencji 
Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do par-
ku, pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Kwiaty pod popiersiem 
marszałka w imieniu mieszkańców gminy Rypin złożyli wójt 
Janusz Tyburski oraz sekretarz Mariusz Paprocki. Bitwa war-
szawska, zwyczajowo nazywana „cudem nad Wisłą”, rozpo-
częła się 13 sierpnia 1920 roku, kiedy to wojska Armii Czer-
wonej, dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego, zbliżyły 
się do Warszawy. Mimo znalezienia się w krytycznej sytuacji 
oddziały Wojska Polskiego zdołały odeprzeć i pokonać na-
cierające wojska sowieckie. Zdaniem brytyjskiego polityka i 
dyplomaty Edgara D’Abernona bitwa warszawska była jedną 
z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Przywód-
ca bolszewików Włodzimierz Lenin nazwał ją „ogromną po-
rażką” swoich sił.

Tegoroczne święto plonów miało całkowicie 
inny charakter niż zwykle. Ze względu na epidemię 
koronawirusa zrezygnowano ze wspólnej zabawy, 
a uroczystości zostały ograniczone do tradycyjnej, 
dziękczynnej mszy świętej. Rolnicy dziękowa-
li za tegoroczne plony i modlili się o pomyślność 
na kolejny rok podczas nabożeństwa w kościele w 
Sadłowie. Uroczystą mszę św. odprawił proboszcz 
ks. Krzysztof Jończyk, który w swoim kazaniu nie-
jednokrotnie odnosił się z szacunkiem do ciężkiej 
pracy rolnika. Oprócz parafian w kościelnych ław-
kach zasiedli: wójt Janusz Tyburski, przewodniczą-
ca Rady Gminy Wiesława Sokołowska, radni, pra-
cownicy urzędu oraz sołtysi.

– Serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za 
podtrzymywanie tradycji dożynkowej. Cieszę się, 
że razem możemy wyrazić wdzięczność i radość 
z pomyślnie zakończonych żniw. W tym roku mieli-
śmy wysoką wydajność plonów m.in. dzięki dobrym 
warunkom pogodowym. Tylko w czerwcu spadło 
około 200 mm deszczu. W okresie żniw pogoda 

Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu. Środki pozwolą m.in. na zakup sprzętu, który 
jest niezbędny do działań na rzecz ochrony życia, 
zdrowia i mienia przed pożarami oraz klęskami 
żywiołowymi. W uroczystości wzięli udział m.in. 
prezes WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak, Kujaw-
sko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP Jacek 
Kaczmarek, minister Anna Gembicka i poseł Joanna 
Borowiak.

– Każda złotówka jest dla nas bardzo ważna – 
stwierdził Wojciech Czapliński z OSP Rypałki. – Za 
pieniądze z dotacji kupimy drabinę przenośną, buty 
strażackie oraz pompę szlamową, która jest prze-
znaczona do ciężkich prac przy pompowaniu bardzo 
zanieczyszczonej wody. Jak wiadomo, pogoda czę-
sto płata nam figle, dlatego jednostka powinna być 
wyposażona w odpowiedni sprzęt. 

Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu przyznano też dwóm innym jednostkom OSP 
z terenu gminy Rypin. W Stępowie otrzymane pie-
niądze przeznaczone zostaną na termomodernizację 
dachu, w Kowalkach wymieniony zostanie piec. 

również dopisywała. Przypomnę, że jeszcze przed 
czterdziestoma laty o obfitych plonach zbóż świad-
czyły pełne stodoły i okazałe stogi. Dziś mamy 
magazyny, które są po dach zapełnione zbożem. 
W imieniu sołtysów, radnych z przewodniczącą na 
czele serdecznie dziękuję wszystkim gospodarzom 
za pełną poświęcenia pracę, gospodarność, życzli-
wość i mądrość. Dziękuję także za wieńce dożynko-
we, które są symbolem obfitości – powiedział pod-
czas spotkania wójt Janusz Tyburski.

Przepiękne wieńce, o których wspomniał wło-
darz gminy, przygotowali członkowie kół gospo-
dyń wiejskich z Sadłowa, Godziszew, Stawisk oraz 
mieszkańcy wsi Stępowo, Michałki, Zasady i Za-
sadki. Okolicznościowe kotyliony to zasługa pań 
z KGW w Kowalkach. Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości zostali zaproszeni na koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej w Rypinie i poczęstunek przygoto-
wany przez KGW Sadłowo i miejscowych straża-
ków ochotników.
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Kręcili w Sadłowie

Pielgrzymowali
do Skępego

Pieniądze 
dla bibliotek

Zajęcia
dla seniorów

Z myślą o niepełno-
sprawnych

20 sierpnia przed pałacem w Sadłowie pojawili się realizatorzy filmu, którego 
roboczy tytuł brzmi „Ziemia Rypińska 1920 r. W stulecie wydarzeń”.

Już po raz kolejny gmina Rypin otrzymała 
dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 
– Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa. Otrzymane środki pozwolą sfinansować 
zakup książek, które wzbogacą oraz poszerzą 
ofertę bibliotek szkolnych.

W zrewitalizowanych pomieszcze-
niach sadłowskiego pałacu ruszyły 
zajęcia dla 26 seniorów (22 kobiet 
i 4 mężczyzn) w ramach projektu 
„Aktywne życie seniora”.

Za produkcję fabularyzowanego dokumentu od-
powiada stowarzyszenie Legia Nadwiślańska – 3 
Pułk Piechoty działające przy Zespole Szkół nr 3 im. 
Bogdana Chełmickiego w Rypinie. 15 sierpnia 1920 
roku Rypin został zajęty przez wojska sowieckie. 
Do okolicznych majątków zostały wysłane patrole, 
po to by grabić, niszczyć i wciągać do współpra-
cy służbę oraz chłopów. W Sadłowie kręcono wła-
śnie scenę takiej napaści na mieszkańców majątku 
w Nadrożu.

– Na potrzeby filmu wybraliśmy Sadłowo dla-
tego, że budynek w Nadrożu wymagałby usunięcia 
współczesnych tablic, które są na jego elewacji. 
Podobnie będzie w przypadku realizowania sceny 

W poniedziałek 7 września po porannej mszy z ko-
ścioła pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie wyruszyła 
tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w 
Skępem. Tego dnia grupa kilkunastu mieszkańców pa-
rafii postanowiła ofiarować Matce Bożej trudy wędrów-
ki, swoje prośby, intencje i podziękowania. Pielgrzym-
ka była też dla wiernych czasem refleksji i pokory. Był 
śpiew i wspólna głośna modlitwa. Ze względów epide-
miologicznych każdy z uczestników był zobowiązany 
do posiadania płynu dezynfekcyjnego, maseczki lub 
przyłbicy oraz przestrzegania wymogów sanitarnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na 
lata 2016-2020 został stworzony w celu poprawy 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie 
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicz-
nych jako lokalnych ośrodków życia społecznego 
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
Program został podzielony na trzy priorytety. Prio-
rytet 3, w ramach którego gmina Rypin otrzymała 
wsparcie finansowe w wysokości 8 tys. zł, zakłada 
m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez 
promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-
ży. W tym roku wsparciem objęto dwie biblioteki 
szkolne: w Borzyminie i Sadłowie. Gmina jest też 
zobowiązana zapewnić wkład własny w wysokości 
co najmniej 20% otrzymanej kwoty z tytułu reali-
zacji programu. Oznacza to, że całkowite wsparcie 
finansowe, które uzyskają obie biblioteki szkolne, 
wyniesie 10 tys. zł.

Od września 2020 roku do maja 
2021 roku realizowane będą nastę-
pujące formy wsparcia: zajęcia roz-
wijające – praca własna (zajęcia pla-
styczno-rękodzielnicze, gry i zabawy 
grupowe, wymiana doświadczeń i 
nabywanie nowych umiejętności), 
poradnictwo psychologiczne, zajęcia 
prozdrowotne, w tym warsztaty se-
rowarskie, zielarskie, mierzenie ci-
śnienia, poziomu cukru we krwi itp., 
zajęcia rekreacyjno-ruchowe nordic 
walking, wyjazdy tematyczne: do 
Wioski Mydlarskiej w Fiałkach koło 
Górzna oraz do pracowni ceramicz-
nej Melerart w Wąpielsku, trzy spo-
tkania otwarte: Dzień Seniora, spo-
tkanie mikołajkowe, majówka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie realizuje 
projekt pn. „Aktywizacja społeczna na terenie gminy Rypin”, 
w którym bierze udział 16 uczestników, tj. 8 kobiet i 8 mężczyzn 
w wieku 40-65 lat z niepełnosprawnością. Celem zadania jest 
poprawa aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych mieszkają-
cych w gminie Rypin. Projekt realizowany jest od sierpnia do li-
stopada 2020 roku. Uczestnicy są objęci formami wsparcia w po-
staci poradnictwa psychologicznego, warsztatów edukacyjnych 
w zakresie zdrowego stylu życia w aspekcie kosmetologii, 
warsztatów w zakresie pielęgnacji ciała, warsztatów ceramicz-
nych, zielarskich, mydlarskich, serowarskich i przybliżających 
życie pasieki. W projekcie przewidziano także wyjazd integra-
cyjny o tematyce „żywa kuchnia” oraz wyjazd do Inowrocła-
wia.

w Kowalkach. Tamtejszy dwór 
został rozebrany, więc za sce-
nografię posłuży druga strona 
sadłowskiego pałacu – stwier-
dził Jacek Borowski, zastępca 
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 
w Rypinie oraz jeden z autorów 
scenariusza do powstającego do-
kumentu.

W scenach brali udział m.in. 
uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 3 w Rypinie oraz straża-
cy z PSP w Rypinie. Film ma być 
gotowy jesienią.
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Interaktywna mapa #KlikSadłowo najlepsza w województwie

Uczniowie wrócili do szkółKluby już działają
1 września we wszystkich placówkach oświatowych na terenie 
gminy Rypin rozpoczął się nowy rok szkolny. Z uwagi na panującą 
pandemię koronawirusa uroczystości z tym związane odbyły się 
w bardzo okrojonym zakresie.

Powstanie klubów młodzieżowych w Sadłowie, Borzyminie i Starorypinie 
Rządowym okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

#KlikSadłowo zwyciężył w konkursie na Najlepszą Inicjatywę w ramach “Inicjuj z FIO 2.0” 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.

#KlikSadłowo to innowacyjny projekt, który łączy przeszłość z rozwojem technologicznym. Jego efektem jest 
interaktywna mapa wsi stworzona przez lokalną młodzież. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w okresie 
letnim w sadłowskim pałacu. Podczas warsztatów młodzież rozwinęła kompetencje cyfrowe i poznała potencjał 
darmowych aplikacji, takich jak: PIXLR, Canva, Padlet czy Kahoot. Uczestnicy warsztatów wyruszyli również 
w teren w celu zebrania materiałów – zdjęć i nagrań – za pomocą swoich smartfonów. Ostatnim etapem było stwo-
rzenie opisów obiektów oraz przygotowanie interaktywnej mapy w aplikacji ThingLink. 

– Największą wartością mapy jest to, że stworzyła ją nasza młodzież od początku do koń-
ca, począwszy od planowania aż po wykonanie planszy i multimedialnych punktów. Projekt łączy 
w sobie edukację regionalną i medialną. Młodzi opowiadają o Sadłowie w nowy sposób – atrakcyjny i dostępny 
dla wszystkich. Stają się ambasadorami swojego lokalnego dziedzictwa – powiedziała Natalia Zdrojewska, pro-
wadząca zajęcia w ramach projektu. 

Interaktywna mapa #KlikSadłowo jest dostępna pod adresem:
https://www.thinglink.com/scene/1356927903882805250.
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, pełniące funkcję patrona gru-

py nieformalnej, we współpracy z gminą Rypin i Gminną Biblioteką Publiczną w Kowalkach. Został dofinansowa-
ny w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Uczniowie spotkali się w wyznaczonych klasach ze swoimi wychowaw-
cami, którzy oprócz planów lekcji przekazali dzieciom także najważniej-
sze informacje na temat organizacji pracy w szkole. Zajęcia w nowym roku 
szkolnym będą odbywały się w szczególnym reżimie sanitarnym. Ucznio-
wie muszą pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku. Osoby, 
które wykazują niepokojące objawy chorobowe, powinny pozostać w do-
mach, aby nie narażać pozostałych uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin uczy się 
łącznie 562 uczniów. Z tego w dniu 1 września 2020 roku swoją przygodę 
z edukacją rozpoczęło łącznie 60 uczniów w klasach pierwszych. Ponad-
to 202 maluchów uczęszcza do oddziałów przedszkolnych działających 
w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.

Cmentarzysko pod lupą archeologów
Od dwóch lat w Starorypinie Prywatnym naukowcy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie z powodzeniem 
prowadzą badania archeologiczne.

Archeolodzy badają wczesnośredniowieczny 
cmentarz, na którym odkryto już kilkadziesiąt po-
chówków szkieletowych z XI w.

– Wyniki dotychczasowych prac na najstarszej 
nekropolii pierwszego Rypina uznać można za spek-
takularne i bezwzględnie powinny być kontynuowa-
ne w przyszłych sezonach wykopaliskowych – in-
formuje Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Badania archeologiczne prowadzone w Staro-
rypinie Prywatnym w 2020 roku były finansowane 
m.in. ze środków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Toruniu.

– Dziękujemy również wójtowi gminy Rypin 
Januszowi Tyburskiemu za dostrzeżenie potrzeby 
badań tej nekropolii i pomoc – dodają pracownicy 
muzeum. 

Wkrótce zostanie przedstawione szczegółowe 
sprawozdanie z tegorocznych prac.

Każdy z trzech klubów powstał z myślą o 16 uczestnikach. Gmina Rypin na 
ich funkcjonowanie uzyskała dofinansowanie od Stowarzyszenia LGD Gmin Do-
brzyńskich Region Północ.

– Naszym celem jest zwiększenie aktywizacji społecznej uczniów szkoły pod-
stawowej oraz pokazanie, jaką przyjemność może sprawiać nauka. Tutaj ucznio-
wie nie dostają ocen, nie muszą się więc przejmować, jeśli coś im nie wyjdzie. 
W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od siedmiu do czternastu lat. Już teraz 
myślimy o kontynuacji funkcjonowania klubów i będziemy starać się o granty 
na ich dalszą działalność, licząc na to, że pandemia nie pokrzyżuje tych planów 
– powiedziała Marzena Zdrojewska, inspektorka ds. promocji i komunikacji spo-
łecznej z Urzędu Gminy Rypin

W Sadłowie zajęcia odbywają się w miejscowym pałacu. W Borzyminie klub 
działa w miejscowej szkole podstawowej, podobnie jak w Starorypinie Rzą-
dowym. Program działalności poszczególnych klubów przewiduje realizację 
różnorodnych zajęć tematycznych, obejmujących naukę języka angielskiego, 
programowania i robotyki, matematyki i jej praktycznego zastosowania w ży-
ciu codziennym i rozwijających funkcje poznawcze. Nie zabraknie też spotkań 
z psychologiem, zajęć artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych oraz 
wyjazdów tematycznych.
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Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 82 00

Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
Strażacka 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 37 37

Urząd Skarbowy w Rypinie
Dojazdowa 10, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 45 10

Powiatowy Urząd Pracy
Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 44

Starostwo Powiatowe w Rypinie
Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 24 33

Urząd Gminy Rypin
Lipnowska 4, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 97 00

KRUS Rypin
Warszawska 47 A, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 21 19

ZUS Rypin
Mławska 12, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 28 34

SP ZOZ Rypin
3 Maja 2, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 87 00

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

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

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 01 55

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Rypinie
Nowy Rynek 6, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 48

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Rypinie
Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 27 87

Dworzec PKS
Dworcowa 20, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 30 73 

Szkoła Podstawowa w Sadłowie
Sadłowo 23, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 12 67

Szkoła Podstawowa w Zakroczu
Zakrocz 45, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 89

Szkoła Podstawowa
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie
Borzymin 5, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 23 65

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

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

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

Informator dla mieszkańców

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

Rywalizowali 
z najlepszymi

23 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został zorganizowany turniej piłki nożnej 
„Piłkarskie piątki” o mistrzostwo gminy Rypin.

10 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rypinie odbył się miting lekkoatletyczny 
„Orlen Sport Generacja”. Gośćmi specjalnymi byli: 
Sebastian Chmara – były mistrz świata w siedmioboju, 
Paweł Januszewski – złoty medalista mistrzostw Europy 
w Budapeszcie w biegu na 400 metrów przez płotki.

Zawody przeznaczone były dla dziewcząt i chłopców 
z rocznika 2008 i młodszych. W turnieju udział wzięły repre-
zentacje trzech szkół podstawowych z terenu gminy Rypin. 
Mecze w grupach odbywały się w systemie każdy z każdym. 
Jak zwykle podczas zmagań sportowych nie zabrakło emocji, 
a walka była bardzo zacięta. Ostatecznie najlepszą drużyną 
wśród dziewcząt okazała się reprezentacja ze szkoły pod-
stawowej w Starorypinie Rządowym, zaś w kategorii chłop-
ców najlepsza była reprezentacja ze szkoły podstawowej 
w Borzyminie, która wygrała wszystkie mecze. Skład zwycię-
skiej drużyny dziewcząt stanowiły: Aleksandra Domagalska, 
Agata Kaszlewicz, Martyna Kaszlewicz, Wiktoria Biernac-
ka, Nikola Gardecka, Maja Skrzyńska, Rozalia Pawłowska, 
Oliwia Szafrańska. W skład zwycięskiej reprezentacji chłop-
ców weszli: Wiktor Stójkowski, Mikołaj Michlewicz, Kacper 
Mazanowski, Igor Mularz, Oliwier Nowatkowski, Sebastian 
Tomaszewski, Krystian Firgolski, Kacper Dębicki. Emocji 
nie zabrakło też podczas turnieju „Piłkarskie szóstki”, któ-
ry odbył się dwa dni później na tym samym obiekcie. Za-
wody zorganizowano dla dziewcząt i chłopców z rocznika 
2006/2007. Tym razem do zmagań przystąpiły reprezentacje 
z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Rypin. Turniej 
rozegrano systemem każdy z każdym. Najlepszą drużyną 
wśród chłopców została reprezentacja ze szkoły podstawowej 
w Borzyminie, a w kategorii dziewcząt zwyciężyła reprezen-
tacja ze szkoły podstawowej w Starorypinie Rządowym. Skład 
chłopców z SP w Borzyminie: Julian Żulewski, Jakub Fir-
golski, Miłosz Więckowski, Kamil Cieśliński, Marcel Ferszt, 
Mateusz Wesołowski, Bartosz Papierz, Damian Kiełkowski, 
Miłosz Szymański, Mateusz Szalkowski. Skład dziewcząt 
z SP w Starorypinie Rządowym: Wiktoria Janiszewska, Wik-
toria Kamińska, Julia Paszke, Oliwia Lewandowska, Paulina 
Błaszkiewicz, Agata Kaszlewicz, Milena Kaszlewicz.

Wśród uczestników zawodów znalazły się reprezen-
tacje dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Rypin: 
szkoły podstawowej w Sadłowie oraz szkoły podstawowej 
w Borzyminie. Turniej rozegrany został w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziew-
częta. Uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach 
lekkoatletycznych: biegu na 33 metry, biegu na 33 metry 
przez płotki, biegu na 200 metrów oraz biegu sztafetowym 
12 × 200 metrów. Poziom zawodów był niezwykle wyrów-
nany. Poniżej prezentujemy wyniki naszych zawodników 
i zawodniczek.

Turniej „Piłkarskie piątki”
Klasyfikacja dziewcząt: 
1. SP Starorypin Rządowy 
2. SP Borzymin 
3. SP Sadłowo
Klasyfikacja chłopców: 
1. SP Borzymin
2. SP Sadłowo 
3. SP Starorypin Rządowy

Bieg na 200 m – klasy VI  
I miejsce – Wiktor Stójkowski (SP Borzymin) 
I miejsce – Amelia Pawłowska (SP Sadłowo)
Bieg na 33 m przez plotki – klasy V 
I miejsce – Igor Mularz (SP Borzymin) 
Bieg na 33 m przez plotki – klasy VI 
I miejsce – Antonina Ługowska (SP Borzymin)
Biegi sztafetowe 12 × 200 m dziewcząt 
III miejsce – SP Borzymin 
IV miejsce – SP Sadłowo
Biegi sztafetowe 12 × 200 m chłopców 
III miejsce – SP Borzymin 
IV miejsce – SP Sadłowo

Turniej „Piłkarskie szóstki”
Klasyfikacja dziewcząt:
1. SP Starorypin Rządowy
2. SP Borzymin
3. SP Sadłowo
Klasyfikacja chłopców:
1. SP Borzymin
2. SP Starorypin Rządowy
3. SP Sadłowo


