
Pomimo obiektywnie trudnych okoliczności gmina Rypin nie zwal-
nia tempa w realizacji inwestycji drogowych. Lista przedsięwzięć jest 
długa. – Finanse naszej gminy są w dobrej kondycji. Z myślą o naszych 
mieszkańcach sukcesywnie realizujemy kolejne inwestycje. Staramy się, 

aby pandemia nie spowalniała naszych planów, a gmina Rypin mogła 
nadal się rozwijać – zapewnia wójt Janusz Tyburski. Więcej informacji 
na str. 2.
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W tym wydaniu m.in.:

Setki tysięcy na drogi

Gmina Rypin uruchomiła specjalną 
infolinię, dzięki której można zamówić 
transport do punktu szczepień przeciwko 
COVID-19.

W styczniu gmina Rypin rozstrzygnęła 
przetarg na kolejny etap budowy kanalizacji 
w Sadłowie.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
poddany został rozbudowie.

Miniony rok zdecydowanie zdominowała 
pandemia koronawirusa. Kryzys dotknął 
także samorządy, których dochody 
budżetu w większości były mniejsze od 
planowanych. Mimo wszystko w gminie 
Rypin udało się w tym czasie zrealizować 
wiele inwestycji.

W dniu 8 lutego w Urzędzie Miasta Rypin 
odbyło się spotkanie w sprawie rządowego 
programu Mieszkanie Plus.

Jeszcze w tym roku zmodernizowana 
zostanie stacja uzdatniania wody w 
Borzyminie. Inwestycję zrealizuje Zakład 
Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr 
Rojek z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.

W 2021 roku nasze sołectwa wydadzą nieco 
ponad 600 tys. zł. Tyle bowiem wynosi 
wysokość funduszu sołeckiego gminy 
Rypin.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kowalkach po raz kolejny zagrała dla 
WOŚP.

W dniu 5 lutego odbyło się posiedzenie 
Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Grot 
Kowalki. W spotkaniu uczestniczył wójt 
Janusz Tyburski.

Wójt gminy Rypin przyznał dofinansowanie 
w ramach otwartego konkursu ofert dla 
klubów sportowych. 

Dowożą seniorów na 
szczepienia
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Święta Wielkanocne są szczególnie radosne, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem 
jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Niech ten świąteczny czas, pomimo że tak inny od 

tego, który znamy, obfituje w budzącą się nadzieję i nieustającą wiarę w sens życia. Niech będzie 
symbolem nowego początku, spokoju i harmonii, którego tak bardzo nam teraz brakuje. Życzymy 
Państwu wielu łask Bożych. Niech zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie duchowe, które 
wszystkich nas napełni siłą do przezwyciężania wszelkich trudności. Niech napełni nas pokojem, 

wnosząc w serca wiarę oraz otuchę. Życzymy, aby Święta Wielkanocne były przepełnione 
wzajemnym szacunkiem, życzliwością, miłością i nadzieją na lepsze jutro.

Przewodnicząca
Rady Gminy Rypin 

Wiesława Sokołowska

Wójt
Gminy Rypin 

Janusz Tyburski
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Setki tysięcy…

Kanalizacja w rozbudowie

Remiza w Kowalkach coraz ładniejsza

Dowożą 
seniorów
na szczepienia

Kupili 
kruszywo

W styczniu gmina Rypin rozstrzygnęła przetarg na kolejny etap budowy kanalizacji w Sadłowie.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej poddany został rozbudowie.

Gmina Rypin wyłoniła dostawcę kruszywa, 
które posłuży do naprawy dróg gruntowych.

Gmina Rypin uruchomiła specjalną 
infolinię, dzięki której można zamówić 
transport do punktu szczepień przeciwko 
COVID-19.

Borzymin
W 2021 roku zmodernizowana zostanie dro-

ga Borzymin-Żałe, a dokładnie odcinek biegnący 
od drogi powiatowej Cetki-Balin, nieopodal świe-
tlicy wiejskiej w Borzyminie, aż do granicy gminy 
Rypin z gminą Brzuze. W grudniu br. został roz-
strzygnięty przetarg na przebudowę drogi. Roboty 
wykona Zakład Drogowo-Budowlany Spółka z o.o., 
spółka komandytowa z siedzibą w Rogowie koło 
Lubicza. Koszt przebudowy ponadkilometrowego 
odcinka drogi wyniesie w przybliżeniu pół miliona 
złotych, z czego ponad 300 tys. zł będzie stanowić 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zakres robót obejmie przebudowę jezdni z posze-
rzeniem do szerokości 5,0 m, ułożenie nowej na-
wierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzenie 
poboczy o szerokości 0,75 m. Ponadto zaprojekto-
wano remont zjazdów indywidualnych do posesji 
z betonu asfaltowego. Prace powinny zakończyć się 
w drugim kwartale tego roku.

Puszcza Rządowa
Do końca sierpnia br. wyremontowany zostanie 

prawie dwukilometrowy odcinek drogi z Puszczy 
Rządowej do Szczerb i granicy z gminą Rogowo. 
Przetarg na realizację zadania wygrało Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe Mar-Dar Marian 
Tompalski z siedzibą w Makówcu. Obecnie droga 
ma nawierzchnię gruntową, wzmocnioną na pew-

Wykonawcą zadania został Zakład Usług Melio-
racyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą 
w Golubiu-Dobrzyniu. Na realizację tej inwestycji 
gmina Rypin pozyskała dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego w Toruniu dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Inwestycja stanowi trzeci etap 
budowy kanalizacji w Sadłowie. Pierwszy z nich 
został zrealizowany w 2018 roku i polegał na wybu-
dowaniu studni oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie 
skrzyżowania dróg powiatowych Sadłowo-Michał-
ki i Świedziebnia-Zasady-Godziszewy. Drugi etap 
objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w branży 

Na parterze powstały: pomieszczenie technicz-
ne wraz z miejscem magazynowym o powierzchni 
około 60 m2, łazienka, klatka schodowa, dodatkowe 
pomieszczenie socjalne oraz nowe toalety. W nowej 
części, na poddaszu, zaprojektowana została sala 
edukacyjna o powierzchni niespełna 63 m2 wraz 
z toaletą. Całkowita powierzchnia użytkowa budyn-
ku po rozbudowie wynosi 395 m2, w tym w części 
dobudowanej – 166 m2. Jesienią 2020 roku wymie-
niono również stary piec, tzw. kopciuch, o mocy 
25 kW na nowy piec na ekogroszek o mocy 44 kW. 
Prace, które zostały jeszcze do wykonania, to m.in. 
docieplenie części dobudowywanej oraz zrobienie 
elewacji. Warto również wspomnieć, że niedawno 
druhowie samodzielnie przeprowadzili remont wnę-
trza remizy. Prace wykonywane były w starej części 
budynku. Wyremontowano garaż, magazynek oraz 
szatnie na ubrania bojowe. 

 – Zdecydowaliśmy się na remont, bo ściany 
były w złym stanie, tynk odpadał w wielu miejscach 
i wykruszał się – powiedział druh Mateusz Orędow-

sanitarnej i elektrycznej w Sadłowie wraz z przy-
łączami do 22 posesji, wykonanie przewodu tłocz-
nego metodą przecisku sterowanego do Starorypina 
Prywatnego oraz budowę zbiorczej przepompowni 
ścieków. Termin zakończenia trzeciego etapu inwe-
stycji zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku.

ski. – Chcieliśmy pokazać, że na strażaków zawsze 
można liczyć. Serdecznie dziękujemy władzom na-
szej gminy za sfinansowanie zakupu materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

Jednostka OSP Kowalki od 1995 roku funkcjo-
nuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
i jest jedną z najaktywniejszych w powiecie rypiń-
skim. 

Najkorzystniejszą ofertę w drugim przetargu 
złożył Zakład Handlowo-Usługowy Iwony Dą-
browskiej z Huty-Chojno. Dostawa kruszywa do 
poszczególnych sołectw gminy Rypin rozpocz-
nie się po podpisaniu umowy. Łączny koszt za-
kupu 4540 t mieszanki wyniósł ponad 300 tys. zł. 
Firma z Huty-Chojno, zgodnie z umową podpi-
saną po pierwszym przetargu, dostarczy również 
pospółkę (200 t), piasek sucho siany (300 t) oraz 
żwir płukany (200 t). Prace na drogach grunto-
wych ruszą już niebawem.

nych odcinkach kruszywem naturalnym. Szerokość 
jezdni wynosi około 4 m. Rozbudowa drogi wpłynie 
na zwiększenie nośności oraz poprawę bezpieczeń-
stwa. Niezwykle szeroki zakres robót obejmie: wy-
cinkę drzew, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 
wzmocnienie płytami betonowymi odcinka prze-
biegającego nad rurociągiem naftowym, budowę 
zjazdów do posesji, ustawienie barier ochronnych 
i znaków pionowych. Rozbudowa drogi połączy wy-
konane wcześniej inwestycje na terenie gmin Rypin 
i Rogowo oraz poprawi dojazd do posesji i gruntów 
ornych znajdujących się przy drodze. Koszt inwe-
stycji to blisko 700 tys. zł.

Sadłowo
Gmina Rypin ogłosiła już przetarg na rozbudo-

wę jednej z dróg w miejscowości Sadłowo. Blisko 
900-metrowy odcinek zyska m.in. nową nawierzch-
nię, zjazdy do posesji oraz znaki pionowe. W wy-
niku przeprowadzonych prac zwiększy się nośność 
drogi oraz poprawi się bezpieczeństwo i komfort 
podróżowania. Obecnie trwa weryfikacja czterech 
ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. 
Zaplanowana do rozbudowy droga połączy prze-
budowany w 2019 roku odcinek od drogi powia-
towej Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy 
oraz odcinek drogi biegnącej od miejscowości Nowe 
Sadłowo do Przybyszynka.

Do skorzystania z darmowego dowozu do 
punktu szczepień uprawnione są osoby niepeł-
nosprawne, czyli posiadające aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę 
z ww. schorzeniami oraz osoby mające obiek-
tywne i niemożliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodzielnym dotar-
ciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu 
szczepień. W celu umówienia dowozu należy za-
dzwonić pod numer telefonu 54 280 97 15. In-
folinia jest czynna w dni robocze w godzinach 
od 8.00 do 15.00. Na terenie powiatu rypińskie-
go działa sześć punktów szczepień przeciwko 
COVID-19. Oto ich dokładna lista: Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ry-
pinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„DORMED” w Rypinie, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „RAT-MED” w Skrwilnie, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KA-
MED” w Rogowie, Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Ostrowitem, Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Wąpielsku.
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Trudny rok, wiele inwestycji

Rozmawiali o nowych 
mieszkaniach

Nowe linie autobusowe

Zadbają o bezpieczeństwo 
i ciągłość dostaw wody

W dniu 8 lutego w Urzędzie Miasta Rypin odbyło się spotkanie w sprawie rządowego programu 
Mieszkanie Plus.

Jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie 
stacja uzdatniania wody w Borzyminie. 
Inwestycję zrealizuje Zakład Usług 
Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek 
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.

Miniony rok zdecydowanie zdominowała pandemia koronawirusa. Kryzys dotknął także 
samorządy, których dochody budżetu w większości były mniejsze od planowanych. Mimo 
wszystko w gminie Rypin udało się w tym czasie zrealizować wiele inwestycji.

W czerwcu ubiegłego roku zakończyły się prace 
związane z remontem wnętrza XIX-wiecznego pała-
cu w Sadłowie. Odnowiony obiekt z powodzeniem 
służy mieszkańcom gminy Rypin w różnym wieku. 
W 2020 roku zakończyła się rozbudowa strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszewach, po-
legająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego 
oraz izby pamięci. W minionym roku gmina Rypin 
pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dota-
cję w wysokości blisko 15 tys. zł na termomoderni-
zację dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Stępowie. Wkład własny gminy wyniósł ponad 
6 tys. zł. Po dociepleniu dachu budynek został 
w całości zabezpieczony przed utratą ciepła, co 
zmniejszy zużycie opału oraz emisję gazów i pyłów. 
To nie koniec działań na rzecz wsparcia jednostek 
OSP. Gmina Rypin pozyskała też dotację z Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
minister sprawiedliwości, na doposażenie ochotni-
czych straży pożarnych w Kowalkach i Sadłowie 
w sprzęt oraz urządzenia ratownictwa niezbędne 
do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu popełnienia przestępstwa. W czerw-
cu ubiegłego roku zgodnie z planem zakończyła 
się przebudowa drogi Sikory-Gniazdek. Wartość 
zadania wyniosła nieco ponad 1,5 mln zł. Realiza-
cja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 
785 tys. zł. Tymczasem we wrześniu ubiegłego 
roku w Sadłowie uroczyście poświęcono i oficjal-
nie oddano do użytku przebudowany odcinek dro-

Główne założenia i mechanizmy programu 
przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju, Pracy i Technologii Iwona Michałek.

– Trzy tygodnie temu rząd podjął ustawę, która 
daje możliwości rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego w mniejszych miejscowościach – tłumaczyła 
wiceminister.

W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy 
Rypin Janusz Tyburski, który wyraził zaintereso-
wanie najnowszą propozycją rządu. Celem progra-
mu jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób 
o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie 
lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyj-
nych (do 2030 roku liczba mieszkań przypadająca 
na 1000 mieszkańców powinna osiągnąć poziom 
435 mieszkań na 1000 osób). W sposób szczegól-

ny Mieszkanie Plus ma poprawić sytuację młodych 
rodzin. Uzyskanie mieszkania o odpowiednim stan-
dardzie ułatwi podjęcie decyzji o posiadaniu więk-
szej liczby dzieci.

Modernizacja obejmie w szczególności: demon-
taż istniejącego zbiornika stalowego i wykonanie 
nowego naziemnego, żelbetowego zbiornika wody 
czystej o pojemności całkowitej 225 m3 (pojemność 
czynna 195 m3), wyłączenie i odcięcie z eksploata-
cji istniejącego uzbrojenia przewodów wodocią-
gowych tłocznych i zasilających sieć wodociągo-
wą, montaż nowych przewodów wodociągowych, 
spustowych i przelewowych, wykonanie nowego 
zasilenia energetycznego i oświetlenia zbiornika. 
Po modernizacji nowy zbiornik zabezpieczy także 
wodę do celów przeciwpożarowych. W razie jego 
wystąpienia wody wystarczy na dziesięciogodzinne 
pompowanie, oczywiście przy zachowaniu odpo-
wiedniej normy. Na realizację tej inwestycji gmina 
Rypin pozyskała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu dla operacji typu „Go-
spodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

W dniu 10 lutego Rada Gminy Ry-
pin, w drodze uchwały, udzieliła dotacji 
z budżetu gminy na rok 2021 w wyso-
kości 11 tys. zł na realizację zadania pn. 
„Dofinansowanie kosztów funkcjono-
wania powiatowych przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności 
publicznej”. Tym samym mieszkańcy 
gminy będą mogli podróżować po tere-
nie powiatu i z łatwością dotrzeć do Ry-
pina. Wspomniane zadanie jest współ-
finansowane ze środków Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
który powstał w celu przywracania lo-
kalnych połączeń autobusowych.

gi powiatowej. Modernizacja była możliwa m.in. 
dzięki wsparciu finansowym gminy Rypin. W li-
stopadzie ubiegłego roku między miejscowościami 
Linne, Nowe Sadłowo i Sadłowo Rumunki oddano 
oficjalnie do użytku ponad kilometr nowej drogi 
gminnej. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 360 tys. 
zł. Dofinansowanie – w kwocie blisko 80 tys. zł – 
pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Pod koniec minionego roku oddana do użytku zo-
stała przebudowana droga w miejscowości Gło-
wińsk. Remont kosztował blisko 2 mln zł. Gmina 
Rypin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości ponad 1 mln zł. Od-
cinek drogi zyskał nową nawierzchnię, wzmocnione 
i utwardzone zostały pobocza oraz powstał nowy 
chodnik. W tym samym czasie dobiegły też koń-
ca prace związane z przebudową drogi gminnej w 
Kowalkach. Inwestycja kosztowała blisko 1 mln zł. 
Zadanie współfinansowane było w wysokości 500 
tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakup sprzętu dla jednostek OSP

Rozbudowa strażnicy OSP w Godziszewach

Przebudowa drogi w Głowińsku Remont wnętrza pałacu w Sadłowie
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Fundusz sołecki rozdysponowany
W 2021 roku nasze sołectwa wydadzą nieco ponad 600 tys. zł. Tyle bowiem wynosi wysokość funduszu sołeckiego gminy Rypin. 

SOŁECTWO BALIN
Łączna wartość przedsięwzięć w przypadku tego 

sołectwa to ponad 30,9 tys. zł, z czego 2 tys. zł ma 
być przeznaczone na zakup namiotu. Sołectwo za-
mierza w 2021 roku przeznaczyć 18 tys. zł na re-
monty dróg gminnych. Ponad 5,9 tys. zł ma wynieść 
utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie. Koszt 
5 tys. zł to z kolei opracowanie dokumentacji pro-
jektowej kanalizacji.

SOŁECTWO BORZYMIN
Fundusz sołectwa wynosi ponad 26,7 tys. zł. 

Najwięcej, bo 16 tys. zł, mają wynieść w 2021 roku 
remonty dróg gminnych na terenie sołectwa. Kwo-
ta 500 zł to z kolei wydatki na utrzymanie estetyki 
i zieleni w sołectwie. Ponad 5,7 tys. zł sołectwo 
zamierza przeznaczyć na pobudzanie aktywności 
obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządo-
wej. Zakup i montaż oświetlenia to wydatek rzędu 
4,5 tys. zł.

SOŁECTWO CETKI
Całkowity budżet sołectwa to ponad 19,5 tys. 

zł. Kwotę 4 tys. zł pochłoną remonty dróg. Ponad 
13,4 tys. zł zostanie przeznaczone na doposażenie 
kompleksu rekreacyjnego sołectwa. Pobudzanie ak-
tywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 
samorządowej to wydatek rzędu 1,5 tys. zł. Kwota 
344,80 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie este-
tyki i zieleni w sołectwie.

SOŁECTWO CZYŻEWO
W 2021 roku sołectwo wyda prawie 24,3 tys. zł. 

Równe 14 tys. zostanie przeznaczone na remonty 
dróg. Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie wy-
niesie 7,3 tys. zł. Z kolei 3 tys. zł sołectwo prze-
znaczy na pobudzanie aktywności obywatelskiej 
oraz upowszechnianie idei samorządowej.

SOŁECTWO DĘBIANY
Fundusz tego sołectwa wynosi ponad 23,1 tys. 

zł. Kwota 3 tys. zł zostanie przeznaczona na od-
tworzenie rowu melioracyjnego. Natomiast 12 tys. 
zł będzie kosztować budowa chodnika przy dro-
dze gminnej, a 500 zł wyniesie dofinansowanie za-
dań SP w Zakroczu. Sołectwo przeznaczy 5 tys. zł 
na utrzymanie estetyki i zieleni, a 2,5 tys. zł to wy-
datek związany z pobudzaniem aktywności obywa-
telskiej oraz upowszechnianiem idei samorządowej.

SOŁECTWO DYLEWO
Do rozdysponowania ma ponad 17,9 tys. zł. 

Zdecydowano, że 5 tys. zł zostanie przeznaczone 
na utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie. Tyle 
samo mają wynieść remonty dróg. Kwotę 2,5 tys. 
zł sołectwo przeznaczy na pobudzanie aktywności 
obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządo-
wej. Ponad 4,9 tys. zł będzie kosztować doposażenie 
placu zabaw, a 500 zł wyniesie dofinansowanie za-
dań SP w Zakroczu.

SOŁECTWO GŁOWIŃSK
Fundusz w przypadku tego sołectwa wynosi po-

nad 37,1 tys. zł. Najwięcej pochłonie remont dróg, 
na który zarezerwowano 20 tys. zł. Kwota 7,1 tys. zł 
zostanie przeznaczona na utrzymanie estetyki i zie-
leni w sołectwie. Natomiast 10 tys. zł ma wynieść 
przygotowanie dokumentacji projektowej związanej 
z budową świetlicy wiejskiej.

SOŁECTWO GODZISZEWY
W 2021 roku fundusz sołecki to ponad 30,8 tys. 

zł. Na rozbudowę strażnicy OSP Godziszewy so-
łectwo przeznaczy 11,3 tys. zł. Dwa tysiące więcej 
pochłoną remonty dróg gminnych na terenie sołec-
twa. Na pobudzanie aktywności obywatelskiej i upo-
wszechnianie idei samorządowej sołectwo przezna-
czy 6 tys. zł. Pozostałe 500 zł zostanie przeznaczone 
na dofinansowanie zadań SP w Stępowie.

 
SOŁECTWO JASIN
Budżet sołectwa to ponad 19,8 tys. zł. Zdecydo-

wano, że ponad 13,8 tys. zł zostanie przeznaczone 
na zagospodarowanie działki gminnej na terenie so-
łectwa. Z kolei 6 tys. zł to wydatki związane z pobu-
dzaniem aktywności obywatelskiej i upowszechnia-
niem idei samorządowej. 

SOŁECTWO KOWALKI
Fundusz sołectwa Kowalki w 2021 roku to ponad 

41,2 tys. zł. Równe 10 tys. zł sołectwo przeznaczy 
na remonty dróg, 20 tys. zł wyniesie budowa chodni-
ków przy drogach gminnych w sołectwie, a 5 tys. zł 
zostanie przeznaczone na zakup i montaż oświetle-
nia. Ponad 6,2 tys. zł sołectwo wyda na pobudzanie 
aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei 
samorządowej. 

SOŁECTWO LINNE
Na przedsięwzięcia w 2021 roku przeznaczy po-

nad 20,2 tys. zł. Najwięcej pochłoną remonty dróg 
(13,5 tys. zł). Kwotę 4 tys. zł sołectwo chce przezna-
czyć na dofinansowanie zadań SP. Ponad 2,7 tys. zł 
wyniesie utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie.

SOŁECTWO MARIANKI
Sołectwo miało do rozdysponowania ponad 27,1 

tys. Ponad 20,5 tys. zł zdecydowano przeznaczyć na 
zakup kostki brukowej do budowy chodnika, 3,6 tys. 
zł sołectwo wyda na remont dróg. Z kolei 3 tys. zł 
to wydatki związane z pobudzaniem aktywności 
obywatelskiej i upowszechnianiem idei samorządo-
wej.

SOŁECTWO PODOLE
Fundusz sołectwa wynosi ponad 14,1 tys. zł, 

z czego najwięcej, bo 8,5 tys. zł, zostanie wydane 
na zakup i montaż lampy oświetleniowej. Kwotę w 
wysokości 3 tys. zł sołectwo przeznaczy na pobu-
dzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie 
idei samorządowej, a 1 tys. zł na dofinansowanie za-
dań SP w Starorypinie Rządowym. Ponad 1,6 tys. zł 
sołectwo wyda na utrzymanie estetyki i zieleni.

SOŁECTWO PUSZCZA RZĄDOWA
Fundusz sołectwa wynosi ponad 26,1 tys. zł. Naj-

więcej (19 tys. zł) zostanie przeznaczone na remon-
ty dróg. Doposażenie świetlicy wiejskiej to wydatek 
rzędu 2 tys. zł. Ponad 3,1 tys. zł sołectwo wyda na 
pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszech-
nianie idei samorządowej. Utrzymanie estetyki i zie-
leni w sołectwie będzie kosztować 2 tys. zł.

SOŁECTWO RUSINOWO
Fundusz sołectwa jest pokaźny i wynosi ponad 

40,1 tys. zł. Kwotę w wysokości 12 tys. zł sołectwo 
przeznaczy na remont świetlicy wiejskiej. Jej dopo-
sażenie będzie kosztować 7 tys. zł. Natomiast 12 tys. 
zł pochłoną remonty dróg, a ponad 11,1 tys. zł zo-
stanie przeznaczone na utrzymanie estetyki i zieleni 
w sołectwie.

SOŁECTWO RYPAŁKI PRYWATNE
Budżet na realizację zadań to ponad 23,4 tys. zł, 

z czego najwięcej, 10 tys. zł, wyniosą remonty dróg. 
Ponad 4,4 tys. zł zdecydowano się przeznaczyć na 
pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszech-
nianie idei samorządowej. Na doposażenie komplek-
su rekreacyjnego sołectwa Rypałki postanowiono 
przeznaczyć 8 tys. zł, a na dofinansowanie zadań 
KGW Rypałki – 1 tys. zł.

SOŁECTWO SADŁOWO
Fundusz tego sołectwa jest pokaźny i wynosi po-

nad 34,1 tys. zł. Ponad 10,1 tys. zł zostanie prze-
znaczone na remonty dróg. Z kolei 2 tys. zł zde-
cydowano się przekazać na dofinansowanie zadań 
SP w Sadłowie. Ponad 8 tys. zł wyniesie doposaże-

nie świetlicy i strażnicy sołectwa Sadłowo. Utrzy-
manie estetyki i zieleni w sołectwie pochłonie 8 tys. 
zł, a 6 tys. zł zostanie wydane na pobudzanie ak-
tywności obywatelskiej i upowszechnianie idei sa-
morządowej.

SOŁECTWO NOWE SADŁOWO
Fundusz w przypadku tego sołectwa wynosi po-

nad 18,6 tys. zł. Najwięcej pochłonie remont dróg, 
na który zarezerwowano nieco ponad 13 tys. zł. 
Koszt utrzymania estetyki i zieleni w sołectwie ma 
wynieść 600 zł. Na pobudzanie aktywności obywa-
telskiej i upowszechnianie idei samorządowej so-
łectwo przeznaczy 3 tys. zł. Po tysiąc złotych mają 
kosztować: odtworzenie rowu i dofinansowanie za-
dań szkoły w Sadłowie.

SOŁECTWO SIKORY
Do rozdysponowania miało ponad 19 tys. zł. Zde-

cydowano, że ponad 10 tys. zł zostanie przeznaczone 
na zagospodarowanie działki gminnej, 3 tys. zł mają 
wynieść remonty dróg, a 4 tys. zł sołectwo przezna-
czy na pobudzanie aktywności obywatelskiej i upo-
wszechnianie idei samorządowej. Z kolei 1,5 tys. zł 
będzie kosztować zakup lamp oświetleniowych.

SOŁECTWO STARORYPIN PRYWATNY
Fundusz tego sołectwa to ponad 29,7 tys. zł. 

Kwota w wysokości 12 tys. zł zostanie przeznaczo-
na na remont dróg. 8 tys. zł ma kosztować zakup 
i montaż lampy oświetleniowej. Ponad 3,7 tys. zł 
sołectwo wyda na pobudzanie aktywności obywatel-
skiej i upowszechnianie idei samorządowej. Z kolei 
5 tys. zł to wydatki związane z utrzymaniem este-
tyki i zieleni, zaś 1 tys. zł to dofinansowanie zadań 
SP w Starorypinie Rządowym.

SOŁECTWO STARORYPIN RZĄDOWY
W 2021 roku sołectwo wyda ponad 16,2 tys. zł, 

z czego 8 tys. zł zostanie przeznaczone na remonty 
dróg. W planie jest również doposażenie komplek-
su rekreacyjnego sołectwa, na co zarezerwowano 
6,7 tys. zł. Nieco ponad 500 zł sołectwo wyda 
na pobudzanie aktywności obywatelskiej i upo-
wszechnianie idei samorządowej. Tysiąc złotych zo-
stanie przeznaczone na dofinansowanie zadań szko-
ły w Starorypinie Rządowym. 

SOŁECTWO STAWISKA
Całkowity budżet sołectwa to ponad 21,5 tys. 

zł. Największa część budżetu, 15 tys. zł, zostanie 
przeznaczona na remonty dróg. Ponad 5,5 tys. zł 
sołectwo zamierza przeznaczyć na pobudzanie ak-
tywności obywatelskiej i upowszechnianie idei sa-
morządowej. Dofinansowanie zadań KGW Stawiska 
to wydatek rzędu 1 tys. zł.

SOŁECTWO STĘPOWO
Łącznie na przedsięwzięcia realizowane w 2021 

roku sołectwo wyda ponad 27,7 tys. zł. Na remonty 
dróg zamierza przeznaczyć ponad 6,7 tys. zł, a 8 tys. 
zł ma zostać wykorzystane na zakup materiałów na 
budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C 
Sadłowo-Stępowo. Dofinansowanie sporządzenia 
dokumentacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo” po-
chłonie 10 tys. zł. Sołectwo wyda 3 tys. zł na pobu-
dzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie 
idei samorządowej. 

SOŁECTWO ZAKROCZ
Pula funduszu tego sołectwa wynosi ponad 18,5 

tys. zł. Najwięcej, bo aż 14 tys. zł, zostanie prze-
znaczone na doposażenie kompleksu rekreacyjnego 
sołectwa. Ponad 2,5 tys. zł będzie kosztować pobu-
dzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie 
idei samorządowej. Pozostała kwota, czyli 2 tys. zł, 
ma zostać przeznaczona na remont dróg gminnych 
na terenie sołectwa.
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O zdrowiu i bezpieczeństwie w Zakroczu
W Szkole Podstawowej w Zakroczu realizowany był projekt edukacyjny „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie!”.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kowalkach po raz kolejny zagrała 
dla WOŚP.

Uczniowie II klasy zajmowali się zagadnieniami, 
które nie tylko ich interesowały, ale również wyni-
kały z ich naturalnych potrzeb. Doskonalili umiejęt-
ność selekcji ważnych informacji, poszerzali swoje 
zainteresowania i rozwijali swoją wyobraźnię.

– Metoda projektu umożliwia dbanie o rozwój 
osobowości ucznia, wdrażanie do współpracy, sty-
mulowanie samodzielnego myślenia oraz działania. 
Praca tą metodą jest też idealnym sposobem na indy-
widualizowanie nauczania – przyznaje Dorota Ule-
wicz, opiekun projektu i dyrektor SP w Zakroczu.

W ramach zajęć uczniowie realizowali następu-
jące zagadnienia: praca z komputerem (bezpieczeń-
stwo w sieci), ubieramy się stosownie do pogody, 
dbamy o zdrowie (przepisy na zdrowe potrawy), 
numery alarmowe (wzywanie pomocy), racjonalne 
odżywianie (piramida zdrowia).

– Zwieńczeniem naszej pracy było samodziel-
ne przygotowanie „zdrowych kanapek”. Rodzi-
ce chętnie się zaangażowali i zapewnili nam wiele 
różnorodnych produktów. Kanapki przygotowane 
własnoręcznie stanowiły dla nas wspaniałą ucztę – 
relacjonuje Dorota Ulewicz.

Dołożyli cegiełkę 
do WOŚP

Zebrano więcej niż przed rokiem. Loteria fan-
towa przyniosła 611,60 zł, sprzedaż galaretek 
z bitą śmietaną – 125,50 zł. Najwięcej, bo 
1768,00 zł, udało się zebrać w trakcie licytacji 
gadżetów WOŚP. Do puszek wrzucono 1508,64 
zł. Ogólna kwota zebrana w szkole w Kowalkach 
wyniosła więc 4013,74 zł.

Recytowali w Staro-
rypinie Rządowym 

Grot podsumował miniony rok

Kasa na sport

W dniu 2 lutego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Starorypinie Rządowym odbyła się kolejna edycja Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego. 

W dniu 5 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Grot Kowalki.
W spotkaniu uczestniczył wójt Janusz Tyburski.

Wójt gminy Rypin przyznał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert dla klubów 
sportowych. 

Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas I-III, którzy przepięknie wy-
głaszali przygotowane utwory. Celem konkursu było propagowanie piękna 
poezji, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, 
upowszechnianie kultury języka, aktywizowanie miłośników poezji. Laure-
atami konkursu zostali: Mateusz Rybka (I miejsce), Pola Gurtowska (II miej-
sce), Karol Dolecki (II miejsce), Rozalia Nowińska (III miejsce). Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Zdobywcy 
pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentowali szkołę w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim Twórczości Dziecięcej organizowanym przez Ry-
piński Dom Kultury. 

Prezes Rafał Klatt przedło-
żył sprawozdanie z działalności 
i zdał rozliczenie finansowe za 
miniony rok. Natomiast wice-
prezes Jan Wysocki przedstawił 
plan działania na rok następny. 
Klub złożył wniosek o zakup 
wózka nawadniającego płytę 
boiska. W ramach tarczy anty-
kryzysowej klubowi przyznana 
została bezzwrotna pożyczka 
w kwocie 5 tys. zł. Klub Spor-
towy Grot Kowalki w sezonie 
jesiennym wywalczył trzecie 
miejsce w tabeli na 18 drużyn. 
Strata do pierwszego miejsca 
wyniosła jedynie 4 punkty.

Złożono dwie oferty, które spełniły wymogi formalne. I tak 65 tys. zł trafi do Ludowego Klubu Spor-
towego Grot Kowalki, który przeznaczy te pieniądze na szeroko pojęte „promowanie sportu”. Natomiast 
14 tys. zł otrzyma Gminna Akademia Piłkarska „Pasja” na popularyzację piłki nożnej w gminie Rypin.
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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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Kochają uczyć się angielskiego

Moc radości w Borzyminie

Uczniowie z grup przed-
szkolnych szkoły w Borzy-
minie wykazali się dużą kre-
atywnością w czasie zajęć 
języka angielskiego. Dzieci 
z zerówki, utrwalając słow-
nictwo związane z częścia-
mi ciała, stworzyły wspólnie 
z nauczycielem wesołego po-
tworka „Monster Party”, nato-
miast pięciolatki – kolorowy 
pociąg z dzikimi zwierzęta-
mi „Zoo Train”. Po powrocie 
z ferii zimowych w pracowni 
językowej zagościli ucznio-
wie klasy trzeciej, którzy 
z radością korzystają z do-
stępnego, profesjonalnego 
sprzętu audio.

Tego dnia dzieci wcieliły się w bohaterów swoich ulubionych bajek. Nie 
zabrakło tańców i dobrej zabawy w gronie klasowym. Nowością była szkolna 
transmisja muzyczna za pomocą platformy Teams, dzięki której dzieci mogły 
bawić się wspólnie przy emitowanych utworach i teledyskach. Koordynatora-
mi karnawałowej transmisji online były opiekunki Samorządu Uczniowskiego 
– Agnieszka Drążewska i Anita Suska. Panie za pomocą połączenia audio-wideo 
umilały czas klasom przebywającym w swoich salach za pomocą transmisji na 
tablicach interaktywnych. Spotkanie to, mimo że z pozoru prowadzone na od-
ległość, umożliwiło dzieciom wzajemne pozdrowienia dzięki stałej transmisji 
obrazu wideo. Uczniowie przesyłali serdeczne życzenia i prezentowali swoje 
piękne stroje oraz wymyślne układy taneczne.

Tłusty czwartek upłynął uczniom klas 1-3 ze szkoły w Borzyminie 
pod znakiem dobrej zabawy.

Serfują bezpiecznie

Z książką na ty

W dniu 9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Razem 
dla lepszego internetu!”.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach przystąpiła do akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”, 
realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Harper Collins Polska

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach odbyły się zajęcia promujące bezpieczne 
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. Na lekcjach 
informatyki uczniowie poznali zagrożenia, z jakimi mogą 
się spotkać podczas korzystania z internetu. Organizatorem 
DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu 
Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut ba-
dawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień 
Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propago-
wanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeń-
stwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania 
internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania 
w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest rów-
nież łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także ro-
dziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Ogólnopolski program ma na celu zachęcenie dzieci do nauki 
samodzielnego czytania, pokazanie, że czas spędzony z książką 
może być przyjemny, aktywny i twórczy, oraz wywarcie pozytyw-
nego wpływu na przyszłość młodego czytelnika. Dla wielu dzie-
ci książki otrzymane w ramach projektu „Czytam sobie. Pierwsza 
klasa!” będą pierwszymi własnymi i samodzielnie przeczytanymi 
książkami. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II słynie z promo-
wania i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
W ramach realizacji programu pierwszoklasiści otrzymali – do kla-
sowej biblioteczki – serię książek „Czytam sobie” oraz Karty Mło-
dego Czytelnika, na których odnotowywane są tytuły samodzielnie 
przeczytanych utworów. Rodzicom natomiast przekazano poradnik 
„Jak wspierać naukę czytania i rozbudzać pasję czytelniczą u swo-
ich dzieci”. Dodatkową motywacją w budowaniu nawyku codzien-

nego spotykania się z książką będą drobne upominki, 
które pierwszoklasiści mogą zdobyć, uczestnicząc 
w programie.


