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Wszyscy radni na tak

Podczas XXVII sesji Rady Gminy Rypin radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium
za wykonanie budżetu w 2020 roku.
Sesja odbyła się we wtorek 29 czerwca. Na początku wójt Janusz Tyburski złożył radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za miniony rok. Następnie skarbnik Małgorzata Czajkowska odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
– W tak trudnym dla samorządów okresie naszej gminie udało się zrealizować szereg inwestycji, a rok budżetowy zamknąć
z nadwyżką. Przeprowadziliśmy ważne inwestycje drogowe, które nie tylko poprawiły bezpieczeństwo podróżujących i pieszych,
ale także zwiększyły atrakcyjność poszczególnych miejscowości.
Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy, wzajemnego zrozumienia i licznych dyskusji. Życzę sobie i mieszkańcom, żeby
trwający rok był tak obfity w działania jak ubiegły – powiedział
wójt Janusz Tyburski.
Pozytywną opinię wobec przedłożonych sprawozdań przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rypin. Ostatecznie radni jednogłośnie
udzielili absolutorium i wyrazili wotum zaufania dla wójta Janu-

sza Tyburskiego. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
– Jestem zaszczycony, że po raz kolejny radni jednogłośnie
udzielili mi absolutorium. W pierwszej kolejności chciałem podziękować pani skarbnik, która nadzoruje nasze działania. Jestem
też wdzięczny pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych za ich profesjonalizm i zaangażowanie oraz radnym sołtysom. Każdy z państwa dołożył cegiełkę do tego sukcesu – dodał
wójt.
BUDŻET W LICZBACH
Dochody zaplanowane w wysokości 44 001 744,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 43 506 500,84 zł, co dało 98,87% wykonania planu, z czego dochody bieżące wykonano w 98,78%, zaś majątkowe w 99,87%. Z kolei wydatki zaplanowane były na kwotę
44 782 586,84 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 43 238 296,23
zł, czyli w 96,55%. Z tego wydatki bieżące wykonano w 97,15%,
a majątkowe w 93,35%. Ostatecznie rok budżetowy zamknął się
nadwyżką w kwocie 268 204,61 zł.

Zmiana proboszcza w Sadłowie

Po czteroletniej służbie duszpasterskiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie ksiądz Krzysztof Jończyk
otrzymał nominację na proboszcza w Gostyninie
Biskup płocki Piotr Libera dokonał zmian personalnych w diecezji. Jedną z nich jest zmiana proboszcza w parafii w Sadłowie.
„Dziś kończę jakże owocny czas posługi proboszczowskiej
w Świętojańskiej wspólnocie parafialnej w Sadłowie!!! Bogu
niech będą dzięki za wszystko dobro! Dziękuję też świętym patronom: Najświętszej Marii Pannie – Pani Sadłowskiej, św. Janowi Chrzcicielowi i św. Tekli! Bardzo wdzięczny jestem ks. kan.
Kazimierzowi Rostkowskiemu!!! Wszystkim parafianom Sadłowskim niech Dobry Bóg błogosławi i stokrotnie odda za wielkie
serca i miłość do Zbawiciela i Kościoła!!! To była wielka łaska,
że mogłem z Wami żyć i pracować!!! Wszystkim za wszystko Bóg
Zapłać!!!!!” – napisał na profilu społecznościowym parafii w Sadłowie ks. Krzysztof Jończyk.
Nowym proboszczem został ks. Wojciech Zaleśkiewicz, który
dotychczas kierował parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku.

Gmina Rypin przystąpiła do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
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Inwestują w fotowoltaikę

Gmina Rypin pozyskała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 1,4 mln zł.
W gminie Rypin powstanie 11 niezależnych instalacji
fotowoltaicznych, które będą zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej: Urzędzie Gminy w Rypinie, szkołach podstawowych w Borzyminie, Kowalkach,
Sadłowie, Starorypinie Rządowym oraz stacjach uzdatniania wody w Sadłowie, Kowalkach, Borzyminie, Starorypinie Rządowym.
– Obecnie głównym problemem jest ciągły wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wzrost cen
energii. Mając na uwadze to oraz dobro środowiska naturalnego samorząd gminy Rypin zdecydował o wdrożeniu
technologii w zakresie wytwarzania odnawialnych źródeł
energii – wyjaśnia Mariusz Paprocki, sekretarz gminy
Rypin.
Budowa instalacji fotowoltaicznych pozwoli częściowo pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną m.in. w budynkach należących do gminy Rypin, co
przełoży się na zmniejszenie poboru energii z sieci tradycyjnych. W wyniku zaplanowanych działań zwiększony
zostanie udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim.
Planowany termin zakończenia budowy wyznaczono na
sierpień 2021 roku. Wartość projektu wynosi ponad 1,4
mln zł, ale 50% tej kwoty pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dobiega końca trzeci etap budowy kanalizacji
w Sadłowie.

Przypomnijmy, że pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku i polegał na wybudowaniu studni oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie skrzyżowania
dróg powiatowych Sadłowo – Michałki i Świedziebnia – Zasady – Godziszewy. Drugi etap objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w branży sanitarnej
i elektrycznej w Sadłowie wraz z przyłączami do 22
posesji, wykonanie przewodu tłocznego metodą przecisku sterowanego do Starorypina Prywatnego oraz
budowę zbiorczej przepompowni ścieków. Trzeci etap
prac przewiduje dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sadłowie i przyłączenie pozostałych
nieruchomości uwzględnionych w dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą
w Golubiu-Dobrzyniu. Na realizację trzeciego etapu
budowy kanalizacji gmina Rypin pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Z myślą o mieszkańcach

W gminie Rypin powstaną kolejne miejsca, w których mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny. Mowa
o skwerach w Borzyminie i Sadłowie.
Inwestycja będzie kosztować ponad 1,2 mln zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał
dotację na ten cel w wysokości 770
tys. zł. W Borzyminie skwer powstanie naprzeciwko szkoły, w miejscu,
gdzie obecnie znajduje się parking
o nawierzchni gruntowej i siłownia
zewnętrzna. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje: plac zabaw, siłownię plenerową, altanę, nasadzenia
z drzew i krzewów, rabaty bylinowe, ułożenie kostki betonowej,
oświetlenie terenu lampami solarnymi. Już niedługo także mieszkańcy Sadłowa będą mogli korzystać
z nowego skweru. Powstanie on na
terenie położonym przy kościele.
Projekt zakłada m.in. plac pod scenę plenerową, nasadzenia z drzew
i krzewów, rabaty bylinowe, ułożenie
kostki betonowej, oświetlenie terenu
lampami solarnymi, powstanie zbiornika wodnego.

Nowa droga w
Borzyminie

W maju do użytku oddano przebudowaną
drogę Borzymin – Żałe, a dokładnie odcinek
biegnący od drogi powiatowej Cetki – Balin,
nieopodal świetlicy wiejskiej w Borzyminie, aż
do granicy gminy Rypin z gminą Brzuze.

Koszt przebudowy ponadkilometrowego odcinka
drogi wyniósł w przybliżeniu 500 tys. zł, z czego ponad 300 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. Zakres robót objął przebudowę jezdni z poszerzeniem do szerokości 5 m, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 m. Ponadto
przeprowadzono remont zjazdów indywidualnych do
posesji z betonu asfaltowego. Wykonawcą robót był
Zakład Drogowo-Budowlany z siedzibą w Rogowie
koło Lubicza.

W Stępowie i Starorypinie bez zmian

Wójt Janusz Tyburski mianował na kolejną kadencję dwóch dyrektorów szkół podstawowych –
Sławomira Malinowskiego i Tomasza Betlejewskiego.
Organ prowadzący szkołę w Stępowie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii kujawsko-pomorskiego
kuratora oświaty postanowił przedłużyć powierzenie sta-

Kanalizacja na
ukończeniu

nowiska Sławomirowi Malinowskiemu. Z kolei po rozstrzygnięciu konkursu Szkołą Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym będzie nadal
kierował Tomasz Betlejewski.

Pieniądze dla
Balina

Gmina Rypin otrzyma 900 tys. zł na inwestycje
na terenach popegeerowskich.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały
niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej. W gminie Rypin zadanie zostanie
zrealizowane w miejscowości Balin, gdzie funkcjonował PGR. W ramach zadania przewiduje się wymianę studni kanalizacji sanitarnych i modernizację
sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Sieć jest
zlokalizowana w pobliżu drogi i powoduje, że zanieczyszczenia z dróg i woda deszczowa przedostają się
do studni, które są nieszczelne. Modernizacja sieci
wodociągowej obejmie wymianę rur cementowo-azbestowych na PVC. Balin to miejscowość, która
najbardziej wymaga wymiany obecnie wyeksploatowanej i przestarzałej technicznie sieci. Szacunkowy
koszt realizacji inwestycji wynosi 1 mln zł i o przyznanie takiej pomocy finansowej gmina Rypin wystąpiła. Wniosek został zakwalifikowany do pomocy
i uzyskał dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł.
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Bransoletki życia dla naszych seniorów

Gmina Rypin przystąpiła do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
W ramach projektu seniorzy, szczególnie samotnie
mieszkający, otrzymują bransoletki życia. Jest to opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który
składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne. Bransoletki dają poczucie bezpieczeństwa i ratują w sytuacjach zagrożenia życia. W ramach
projektu opieką zostanie objętych trzy tysiące osób w całym województwie kujawsko-pomorskim. Realizatorem
teleopieki na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rypinie. Nabór do programu został przeprowadzony w czerwcu br. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Przykładów, jak bransoletki ratują życie
seniorów, nie brakuje. Jedną z osób objętych tym programem jest mieszkająca samotnie pani Halina. We wrześniu
poczuła się nagle bardzo źle i wcisnęła przycisk SOS na

swojej bransoletce. Pracownik telecentrum operacyjnego
przeprowadził z panią Haliną krótki, fachowy wywiad,
a uzyskane informacje zestawił z danymi o jej zdrowiu
znajdującymi się w zasobach systemu i natychmiast podjął decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Z rozpoznaniem udaru mózgu pacjentkę odwieziono do szpitala.
Dzięki szybkiej akcji ratunkowej skutki udaru zredukowano do minimum i szybko mogła ona wrócić do domu.
Z kolei pan Aleksander ma 85 lat. Trafił do programu
z założeniem, że w razie zagrożenia nie zostanie sam.
W październiku ubiegłego roku w swoim mieszkaniu stracił przytomność i upadł. Centrum operacyjne otrzymało
sygnał o upadku i bezzwłocznie podjęło próbę kontaktu
z panem Aleksandrem. Ponieważ nie odpowiadał, wezwano pogotowie, powiadamiając jednocześnie opiekuna, który pojawił się z zapasowymi kluczami do mieszkania i wpuścił ratowników. Pacjent w dobrym stanie po
kilku dniach wrócił ze szpitala.

Dzień Strażaka

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka z powodu pandemii znów były tylko symboliczne.
1 maja w kościele parafialnym pw. św. Trójcy w Rypinie odprawiona została msza święta w intencji strażaków, którą koncelebrowali: kapelan strażaków diecezji
płockiej ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, kapelan gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rypinie ks. dr Andrzej Krasiński i ks. Piotr
Oszczyk. W nabożeństwie uczestniczyli: wicemarszałek
województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, przewodnicząca Rady Gminy Rypin Wiesława Sokołowska, komendant powiatowy PSP w Rypinie st. bryg.
Grzegorz Łydkowski, komendant oddziału gminnego
ZOSP RP w Rypinie Jędrzej Zimnicki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach Beata
Nejno, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach Dorota Grudzińska oraz strażacy i mieszkańcy
naszej gminy.

Strażacy zyskają

Gmina Rypin pozyskała maksymalne, siedemdziesięcioprocentowe dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego
EKO-Strażak 2021.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza,
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków użytkowanych
przez jednostki ochotniczych straży pożarnych do celów
statutowych. Wszystkie złożone przez Urząd Gminy Rypin wnioski uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 63
tys. zł. Gmina poniesie koszty wkładu własnego w wysokości 27 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na
wymianę pieca w budynku OSP w Godziszewach oraz
WOSP w Zakroczu, docieplenie ścian zewnętrznych
budynku OSP w Kowalkach, wymianę pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych,
wymianę pieca i modernizację instalacji przygotowania
ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie.
W województwie kujawsko-pomorskim dofinansowanie
otrzymały 42 jednostki, z czego 5 jednostek z gminy Rypin.

Złoty jubileusz
kapłaństwa

W niedzielę 13 czerwca w parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Sadłowie świętowano
pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. kan. Kazimierza
Rostkowskiego.
W uroczystej mszy św. sprawowanej przez czcigodnego jubilata uczestniczyło wielu kapłanów. Obecni byli
także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
dyrektorzy placówek oświatowych oraz mieszkańcy wsi
i okolic. Ks. kan. Krzysztof Rostkowski przez wiele lat
był proboszczem parafii w Sadłowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1971 roku w Mławie.

Archeolodzy
nadal kopią

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
prowadzi od lat badania archeologiczne
w Starorypinie Prywatnym.

Na rozległym terenie zlokalizowany jest zespół
stanowisk archeologicznych, w których znajdowane
są ślady średniowiecznego Rypina. W ostatnim czasie zespół pod kierunkiem dr Jadwigi Lewandowskiej
natrafił na wiele cennych przedmiotów, m.in. osełkę,
fragment nożyka monety, unikatowe ozdoby i części stroju. Znaleziska wzbogacą muzealną kolekcję
i trafią do naukowego obiegu. W tegorocznych badaniach powierzchniowych w Starorypinie Prywatnym
uczestniczyli członkowie Warmińsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego.

Ku pamięci

14 maja w wieku 38 lat zmarł druh Krzysztof
Zimnicki, wieloletni członek OSP w Kowalkach.

Był
człowiekiem
oddanym służbie pożarniczej i społeczności lokalnej, zaangażowanym
w codzienne życie swojej jednostki. Koledzy
i koleżanki zawsze mogli liczyć na jego pomoc i wsparcie.
– Krzysiu był duszą
towarzystwa,
zawsze
uśmiechnięty, życzliwy
i oddany mieszkańcom.
Był na każde wezwanie, zostawiał rodzinę, by nieść
pomoc bliźniemu w potrzebie. Cechował się odwagą,
poświęceniem i do końca był wierny swoim ideałom.
Krzysiek był oddany strażackiej służbie, poświęcał
jej wszystkie swoje siły i czas. Wiele razy rozmawialiśmy o potrzebach naszej jednostki. Wszystkiego
nie zdążyliśmy omówić i zrobić, odszedł zbyt szybko, niespodziewanie, pozostawiając po sobie smutek
i cierpienie. Niech święty Florian ma go w swojej
opiece – powiedział druh Mateusz Orędowski.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 maja,
a rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw.
Świętej Trójcy w Rypinie.
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Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele
25 czerwca 2021 w szkołach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Były one okazją m.in. do podziękowań i gratulacji. Nagrody książkowe od wójta Janusza Tyburskiego otrzymali uczniowie z najwyższą średnią oraz laureaci i finaliści konkursów. Rodzice
wyróżnionych uczniów oraz nauczyciele, którzy przyczynili się do ich sukcesów, otrzymali listy gratulacyjne.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BORZYMINIE
Karolina Czajkowska – uczennica klasy siódmej,
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
Kuratora Oświaty z Języka Polskiego i Historii oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie,
za które otrzymała wysokie stypendium marszałka województwa kujawsko-pomorskiego „Humaniści na start”.
Zajęła też III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Zamku Bierzgłowskim.
Krystian Więckowski – uczeń klasy siódmej, zajął II
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Zamku
Bierzgłowskim.
Weronika Gawrońska – uczennica klasy ósmej, zakwalifikowała się do III etapu finałowego Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Chemicznej. Jest to pierwsza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych, objęta honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ministra edukacji i nauki.
Finał konkursu odbył się 29 maja br. na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

resowaniom oraz twórczej wyobraźni Kacper odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. Jest uzdolniony matematycznie
i artystycznie. Konsekwentnie rozwija swoją znajomość
języków obcych.
Izabela Lulińska – uczennica klasy ósmej, na koniec
roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,61 oraz wzorowe
zachowanie. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Jej pasją jest muzyka – gra na fortepianie i gitarze. Swoje zainteresowania rozwija w szkole muzycznej
I stopnia. Iza jest uczennicą sumienną i pracowitą, osobą
zawsze życzliwą i pomocną.
Jan Pawłowski – uczeń klasy ósmej, w roku szkolnym
2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,56 oraz wzorowe zachowanie. Jan jest uczniem ambitnym, wykazującym się
rozległą wiedzą z różnych dziedzin. Potwierdzeniem tego
jest uzyskanie przez niego tytułu finalisty w przedmiotowym konkursie kuratoryjnym z geografii na szczeblu wojewódzkim. Jan chętnie reprezentuje szkołę w zawodach
sportowych, aktywnie działa w samorządzie szkolnym
i klasowym. Jest miły i życzliwy, służy pomocą kolegom
i koleżankom.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W KOWALKACH
Michał Ławicki, Lena Dunajska, Wiktor Jabłoński – uczniowie klasy siódmej, finaliści konkursu wiedzy
ekonomicznej w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”. Dodatkowo Michał Ławicki w konkursie przedmiotowym z matematyki „Liga Zadaniowa”,
zorganizowanym pod patronatem kujawsko-pomorskiego
kuratora oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zdobył tytuł laureata i zajął I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” uzyskał
wynik bardzo dobry, zaś w konkursie przedmiotowym
z matematyki, organizowanym przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, wywalczył tytuł finalisty. Michał legitymuje się też najwyższą średnią ocen w szkole
– 5,79.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STARORYPINIE RZĄDOWYM
Nikola Gardecka – uczennica klasy szóstej, zawsze
wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Udziela się w dodatkowych pracach na rzecz szkoły i klasy. Bierze udział
w licznych konkursach, rozwija swoje zainteresowania, jest uzdolniona plastycznie. Uczestniczy w apelach
i przedstawieniach szkolnych. Zawsze służy pomocą kolegom i koleżankom, swoim uśmiechem i radością zaraża innych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób.
Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, przejawia troskę
o jej mienie, własność społeczną i indywidualną. Jest zawsze punktualna i zdyscyplinowana, cechuje ją wysoka
kultura osobista, odpowiedzialnie wykonuje powierzone
jej zadania. To przykład uczennicy, która wzorowo podchodzi do obowiązków szkolnych. Warto podkreślić, że
jej wiedza wykracza poza podstawę programową.
Milena Kaszlewicz – uczennica klasy szóstej, wszechstronnie uzdolniona, pracowita, wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Milena jest uzdolniona sportowo, potrafi pogodzić udział w
licznych zawodach sportowych z obowiązkami szkolnymi, uzyskując bardzo dobre wyniki. Szanuje i rozwija tradycje szkoły, przejawia troskę o jej mienie, dba o kulturę
słowa. Jest koleżeńska i uczynna. Zawsze punktualna,
przykładnie wypełnia obowiązki szkolne. Przez sześć lat
nauki nie opuściła żadnej godziny lekcyjnej, co roku uzyskując stuprocentową frekwencję.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SADŁOWIE
Amelia Pawłowska – uczennica klasy szóstej, w bieżącym roku szkolnym jej średnia ocen wyniosła 5,67.
Chętnie reprezentuje szkołę w konkursach oraz zawodach
sportowych. Ma już na swoim koncie sukcesy. W konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VIII. Wzięła również udział w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Popisz się talentem”. Jednak największą pasją Amelii jest taniec. Zdolności w tym zakresie rozwija, uczęszczając na warsztaty
taneczne. Jest osobą taktowną, grzeczną i życzliwą.
Kacper Gadomski – uczeń klasy siódmej, w roku
szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,64 oraz wzorowe zachowanie. Kacper to chłopiec, który nie boi się
wyzwań i dzielnie stawia im czoła. Jest ambitny i wytrwale dąży do celu. Dzięki takiej postawie, szerokim zainte-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W STĘPOWIE
Zuzanna Betlejewska – absolwentka szkoły, w roku

szkolnym 2020/2021 uzyskała tytuł najlepszej uczennicy
ze średnią ocen 5,67. Zuzanna jest bardzo pracowitą i systematyczną uczennicą, zawsze bardzo dobrze przygotowaną do lekcji. Przez cały okres edukacji angażowała się
w życie szkoły i w pracę nad wieloma projektami, a także brała udział w licznych konkursach przedmiotowych
na różnych szczeblach. W roku szkolnym 2020/2021
w kuratoryjnym konkursie z fizyki zakwalifikowała się
do etapu rejonowego.
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKROCZU
Izabela Marynowska – w roku szkolnym 2020/2021
zdobyła najwyższą średnią – 5,5. Przez cały okres edukacji podstawowej zdobywała najwyższe wyniki, angażowała się w życie szkoły, reprezentowała ją w powiecie
i województwie. Jej największe osiągnięcia to: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Krajów
Anglojęzycznych „Be COOLtural” – I miejsce, Gminny
Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej „Be COOLtural” – I miejsce, Gminny
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” – II miejsce,
VIII Gminny Konkurs Ortograficzny – III miejsce, Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English Is Cool” – III
miejsce, Gminny Dwujęzyczny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „I ty możesz zostać poliglotą” – III miejsce,
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – wynik
bardzo dobry.
Listy gratulacyjne i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad otrzymali od
wójta gminy Rypin następujący nauczyciele:
Małgorzata Czajkowska – nauczyciel chemii
w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy Weroniki Gawrońskiej,
Anna Umińska – nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy Karoliny Czajkowskiej i ucznia Krystiana
Więckowskiego,
Piotr Zgryziewicz – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy
Karoliny Czajkowskiej,
Aneta Rumińska – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Kowalkach, opiekun nagrodzonych
uczniów: Leny Dunajskiej, Michała Ławickiego i Wiktora
Jabłońskiego,
Dorota Żmudzińska – nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej w Kowalkach, opiekun nagrodzonego ucznia Michała Ławickiego,
Wiesław Tyszka – nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej w Sadłowie, opiekun nagrodzonego ucznia Jana
Pawłowskiego.

Amelia Pawłowska
SP Sadłowo

Izabela Lulińska
SP Sadłowo

Kacper Gadomski - SP Sadło- Jan Pawłowski
wo
SP Sadłowo

Izabela Marynowska
SP Zakrocz

Karolina Czajkowska - SP Krystian Więckowski
Borzymin
SP Borzymin

Lena Dunajska
SP Kowalki

Michał Ławicki
SP Kowalki

Wiktor Jabłoński
SP Kowalki

Nikola Gardecka
SP Starorypin

Weronika Gawrońska
SP Borzymin

Milena Kaszlewicz
SP Starorypin

Zuzanna Betlejewska
SP Stępowo
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Bili rekord w zazielenianiu okolicy Gaja wyrecyto30 kwietnia odbyła się czwarta edycja akcji „Zielony Rekord Polski”. W wydarzeniu wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach
Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Tlen to życie”. Zadanie uczniów polegało na posadzeniu w swoim otoczeniu roślin. Głównym celem tych działań było
m.in. zwiększenie bioróżnorodności. Tym razem, ze
względu na pandemię, nie zorganizowano wspólnych
nasadzeń. Świat zmaga się z problemami związanymi
z jakością powietrza. W Polsce temat ten jest od kilku lat
jedną z najważniejszych kwestii poruszanych nie tylko
przez ekologów, ale także lekarzy. Naukowcy nie mają
wątpliwości – choroby układu krążenia, takie jak wylew,
niewydolność serca czy zmiany miażdżycowe, są często

skutkiem zanieczyszczonego powietrza. Aby zapobiec tej
sytuacji, musimy edukować ludzi o istniejących zagrożeniach i tworzyć dobre nawyki. Środowisko zmieniają
bowiem właśnie ludzie. Działania człowieka mogą powodować jego degradację lub rozwój. Każdy z nas może
zmieniać świat na lepsze. Wystarczy zacząć od swojego
najbliższego otoczenia, poświęcić odrobinę czasu oraz
zainspirować innych. Tylko działając razem, możemy
realnie zmienić sytuację ekologiczną w Polsce. Właśnie
w tym celu Dotlenieni.org stworzyli akcję #ZielonyRekord.

W Starorypinie zakasali rękawy
i posprzątali okolicę

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym włączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka 2021”.
Organizatorem tej lokalnej akcji było Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, a szefem sztabu wolontariuszy był jego dyrektor Andrzej Szalkowski. W sobotnie
przedpołudnie, 17 kwietnia, siedmioro uczniów klas starszych wraz z dyrektorem Tomaszem Betlejewskim oraz
nauczycielkami: Justyną Sosnowską i Renatą Więczkowską dołączyło do grupy wolontariuszy. Wszyscy biorący
udział w sprzątaniu otrzymali niezbędne wyposażenie
(worki i rękawice) oraz pamiątkowe koszulki. Wolontariusze skupili swoje działania w okolicach rzeki Linni,
jej dopływu oraz grodziska Starorypin. Bardzo strome
i śliskie zbocza doliny rzeki, gęstwina gałęzi oraz wysokie grodzisko starorypińskie nie były terenem łatwym do
sprzątania. Jednak nie zniechęciło to wolontariuszy, którzy z poświęceniem wydobywali śmieci. W ciągu dwóch
godzin wypełniono kilkadziesiąt worków śmieci.

wała I miejsce

W kwietniu został rozstrzygnięty 24 Konkurs
Recytatorski Twórczości Dziecięcej, organizowany przez Rypiński Dom Kultury, adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu
rypińskiego.

Wzięły w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. W marcu odbyły się wirtualne eliminacje pod
kierunkiem polonistki Marleny Borkowskiej. Szkolna
komisja konkursowa w składzie: Marlena Borkowska, Marzanna Chojnacka, Anita Suska i Anna Umińska wybrała troje reprezentantów. Zostali nimi: Gaja
Chylińska z II klasy, Adam Kusiński z II klasy i Olga
Kwiatkowska z klasy VIb. Jury Rypińskiego Domu
Kultury po przesłuchaniu recytacji ponad czterdziestu uczestników konkursu wyłoniło listę laureatów.
Wśród nich znalazła się uczennica szkoły w Borzyminie Gaja Chylińska, która recytowała wiersz Jana
Brzechwy „Grzyby” oraz prozę Rafała Witka „Ale
plama!”. Talent, sumienność i chęci dziewczynki zaowocowały I miejscem w kategorii klas I-III.

Humanistyczny
talent
W
dobie
zdalnego
nauczania
czymś
ekstremalnym może wydawać się organizowanie
konkursów przedmiotowych, ale równie trudne
jest z pewnością uczestnictwo w tego typu
przedsięwzięciach.

Obcowali ze sztuką

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie już nieraz udowodnili, jak wiele
mają talentów i zainteresowań. Tym
razem wzięli na warsztat twórczość
Leonarda da Vinci

Nauka zdalna wcale nie musi być nudna. W tym trudnym czasie uczniowie inaczej niż zazwyczaj zdobywają i poszerzają
wiedzę, wspierani przez swoich nauczycieli. W Stępowie lekcje online prowadzone są w atrakcyjny i przyjazny sposób.
Ostatnio uczniowie klasy VII realizowali
projekt „Interpretacja dzieł sztuki z zastosowaniem nowych mediów”. Młodzież
wykazała się ogromną kreatywnością
i pomysłowością.

Oliwier Majewski, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Zakroczu, pokazał, że wystarczą chęci
i drobne sugestie nauczycielki języka polskiego –
Anny Świderskiej, by spróbować swoich sił w konkursach polonistycznych. W I semestrze otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim pt. „Jak wyobrażasz
sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. A to
jeszcze nie koniec jego sukcesów. W 24. Konkursie
Recytatorskim Twórczości Dziecięcej, organizowanym przez Rypiński Dom Kultury, zajął III miejsce,
recytując wiersz „Lis i kozieł” A. Mickiewicza i fragment „Małego Księcia” A. de Saint-Exupéry’ego.
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Ekologicznie w Stępowie

Dzień Ziemi to wydarzenie obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie. Każdego roku do świętowania przyłączają się
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie
Ze względu na pandemię to niezwykłe wydarzenie przebiegało
inaczej niż w poprzednich latach.
Nauka odbywa się zdalnie, więc
uczniowie pod okiem nauczycielki
biologii Justyny Sosnowskiej świętowali Dzień Ziemi w niecodzienny
sposób. Wszyscy uczestnicy zajęć
wykazali się dużą pomysłowością
i kreatywnością.
– Dzień Ziemi był tematem omawianym na lekcjach biologii w klasach V-VIII. Uczniom przedstawiono główne problemy i zagrożenia,
z jakimi boryka się nasza planeta.

Ich świadomość ekologiczna znacznie wzrosła. Uczniowie wiedzą
już, że codzienne czynności mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Zadaniem dodatkowym było wykonanie „ekotorby” ze
starej koszulki – wyjaśnia Justyna Sosnowska, nauczycielka biologii w SP Stępowo
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem
ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Jako pierwszy z ideą Dnia
Ziemi wystąpił w 1969 r. John McConnell na konferencji UNESCO
dotyczącej środowiska naturalnego. W Polsce obchody Dnia Ziemi
zostały zapoczątkowane w 1990 r. Celem święta jest promowanie
proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach. Tegorocznym motywem
przewodnim było hasło „Przywróćmy naszą Ziemię”.

Młodzież na zajęciach

Gmina Rypin prowadzi trzy kluby młodzieżowe w ramach grantów Europejskiego Funduszu Społecznego, na których
realizację dofinansowanie przyznało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.
Wkład własny gmina pokryła z własnego budżetu. Po długiej
przerwie spowodowanej pandemią zajęcia w klubach zostały wznowione. Młodzież ze szkolnego klubu w Borzyminie uczestniczy
m.in. w zajęciach integracyjnych, tanecznych, plastycznych, muzycznych oraz wycieczkach. W szkolnym klubie w Starorypinie

Rządowym uczniowie mają dodatkowe zajęcia matematyczne, programowania oraz wyjazdy. Klub młodzieżowy w Sadłowie realizuje w pałacu zajęcia efektywnego uczenia się, języka angielskiego,
robotyki i programowania oraz spotkania z psychologiem.

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

Uczniowie na wycieczkach
Nie samą nauką uczeń żyje. Trochę rozrywki i dobrej zabawy też mu się należy.
W czerwcu uczniowie klas IV i V ze szkoły w Starorypinie Rządowym wraz z wychowawczyniami: Danutą Ciecierską i Justyną
Sosnowską pojechali do skansenu w Sierpcu. Na malowniczo położonym sześćdziesięciohektarowym obszarze uczestnicy eskapady
zwiedzili wiejskie zagrody, kuźnię, karczmę i dworek. Zobaczyli, w jakich warunkach żyli ludzie na wsi w drugiej połowie XIX
i na początku XX wieku. Obejrzeli wyposażenie domostw, narzędzia rolnicze i przedmioty, którymi ongiś się posługiwano. Uczniowie mieli okazję porównać dawną wiejską szkołę ze współczesną,
do której uczęszczają. Dużą atrakcją okazały się zwierzęta hodowane w zagrodach i pasące się na łące. Tymczasem przedszkolaki
i uczniowie klas I-III ze szkoły w Stępowie udali się na wycieczkę

do ośrodka wypoczynkowego Sitnica, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowną modernizację. Dzieci korzystały z uroków czystej
plaży oraz z wielu innych atrakcji. Strefa gier i zabaw dostarczyła
wszystkim pozytywnych emocji. Dzieci chętnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni i basenu z łódeczkami. Oczywiście w tak upalny
dzień nie mogło zabraknąć zimnych lodów, napojów i słodyczy.
Natomiast ich starsi koledzy i koleżanki z klas IV-VIII złożyli wizytę w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno. Tematem spotkania było
przybliżenie dzieciom pracy leśnika. Uczniowie zadawali pytania,
a pracownicy nadleśnictwa chętnie na nie odpowiadali. Zwieńczeniem wycieczki było ognisko, połączone z pieczeniem kiełbasek.

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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