
Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest iden-
tyczna jak rok temu i w poprzednich latach. Pominięte zostały 
wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego 
korzystania z funduszy unijnych dotacje te mają chwilowy, ale 
silny wpływ na wielkość dochodów. Wielka dotacja inwestycyj-
na 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 wpły-
wające do budżetu dochody zostały sko-
rygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, 
odjęliśmy składki przekazywane przez 
samorządy w związku z subwencją rów-
noważącą (regionalną w przypadku woje-
wództw) – tak zwane w środowiskach sa-
morządowych janosikowe. Po drugie, do 
faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia 
stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, aby 
porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych 
w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polity-
ki fiskalnej. Ta poprawka dotyczy wyłącznie samorządów gmin-

W uroczystości poświęcenia drogi uczestniczyli: wójt Janusz 
Tyburski, przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska, radni, 
sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Puszcza 
Rządowa. Organizatorami uroczystości na miejscu była radna 
Teresa Kamińska oraz sołtys Henryk Daniszewski. Mszę świę-
tą polową celebrował ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. Rozbudowa drogi wpłynęła 
na zwiększenie nośności oraz poprawę bezpieczeństwa. Niezwy-
kle szeroki zakres robót obejmował: wycinkę drzew, wykonanie 

nowej nawierzchni jezdni, wzmocnienie płytami betonowymi 
odcinka przebiegającego nad rurociągiem naftowym, budowę 
zjazdów do posesji, ustawienie barier ochronnych i znaków pio-
nowych. Rozbudowa drogi połączyła wykonane wcześniej inwe-
stycje na terenie gmin Rypin i Rogowo oraz poprawiła dojazd 
do posesji i gruntów ornych znajdujących się przy drodze. Wyko-
nawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mar-Dar 
Marian Tompalski z siedzibą w Makówcu. Koszt inwestycji wy-
niósł blisko 700 tys. zł.

nych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji 
odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób docho-
dy podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorzą-
dowej – wyjaśnili prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, 
autorzy rankingu.

Gmina Rypin najbogatsza
Tradycyjnie ranking „Wspólnoty” 

uwzględnia też gminy wiejskie. W naszym 
powiecie najwyżej uplasowała się gmina 
Rypin z dochodem 3454,24 zł. Pozwoliło 
to na zajęcie 609. miejsca. To wynik lep-
szy niż w zeszłym roku. Wówczas nasza 
gmina była 665. Na 694. pozycji znalazła 
się gmina Rogowo z dochodem 3395,32 
zł na osobę. To lepiej niż rok wcześniej. 
Gmina Wąpielsk w klasyfikacji odno-
towała awans z 1248. miejsca na 1004. 
Wskaźnik zamożności wyniósł 3248,36 

zł. Spadek w zestawieniu zanotowała gmina Skrwilno, która 
z wynikiem 3229,94 zł zajęła 1041. miejsce (wcześniej 896.). 
Stawkę w powiecie rypińskim zamyka gmina Brzuze, znajdująca 
się na 1277. pozycji z dochodem 3103,15 zł.
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Gmina Rypin coraz wyżej w rankingu

Nowa droga już służy mieszkańcom

W sobotę 28 sierpnia w Stępowie odbyły 
się dożynki gminne. Tegoroczne Święto 
Plonów połączono z obchodami jubileuszu 
65-lecia miejscowej OSP oraz festynem 
w ramach Narodowego Programu Szczepień 
#SzczepimySię z KGW.

W niedzielę 15 sierpnia mieszkańcy 
Rypina i okolic obchodzili Święto Wojska 
Polskiego, ustanowione na pamiątkę 
bitwy warszawskiej z 1920 roku. Hołd 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oddał 
m.in. wójt Janusz Tyburski.

Złote gody to 50 lat razem, na dobre 
i na złe. To sukces, który jest nagradzany 
przez prezydenta RP medalem 
„ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

W sobotę 18 września w Godziszewach 
odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej RP w Rypinie.

W okresie od lipca do września 
przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-
wyborcze w jednostkach OSP z terenu 
gminy Rypin. Podczas tych spotkań m.in. 
dokonano podsumowania poprzedniej 
kadencji, przedstawiono dotychczasową 
działalność poszczególnych jednostek oraz 
wybrano nowe zarządy na lata 2021-2025. 

Pod koniec września Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sadłowie zorganizowało 
pierwsze zajęcia w ramach projektu „Nauka 
programowania dla dzieci”.

W sadłowskim pałacu od sierpnia 2020 
r. do końca września 2021 r. realizowany 
był projekt pn. „Aktywne życie seniora”, 
skierowany do seniorów z Sadłowa. 

W piątek 22 września w Kowalkach odbyły 
się mistrzostwa gminy Rypin szóstek 
piłkarskich. Zawody zostały rozegrane 
dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 
i młodszych. W turnieju udział wzięły 
szkoły podstawowe z terenu gminy Rypin. 

W sobotę 23 września uczniowie ze szkoły 
w Borzyminie z powodzeniem uczestniczyli 
w dwóch imprezach sportowych, które 
odbyły się na stadionie MOSiR-u w Rypinie.
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Czasopismo „Wspólnota” od lat publikuje ranking zamożności poszczególnych samorządów. W najnowszej 
edycji tego zestawienia nasza gmina zanotowała awans.

We wrześniu oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi z Puszczy Rządowej do Szczerb i granicy 
z gminą Rogowo.
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Działo się w Stępowie Droga
w Zakroczu 
przejdzie remont

Uroczyście
i patriotycznie
W niedzielę 15 sierpnia mieszkańcy Rypina 
i okolic obchodzili Święto Wojska Polskiego, 
ustanowione na pamiątkę bitwy warszawskiej 
z 1920 roku. Hołd marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu oddał m.in. wójt Janusz Tyburski.

W sobotę 28 sierpnia w Stępowie odbyły się dożynki dożynki gminno-parafialne. Tegoroczne Święto 
Plonów połączono z obchodami jubileuszu 65-lecia miejscowej OSP oraz festynem w ramach Narodowego 
Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW.

Dożynkowe uroczystości rozpoczął prowadzony przez 
orkiestrę dętą i poczty sztandarowe barwny korowód. Dzięk-
czynną mszę św. odprawił nowy proboszcz parafii św. Jana 
Chrzciciela w Sadłowie ks. Wojciech Zaleśkiewicz. Po na-
bożeństwie nastąpiło tradycyjne przekazanie chleba na ręce 
wójta gminy. Tegorocznymi starostami dożynek byli: Anna 
Gogolin ze Stępowa oraz Tomasz Witkowski z Jasina. Piękne 
kotyliony, którymi udekorowani zostali uczestnicy imprezy, 
przygotowali seniorzy z Sadłowa. W programie uroczystości 
nie zabrakło okolicznościowych przemówień, które wygło-
sili: Janusz Tyburski – wójt gminy, Anna Gembicka – wi-
ceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Maria Mazurkiewicz – 
kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, Jarosław Sochacki 
– starosta powiatu rypińskiego, Robert Wiśniewski – zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu, Grzegorz 
Łydkowski – komendant powiatowy PSP w Rypinie. List 
okolicznościowy do rolników, organizatorów i uczestników 
skierował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, w którego imie-
niu odczytał go sekretarz gminy Mariusz Paprocki.

Jubileusz 65-lecia OSP Stępowo
W dalszej części uroczystości uczczono minutą ciszy 

zmarłych strażaków i złożono kwiaty pod tablicą pamięci. 
Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie 
był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla straża-
ków ochotników z miejscowej jednostki. Złotym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” udekorowano Ludwika Ma-
lickiego. Srebrnym medalem odznaczono Zbigniewa Ja-
błońskiego i Piotra Zalewskiego. Odznaki „Strażak Wzo-
rowy” otrzymali Kamil Wrzesiński i Waldemar Raczyński. 
Za wysługę lat odznaczenia przyznano Ludwikowi Malickie-
mu, Remigiuszowi Błażejewskiemu, Zbigniewowi Jabłoń-
skiemu, Piotrowi Zalewskiemu, Jackowi Raszkowskiemu 
i Waldemarowi Raczyńskiemu. Złotym medalem „Na Stra-
ży”, nadanym na wniosek wójta Janusza Tyburskiego za 
zasługi dla ochrony przeciwpożarowej w gminie Rypin, 
udekorowano Stanisława Ćwiklińskiego i Grzegorza Rut-
kowskiego. Podczas uroczystości włodarz gminy wręczył 
OSP Stępowo symboliczny czek na 5 tys. zł.

Wyróżnienia, występy i dobra zabawa
Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie 

wyróżnieni zostali następujący rolnicy: Marzena I Walenty 
Topolewscy z Jasina, Jolanta i Jarosław Ćwiklińscy ze Stę-
powa, Joanna i Robert Arentowiczowie z Godziszew. Jak 
na prawdziwe dożynki przystało, nie zabrakło stoisk z dużą 
gamą wszelakiego jadła. Swoje smakowite wyroby serwo-
wały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borzyminie, Ba-
linie, Głowińsku, Godziszewach oraz Zakroczu. Nie mogło 
zabraknąć przepysznej grochówki, o którą zadbały panie ze 
stołówki funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Kowal-
kach. Strażacy z OSP w Stępowie przygotowali drugą strefę 
gastronomiczną przy remizie. Oprawę artystyczną zapewnili: 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stępowie, członkowie 
Klubu Seniora z Sadłowa, Miejska Orkiestra Dęta z Rypina, 
kapela Sami Swoi, zespół Senior Band oraz Przemek Łazarz 
z zespołu Ellixir. Salwy śmiechu wśród publiczności wy-
wołał występ kabaretu EWG. Wieńce dożynkowe wykonali 
mieszkańcy wsi Stępowo i Zasadki, OSP Kowalki oraz panie 
z kół gospodyń wiejskich: Godziszewy, Sadłowo, Stawiska, 
Rypałki Prywatne.

Była okazja do zaszczepienia
Imprezą towarzyszącą był festyn w ramach Narodowe-

go Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW, którego or-
ganizatorem było KGW Sadłowo. Dzięki temu każdy miał 
możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką 
Johnson&Johnson. Członkinie koła zorganizowały m.in stre-
fę z zabawami dla dzieci. W ramach festynu nie zabrakło 
występów artystycznych, poczęstunku i pokazu ratownictwa 
medycznego. Na wszystkich uczestników dożynkowej zaba-
wy czekały również stragany ze słodyczami i zabawkami, 
kino 7D i fotobudka. Wieczorem można było sprawdzić swo-
je umiejętności taneczne w czasie zabawy, którą przygoto-
wali miejscowi strażacy. Organizatorami uroczystości byli: 
Urząd Gminy w Rypinie, parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
w Sadłowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Stępowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stępowie, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Godziszewach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sadłowie, sołectwo w Stępowie z sołtysem na 
czele. Do organizacji włączyły się również osoby prywatne.

Wójt Janusz Tyburski podpisał umowę na rozbu-
dowę półkilometrowego odcinka drogi gminnej Za-
krocz – Czermin. Koszt inwestycji wyniesie ok. 340 
tys. zł., a jego wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie. 
Droga zaplanowana do modernizacji biegnie od drogi 
wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc (przy figurce) 
w kierunku Kwiatkowa. Zakres prac obejmie m.in. ro-
boty ziemne, remont przepustu, wykonanie podbudo-
wy z kruszywa kamiennego łamanego, ułożenie no-
wej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
wykonanie zjazdów do posesji.

Główne uroczystości rozpoczął koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej pod batutą Klaudii Kuźmińskiej, który 
odbył się w kościele św. Stanisława Kostki w Rypinie. 
Następnie pod przewodnictwem ks. kan. Jacka Lubiń-
skiego została odprawiona uroczysta msza święta, 
w trakcie której modlono się za pomyślność naszej 
ojczyzny. Po nabożeństwie wszyscy chętni przy asy-
ście Miejskiej Orkiestry Dętej oraz pocztów sztan-
darowych, niosąc biało-czerwoną flagę, przeszli do 
parku miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie przy pomniku wartę honorową pełnili żołnierze 
z 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy. Tam miały miej-
sce okolicznościowe przemówienia, a przedstawicie-
le poszczególnych delegacji złożyli kwiaty i wieńce. 
Naszą gminę reprezentował wójt Janusz Tyburski 
i radny Stanisław Obczyński.
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Gminna OSP z nowym zarządem

Powstała interaktywna mapa Kowalk

Pół wieku w miłości

W sobotę 18 września w Godziszewach odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Rypinie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin zrealizowało projekt #KlikKowalki, którego efektem jest interaktywna mapa wsi stworzona przez lokalną 
młodzież.

Złote gody to 50 lat razem, na dobre i na złe. To sukces, który jest nagradzany przez prezydenta RP medalem „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
W gminie Rypin w tym roku 50. rocznicę ślubu ob-

chodziło pięć par. Są to Zofia i Jan Bielińscy z Zakro-
cza, Teresa i Jerzy Fularczykowie z Godziszew, Jadwiga 
i Henryk Łukaszewscy z Borzymina, Ewa i Jan Świątko-
wie z Kowalk, Elżbieta i Stanisław Zaborowscy z Dyle-
wa. Złote gody odbyły się 8 lipca w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Rypin. Uroczystość poprowadziły: Ma-
rzena Zdrojewska i Joanna Derkowska. Jubilatom odzna-
czenia wręczył wójt Janusz Tyburski.

– Minęło pięćdziesiąt lat od chwili, kiedy złączeni 
miłością i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie sa-
kramentalne „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych 
przeciwności losu dotrzymaliście danego sobie przyrze-
czenia. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się 
wzajemnym uczuciem i zaufaniem. Możecie być wzorem 
dla tych, którzy wybrali bądź wybiorą wspólną drogę 
małżeńską. W dobie groźby narastającej degradacji pod-
stawowej instytucji, jaką jest małżeństwo, dbanie o sta-
łość rodziny staje się nie lada wyzwaniem. Tym bardziej 
zasługujecie na szacunek i wyrazy uznania, za przykład, 
jaki dajecie młodemu pokoleniu – mówił podczas spotka-
nia Janusz Tyburski.

Po toastach wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu.

Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalkach. W sumie przeprowa-
dzono trzy pięciogodzinne spotkania. W ramach warsztatów uczestnicy zaplanowali kształt i wygląd interaktywnej 
mapy, dowiedzieli się o potencjale darmowych aplikacji mobilnych, poznali elementy edukacji medialnej, wyruszyli 
w teren w celu zebrania materiałów, wzbogacili swoją wiedzę na temat historii i atrakcji wsi Kowalki, wspólnie stwo-
rzyli jej interaktywną mapę. Na pierwszych zajęciach młodzież m.in. ustaliła punkty, które znajdą się na mapie, oraz 
szczegółowo zapoznała się z działalnością OSP w Kowalkach. Kolejne spotkania odbyły się we wrześniu. Projekt 
był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, we współpracy z gminą Rypin i Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Kowalkach. Został dofinansowany ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. 
W ubiegłym roku projekt realizowany był w Sadłowie i zwyciężył w konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach 
„Inicjuj z FIO” 2.0” na terenie naszego województwa. W lipcu br. otrzymał nagrodę marszałka w konkursie „Rodzyn-
ki z pozarządówki”.

legaci przybyli na zjazd jednogłośnie udzielili absoluto-
rium ustępującemu zarządowi.

Nowe władze
Głównym punktem spotkania był wybór m.in. nowe-

go zarządu. Na jego czele ponownie stanął druh Tomasz 
Jezierski. Pozostały skład tworzą: Wojciech Czapliński – 
wiceprezes, Paweł Śmiechewicz – wiceprezes, Mateusz 
Orędowski – sekretarz, Marek Mularski – skarbnik, Rafał 

Orędowski – komendant, Jan Wysocki – członek prezy-
dium, Jędrzej Zimnicki – członek prezydium oraz człon-
kowie zarządu: Piotr Zalewski, Piotr Lutowski, Ireneusz 
Wiśniewski, Remigiusz Błażejewski, Mariusz Sztuczka, 
Robert Portas, Tomasz Betlejewski, Tadeusz Tęgowski. 
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP zostali: Mariusz Sztuczka, Tomasz Jezierski, 
Jan Wysocki. 

W zjeździe wzięli udział przedstawiciele do Zarządu 
oraz delegaci wyłonieni podczas zebrań sprawozdawczo-
-wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP z terenu 
naszej gminy. Gośćmi zjazdu byli: komendant powiatowy 
PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, prezes po-
wiatowy ZOSP RP w Rypinie Jan Pankowski oraz wójt 
gminy Rypin Janusz Tyburski. W skład prezydium zjazdu 
weszli: Tomasz Jezierski, Jędrzej Zimnicki, Małgorzata 
Chludzińska, Wojciech Czapliński, Jan Wysocki, któ-
ry przewodniczył obradom. Posiedzenie rozpoczęło się 
symboliczną minutą ciszy dla uczczenia pamięci straża-
ków, którzy odeszli na wieczną służbę. Sprawozdanie z 
działalności zarządu za lata 2016-2021 przedstawił druh 
Tomasz Jezierski, który w swoim podsumowaniu omówił 
aktywność oddziału gminnego oraz przedstawił statysty-
ki. Podczas spotkania nie zabrakło także odznaczeń dla 
zasłużonych strażaków. Pamiątkowe medale oraz podzię-
kowania za współpracę i wysiłki podejmowane na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej otrzymali następujący druho-
wie: Piotr Lutowski, Robert Portas, Andrzej Kopyciński, 
Mieczysław Kupka, Włodzimierz Lewandowski, Krzysz-
tof Błaszkiewicz, Jan Wysocki, Ireneusz Wiśniewski, 
Wojciech Czapliński, Marek Mularski, Tomasz Orędow-
ski, Jędrzej Zimnicki, Tomasz Betlejewski. Następnie de-
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Walne zebrania OSP za nami
W okresie od lipca do września przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP z terenu gminy Rypin. Podczas tych spo-
tkań m.in. dokonano podsumowania poprzedniej kadencji, przedstawiono dotychczasową działalność poszczególnych jednostek oraz wybrano 
nowe zarządy na lata 2021-2025. Składy osobowe wybranych władz prezentujemy poniżej.

OSP Stępowo
Prezes – Remigiusz Błażejewski, naczelnik – Piotr Za-

lewski, skarbnik – Jacek Raszkowski, sekretarz – Krzysz-
tof Dytrych, gospodarz – Kamil Wrzesiński, członek 
zarządu – Zbigniew Jabłoński oraz komisja rewizyjna: 
Ludwik Malicki, Hubert Niemczyk, Waldemar Raczyński.

OSP Godziszewy
Prezes – Marek Mularski, naczelnik – Tomasz Betle-

jewski, skarbnik – Jacek Jeziórski, sekretarz – Arkadiusz 
Jakubowski, gospodarz – Krzysztof Błaszkiewicz oraz 
komisja rewizyjna: Tomasz Gburczyk, Robert Arento-
wicz, Wojciech Krauza.

OSP Rypałki
Prezes – Wojciech Czapliński, naczelnik – Tadeusz 

Tęgowski, skarbnik – Andrzej Kopyciński, sekretarz – 
Marek Pankowski, gospodarz – Piotr Wiciński oraz komi-
sja rewizyjna: Piotr Śliwiński, Marcin Kopyciński, Ceza-
ry Kopyciński.

OSP Kowalki
Prezes – Rafał Orędowski, wiceprezes – Jędrzej Zim-

nicki, wiceprezes – Mateusz Orędowski, naczelnik – Se-
bastian Adamczyk, skarbnik – Artur Sugalski, sekretarz – 
Kamil Jaworski, gospodarz – Dawid Łukowski, kronikarz 
– Dorota Grudzińska, członek zarządu – Paweł Tęgowski, 
członek zarządu – Piotr Orędowski oraz komisja rewizyj-
na: Tomasz Zdrodowski, Mateusz Goldberg, Miłosz So-
liński.

WOSP Zakrocz
Prezes – Ireneusz Wiśniewski, wiceprezes – Tomasz 

Cieciórski, naczelnik – Leszek Kochański, zastępca na-
czelnika – Wojciech Kołakowski, skarbnik – Alojzy Kle-
bba, sekretarz – Wiesław Piotrowski, gospodarz – Jan 
Wysocki, kronikarz – Ewa Romanowska, członek zarzą-
du – Grzegorz Grabowski oraz komisja rewizyjna: Józef 
Małkowski, Andrzej Maciejewski, Marcin Długokęcki.

OSP Sadłowo
Prezes – Robert Portas, wiceprezes – Jakub Grocho-

wiecki, naczelnik – Michał Maliński, zastępca naczelnika 
– Marek Gorczewski, skarbnik – Wiesława Czachorow-
ska, sekretarz – Kazimierz Krauza, gospodarz – Tomasz 
Wiśniewski, członek zarządu – Zbigniew Zdrojewski oraz 
komisja rewizyjna: Józef Tomaszewski, Krzysztof Zdro-
jewski, Krzysztof Piasecki.

Czas radości
i zabawy

Słodka niedziela w Kowalkach

Corocznie w okresie wakacyjnym na terenie 
gminy Rypin organizowanych jest wiele imprez 
plenerowych. 

Wspólna zabawa korzystnie wpływa na aktywizację 
i integrację mieszkańców poszczególnych sołectw. 
W czasie takich spotkań dzieci mogą korzystać z wielu 
atrakcji, takich jak dmuchane zjeżdżalnie, zabawy z pro-
fesjonalnymi animatorami czy malowanie twarzy i ple-
cenie warkoczyków. Tymczasem dorośli doskonale bawią 
się podczas zabaw tanecznych. Poniżej fotorelacja z prze-
prowadzonych imprez.

oraz kran gastronomiczny ze spryskiwaczem. W dniu 19 
września br. w świetlicy wiejskiej w Kowalkach odbyło 
się pierwsze szkolenie w ramach projektu, podczas które-
go panie z KGW w Kowalkach piekły staropolskie pyszne 
ciasta: makowce, drożdżówki, serniki i torty oraz je deko-
rowały. Później w miłej atmosferze, przy kawie, dzieląc 
się przepisami, uczestnicy szkolenia delektowali się słod-
kościami. Szkolenie poprowadziła pani Marlena Szymań-
ska z cukierni ,,Bajecznie i Słodko”. Tematem drugiego 
szkolenia będzie „Pieczenie pasztetu i chleba do nie-
go”. Działania zaplanowane w projekcie są finansowane 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalkach pozyskało 
dotację z projektu „Inicjuj z FIO 3.0” w kwocie 7,8 tys. 
zł na realizację projektu „Pielęgnujemy tradycje i sma-
ki – tradycyjne potrawy polskie”. Projekt obejmuje za-
kup sprzętu oraz szkolenia dla członkiń koła, co sprawi, 
że organizacja wzmocni swój potencjał i podniesie jakość 
pracy. Do końca października br. zakupiona zostanie sza-
fa z przesuwnymi drzwiami, stół z podwójnym zlewem 
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Dzień Zdrowia i Sportu w Zakroczu i Stępowie

Uczą dzieci pro-
gramować

Z dziećmi o bez-
pieczeństwie 

Z myślą o seniorach

Pod koniec września Koło Gospodyń Wiejskich w 
Sadłowie zorganizowało pierwsze zajęcia w ramach 
projektu „Nauka programowania dla dzieci”.

We wrześniu szkołę w Kowalkach odwiedziła 
funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

W sadłowskim pałacu od sierpnia 2020 r. do końca września 2021 r. realizowany był projekt pn. „Aktywne 
życie seniora”, skierowany do seniorów z Sadłowa. 

Po roku zdalnej nauki, w trosce o samopoczucie 
uczniów, Szkoła Podstawowa w Zakroczu zorganizowała 
Dzień Zdrowia i Sportu. Przystankiem na drodze mobil-
nego punktu była również Szkoła Podstawowa w Stępo-
wie. Uczniowie mogli uczestniczyć w zabawach rucho-
wych, konkursach manualnych (robienie ekologicznych 
przyborników, lalek), tryskali radością i energią. Praca 
grupowa po zdalnym wyobcowaniu to nieoceniony czas. 
Dzieci i młodzież byli pełni uśmiechu, zaangażowani i z 
właściwą sobie prostotą i otwartością bawili się, konku-
rowali i tańczyli. W wydarzenie zaangażowały się: Fun-
dacja Nocy i Dni oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Wszystko to dzięki dotacji w kwocie 10 tys. zł pozy-
skanej przez KGW Sadłowo z „Inicjuj z FIO 3.0”. Środki 
zostały przeznaczone na zakup tabletów, gry edukacyjnej 
Scottie GO! oraz zestawu robotów Ozobot Bit z puzzla-
mi i dodatkowym wyposażeniem. W ramach projektu 
w sadłowskim pałacu odbywają się zajęcia dla dzieci. 
Dla każdej z grup – młodszej i starszej – zaplanowano po 
12 godzin zajęć z programowania. Zakupiony sprzęt bę-
dzie wykorzystywany w dalszej działalności statutowej 
koła.

wszystkich miejscowości naszej gminy. W lutym zosta-
nie przeprowadzona rekrutacja do projektu „Klub seniora 
w Sadłowie”, a w czerwcu – do projektu „Klub młodzie-
żowy w Sadłowie”. Będą one współfinansowane przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020 (95% kosztów) oraz Gmi-
nę Rypin (wkład własny w wysokości 5%) na podstawie 
umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ 
a Gminą Rypin.

Policjantka przypomniała o obowiązujących przepi-
sach, o tym, jak należy zachowywać się w rejonie przejść 
dla pieszych, oraz jak bezpiecznie przez nie przecho-
dzić. Mówiła także o zasadach poruszania na drodze, 
gdzie brak chodnika. Na spotkaniu ze starszymi uczniami 
przedstawicielka KPP w Rypinie wspominała o odpo-
wiedzialności nieletnich za zachowania niezgodne z pra-
wem. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali 
opaski odblaskowe.

Uczestnicy brali udział w zajęciach rozwijających, 
m.in. rękodzielniczych, florystycznych, decoupage, 
warsztatach zdrowego żywienia, serowarskich, zielar-
skich, rekreacyjno-ruchowych (nordic walking). W ra-
mach projektu odbywały się spotkania z psychologiem 
oraz ratownikiem medycznym. We wrześniu ub. r. zor-
ganizowano wyjazd do Wioski Mydlarskiej we Fiałkach 
koło Górzna, gdzie seniorzy brali udział w warsztatach 
kulinarnych, nakierowanych na zdrowe odżywianie, oraz 
w zajęciach z pszczelarzem. Z uwagi na obostrzenia sa-
nitarne spowodowane pandemią COVID-19 w okresie 
od października 2020 r. do czerwca 2021 r. zajęcia były 
zawieszone. Pomimo tego udało się zrealizować wszyst-
kie zaplanowane działania, a nawet trochę więcej. Od-
były się trzy zaplanowane warsztaty w Pracowni Cera-
micznej w Wąpielsku z lepienia w glinie oraz malowania 
i szkliwienia oraz spotkania otwarte: Dzień Seniora, fe-
styn rodzinny i spotkanie podsumowujące projekt. Do-
datkowo seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Golubia-
-Dobrzynia, podczas której zwiedzili zamek i wystawy 
zamkowe, oraz do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, 
gdzie wysłuchali audycji muzycznej i zwiedzili wystawę. 
Dodatkowym działaniem był również wspólny wyjazd 
do kina w Rypinie na seans filmowy.

Integracja przede wszystkim
Najważniejszą jednak wartością całego projektu była 

możliwość spotykania się, odnowienia starych znajomo-
ści i zawarcia nowych, a co za tym idzie, aktywizowanie 
społeczne mieszkańców w wieku senioralnym. Udział w 
projekcie spowodował to, że jego uczestnicy nie wyobra-
żają sobie, by pozostawać w domach. Już mają zaplano-
wane kolejne, nieformalne spotkania. Wspólne śpiewanie 
zrodziło pomysł utworzenia zespołu wokalno-muzyczne-
go. Pierwszy występ seniorzy mają już za sobą. Na gmin-
no-parafialnych dożynkach w Stępowie wystąpili z kil-
koma utworami przy akompaniamencie akordeonu oraz 
przedstawili scenkę kabaretową. 

Wszystko dzięki dofinansowaniu
Projekt „Aktywne życie seniora” był skierowany 

do mieszkańców Sadłowa, gdyż taki wymóg wynikał 
z Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-
2023. Gmina otrzymała 95% dofinansowania na remont 
i wyposażenie pałacu w Sadłowie i była zobowiązana zre-
alizować w jego pomieszczeniach dwa projekty społecz-
ne dla mieszkańców Sadłowa, skierowane do seniorów 
oraz dzieci i młodzieży. Takie projekty zostały zrealizo-
wane, a był to właśnie projekt „Aktywne życie seniora” 
oraz „Utworzenie klubu młodzieżowego”, w ramach któ-
rego zajęcia dla dzieci zakończyły się w lipcu 2021 r.

Nie tylko dla mieszkańców Sadłowa
W następnym roku w sadłowskim pałacu będą reali-

zowane kolejne projekty dla seniorów i dzieci w wie-
ku szkolnym. Zostaną skierowane już do mieszkańców 
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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
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 ul. Ustronie 51 C, 87-300 Brodnica
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Gmina Rypin piłką stoi

Sportowe sukcesy uczniów z Borzymina

W piątek 22 września w Kowalkach odbyły się mistrzostwa gmi-
ny Rypin szóstek piłkarskich. Zawody zostały rozegrane dla dziew-
cząt i chłopców z rocznika 2007 i młodszych. W turnieju udział 
wzięły szkoły podstawowe z terenu gminy Rypin. Najlepszą dru-
żyną wśród dziewcząt została reprezentacja ze szkoły w Sadłowie, 
zaś wśród chłopców drużyna ze szkoły w Starorypinie Rządowym. 
Medale i puchary wręczył sekretarz gminy Mariusz Paprocki. Tym-
czasem w środę 27 września do rywalizacji w mistrzostwach gmi-

„Sport Generacja – „Z podwórka na bieżnię” 
Rywalizowano na różnych dystansach. W sprincie na 30 m 

w kategorii dziewcząt i chłopców z klas IV najlepsi byli: Klaudia 
Ostrowska i Jakub Mularz, oboje z Borzymina. Na dystansie 30 m 
przez płotki w kategorii klas V najlepszy był Franciszek Umiński, 
także uczeń szkoły w Borzyminie. Zawodnicy startowali również 
na dystansie 200 m w sztafecie 12 × 200 m. W kategorii dziew-
cząt drużyna z Borzymina zajęła trzecie miejsce. Również trzecie 
miejsce zajęli chłopcy z tej szkoły w sztafecie 12 × 200 m. Za-
wody prowadzili utytułowani byli sportowcy: Sebastian Chmara 
oraz Paweł Januszewski. Skład reprezentacji z Borzymina: Jakub 
Mularz, Michał Świerczyński, Jakub Drozdowski, Szymon Kucach, 
Lena Michlewicz, Nadia Kleps, Aleksandra Wilczyńska, Klaudia 
Ostrowska, Franciszek Umiński, Filip Wiśniewski, Michał Durna-
kowski, Wiktoria Gardecka, Maja Murawska, Magdalena Kleps, 
Roma Redlewska, Igor Mularz, Kacper Trędewicz, Filip Kalich, 
Oliwia Groszewska, Nikola Fodrowska, Oliwia Królikowska, Mo-
nika Depczyńska.

„Festiwal sztafet”
Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem 

na chłopców i dziewczęta. Uczniowie z Borzymina zajęli wysokie 
trzecie miejsca w następujących kategoriach: grupa młodsza dziew-
cząt 4 × 100 m, grupa młodsza dziewcząt sztafeta szwedzka – 400 
m, 300 m, 200 m, 100 m, grupa młodsza chłopców 4 × 100 m, gru-
pa młodsza chłopców sztafeta szwedzka – 400 m, 300 m, 200 m, 
100 m, grupa starsza dziewcząt 4 × 100 m, grupa starsza chłopców 
4 × 100 m, grupa starsza chłopców sztafeta olimpijska – 800 m, 400 
m, 200 m, 100 m. Skład drużyny: Monika Deczyńska, Oliwia Gro-
szewska, Oliwia Królikowska, Nikola Fodrowska, Wiktoria Gar-
decka, Maja Murawska, Nikola Murawska, Wiktoria Durnakowska, 
Julia Wiśniewska, Antonina Ługowska, Jakub Mularz, Igor Mularz, 
Filip Wiśniewski, Szymon Kucach, Michał Durnakowski, Jakub 
Drozdowski, Wiktor Stójkowski, Mikołaj Michlewicz, Miłosz Szy-
mański, Jakub Czarnecki, Krystian Więckowski, Kacper Kleps.

ny Rypin w piątkach piłkarskich przystąpili uczniowie z rocznika 
2009 i młodsi. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch katego-
riach. Wśród dziewcząt najlepszą drużyną była reprezentacja szko-
ły w Starorypinie Rządowym. Najlepszą ekipę chłopięcą stanowili 
uczniowie szkoły w Borzyminie. Medale i puchary wręczył wójt 
gminy Janusz Tyburski. W obu turniejach drużyny rywalizowały 
w systemie „każdy z każdym”.

„Piłkarskie Szóstki”
Klasyfikacja dziewcząt:
SP Sadłowo,
SP Kowalki,
SP Starorypin Rządowy,
SP Borzymin.

„Piłkarskie Piątki”
Klasyfikacja dziewcząt:
SP Starorypin Rządowy,
SP Sadłowo,
SP Borzymin,
SP Kowalki.

„Piłkarskie Piątki”
Klasyfikacja chłopców:
SP Borzymin,
SP Kowalki,
SP Sadłowo,
SP Starorypin Rządowy.

„Piłkarskie Szóstki”
Klasyfikacja chłopców:
SP Starorypin Rządowy,
SP Borzymin,
SP Kowalki,
SP Sadłowo,
SP Zakrocz.

W sobotę 23 września uczniowie ze szkoły w Borzyminie z powodzeniem uczestniczyli w dwóch imprezach sportowych, 
które odbyły się na stadionie MOSiR-u w Rypinie.


