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W tym wydaniu m.in.:
Powstał nowy zbiornik
Stacja uzdatniania wody w Borzyminie
została w pełni zmodernizowana.

str. 2

Przybędzie instalacji
fotowoltaicznych

22 października wójt gminy Rypin
Janusz Tyburski podpisał umowę na
realizację zadania pn. „Instalacja ogniw
fotowoltaicznych na budynkach szkół
i innych obiektach będących własnością
Gminy Rypin”.

str. 2

Docenili nauczycieli

14 października, z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w Urzędzie Gminy Rypin
odbyła się narada z udziałem dyrektorów
oraz nauczycieli. Spotkanie było okazją do
złożenia życzeń, a także podziękowań za
pracę oraz podejmowany trud edukowania
przyszłych pokoleń.

str. 3

Gmina stawia na cyklistów

Miliony na inwestycje
W piątek 19 listopada w delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu wójt Janusz
Tyburski odebrał promesę na inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Gmina Rypin na realizacje inwestycji drogowych pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 11 mln zł. Więcej na str. 2.

Wigilia to szczególny czas, kiedy dzielimy się nie tylko opłatkiem, ale przede wszystkim czułością, radością

28 października w Urzędzie Gminy Rypin
przedstawiciele
pięciu
samorządów
podpisali porozumienie zapowiadające
budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej na
odcinku Rypin–Ostrowite.

str. 3

Szkoły ze wsparciem

Gmina Rypin otrzymała wsparcie finansowe
ze środków budżetu państwa w wysokości
105 tys. zł w ramach realizacji rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020–2024 –
„Aktywna tablica”.

str. 3

i szczęściem. Przebywając z bliskimi, chcemy im to przekazać w sposób szczególny, niezwykły, by oddać
chociaż namiastkę tego, co nosimy w sercu. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu
swoim oraz radnych Rady Gminy Rypin i pracowników pragniemy złożyć świąteczne życzenia.

82. rocznica tragicznych
wydarzeń

Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie miłości i zrozumienia. Niech te wyjątkowe dni upłyną

W piątek 15 października w Lasku
Rusinowskim przedstawiciele m.in. gminy
Rypin upamiętnili ofiary Selbstschutzu.

w rodzinnej i ciepłej atmosferze, a blask gwiazdy betlejemskiej wzmocni siłę i wiarę w pokonywanie

str. 4

codziennych trudności. Życzymy, aby w nadchodzącym 2022 roku spełniły się Państwa marzenia, abyście
Państwo podejmowali mądre decyzje i byli zadowoleni z osiągniętych rezultatów.

Przewodnicząca Rady Gminy Rypin
Wiesława Sokołowska

Wójt Gminy Rypin
Janusz Tyburski

Patriotycznie w Sadłowie

Mieszkańcy
gminy
Rypin
wspólnie
uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczystość z okazji 103. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
odbyła się 11 listopada w Sadłowie.

str. 4

Stali się pełnoprawnymi
uczniami

Jesienią w szkołach podstawowych gminy
Rypin zostały zorganizowane uroczystości
ślubowania pierwszoklasistów.

str. 5

Sukces uczennic z Borzymina

W listopadzie w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni odbył się XXV Wojewódzki
Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie
dla szkół podstawowych. Główną nagrodę
zdobyły uczennice Szkoły Podstawowej
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie.

str. 6
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Droga Cetki–Rakowo
oficjalnie otwarta
Inwestycja kosztowała ponad 2,2 mln zł, z czego
połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wsparcia
udzielonego przez gminę Rypin wyniosła ponad 400
tys. zł. Na uroczyste otwarcie drogi, które odbyło się
w poniedziałek 22 listopada, przybyli: wójt gminy
Rypin Janusz Tyburski, przewodnicząca Rady Gminy Rypin Wiesława Sokołowska, wicewojewoda Józef Ramlau, starosta Jarosław Sochacki, członkowie
zarządu powiatu – Piotr Makowski i Paweł Sobierajski, przewodniczący rady powiatu Krzysztof Cegłowski, radni powiatu – Rafał Zglinicki i Krzysztof
Szalkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych Andrzej Kurda i dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Rypinie Piotr Pawłowski. Zakres
robót w ramach przebudowy drogi obejmował: poszerzenie nawierzchni jezdni drogi, budowę ciągu
pieszo-rowerowego, wykonanie konstrukcji zjazdów z betonu asfaltowego i kostki betonowej, bu-

dowę przejść dla pieszych, wykonanie przystanków
autobusowych wyposażonych w perony oraz hybrydowego oświetlenia drogowego w rejonie przejść dla
pieszych.

Powstał nowy zbiornik

Stacja uzdatniania wody w Borzyminie została w pełni zmodernizowana.
Inwestycja polegała na demontażu istniejącego
zbiornika stalowego i wykonaniu nowego naziemnego, żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności całkowitej 225 m3 (pojemność czynna 195 m3),
wyłączeniu i odcięciu z eksploatacji istniejącego
uzbrojenia przewodów wodociągowych tłocznych
i zasilających sieć wodociągową, montażu nowych
przewodów wodociągowych, spustowych i przelewowych, wykonaniu nowego zasilenia energetycznego
i oświetlenia zbiornika. Na realizację tej inwestycji
gmina Rypin pozyskała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-

nawialną i w
oszczędzanie energii”,
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 20142020. Inwestycję zrealizuje Zakład
Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą
w Golubiu-Dobrzyniu.

Przybędzie instalacji
fotowoltaicznych

22 października wójt gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę na realizację zadania pn.
„Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością
Gminy Rypin”.
Inwestycja będzie polegała na montażu jedenastu
niezależnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: stacjach uzdatniania
wody w Starorypinie Prywatnym, Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie, Urzędzie Gminy, w szkołach
podstawowych w Borzyminie, Kowalkach, Sadłowie i Starorypinie Prywatnym.
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie
gminy ma na celu częściowe pokrycie zapotrze-

bowania na energię elektryczną zużywaną w tych
obiektach i budynkach, co przełoży się na zmniejszenie poboru energii wytwarzanej w konwencjonalny sposób” – informuje UG Rypin.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 229 840 zł,
z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 50 procent kosztów.

W Sadłowie prace zakończone
Gmina Rypin oddała do użytku kolejny odcinek zmodernizowanej drogi.
Inwestycja polegała na rozbudowie drogi we- „MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca, zaś jej
wnętrznej o długości 892 m w miejscowości Sadło- koszt wyniósł ponad 260 tys. zł.
wo. Jest to drugi etap rozbudowy tej drogi, który
połączył przebudowany w 2019 roku odcinek od
drogi powiatowej Świedziebnia–Zasady–Sadłowo–
Godziszewy oraz odcinek drogi biegnącej od Nowego Sadłowa do Przybyszynka. Celem rozbudowy drogi było zwiększenie jej nośności i poprawa
bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Drodzy Mieszkańcy
gminy Rypin

Cały
mijający powoli rok
był czasem trudnym, w którym
oprócz realizacji
bieżących zadań
musieliśmy zmagać się ze skutkami pandemii
k o ro n a w i r u s a .
W obawie o zdrowie i życie mieszkańców
naszej
gminy podjęliśmy
szereg działań mających na celu przeciwstawienie się szerzeniu wirusa. Pomimo licznych trudności udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Modernizacji bądź rozbudowie poddane
zostały odcinki dróg w Borzyminie, Sadłowie,
Stępowie, Balinie, Zakroczu i Puszczy Rządowej.
Dzięki wsparciu z rządowego programu Polski
Ład już niebawem na kolejnych kilometrach dróg
rozpoczną się prace budowlane. Warto też wspomnieć o nowej sieci kanalizacyjnej w Sadłowie
oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Borzyminie. Modernizacji poddana zostanie także
sieć kanalizacyjna w Balinie, a to dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 900 tys. zł. W mijającym roku budynki remizy OSP w Kowalkach
i Stępowie poddane zostały rozbudowie i przeszły
szereg remontów. Wykonaliśmy dokumentację
i złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o budowę nowej świetlicy w Głowińsku. Mamy już podpisaną umowę na wsparcie
finansowe w kwocie 772 tys. zł z PROW na zagospodarowanie terenów w miejscowościach Borzymin i Sadłowo. Skorzystaliśmy też ze wsparcia z programu EKO-Strażak 2021 na wymianę
pieców w naszych remizach na łączną kwotę 62
800 zł. W 2021 roku dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowaliśmy
pięć projektów społecznych, w tym trzy dla dzieci i młodzieży, jeden dla seniorów i jeden dla
osób z niepełnosprawnością. Łącznie z projektu
skorzystało 90 osób. Gmina pozyskała też spore
środki finansowe na doposażenie naszych szkół
i realizację rządowych programów: Laboratoria
Przyszłości, Aktywna Tablica. Przed nami nowy
rok i nowe wyzwania. Wierzę, że wszystkie zaplanowane inwestycje uda nam się zrealizować.
Przeznaczymy na to kwotę ponad 13 mln zł.
W imieniu własnym oraz pracowników urzędu
i radnych naszej gminy dziękuję Państwu za
życzliwość, zrozumienie i wsparcie.

Miliony…

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Ma
być wdrażany poprzez promesy udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza edycja
pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2
lipca i trwała do 15 sierpnia. W tym czasie każda
jednostka czy związek samorządu terytorialnego
miały możliwość zgłoszenia maksymalnie trzech
wniosków o dofinansowanie. Pierwszy wniosek
mógł być bez ograniczenia kwotowego, w drugim wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, w trzecim można było się starać
maksymalnie o 5 mln zł. Gmina Rypin pozyskane wsparcie przeznaczy na inwestycje drogowe.
W zależności od priorytetu danej inwestycji dofinansowanie wynosi od 80 do 95 procent.
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Docenili nauczycieli

14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się narada z udziałem dyrektorów oraz nauczycieli.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń, a także podziękowań za pracę oraz podejmowany trud edukowania przyszłych pokoleń.

Podczas spotkania nagrody nauczycielom z naszych gminnych szkół za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej wręczył wójt
Janusz Tyburski. Poniżej prezentujemy sylwetki
wyróżnionych pedagogów.
Aneta Rumińska – nauczycielka matematyki,
chemii oraz fizyki w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kowalkach i w Szkole Podstawowej w
Zakroczu – za rozbudzanie talentów matematycznych, sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych: Kangur Matematyczny (wynik bardzo dobry), Liga Zadaniowa (laureat konkursu, III miejsce
w etapie rejonowym), Ekonomia na co dzień (finaliści w edycji 2020 oraz 2021), wdrażanie i koordynowanie w szkole zewnętrznych inicjatyw, projektów
i konkursów, takich jak: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Warsztaty z Wyzwaniem, Światowy
Dzień Wody, WOŚP.
Krzysztof Zalewski – nauczyciel historii, informatyki oraz techniki w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kowalkach i w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie

Rządowym – za zaszczepianie w uczniach pasji do
najnowszych technologii, programowania, robotyki, sukcesy w konkursie #OSEWyzwanie i zdobycie nagród głównych w postaci mobilnych pracowni
multimedialnych dla szkół podstawowych w Kowalkach oraz Starorypinie Rządowym. Pedagog ten
realizuje autorski program innowacji pedagogicznej
„Nauka programowania przy użyciu Lego WEDO
2.0”. Uzyskał grant Fundacji Orange na zakup drukarek 3D dla Szkoły Podstawowej w Kowalkach i
w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym
w związku z realizacją programu #SuperKoderzy.
Pan Krzysztof Zalewski w ramach tego programu
prowadzi dla uczniów zajęcia pod nazwą „3 wymiary matematyki”. Przystąpił do konkursu Fundacji
Orange i wygrał dla Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym udział w MegaMisji – programie
nowoczesnej edukacji, który pomaga dzieciom odkryć dobre i bezpieczne strony technologii.
Piotr Zgryziewicz – nauczyciel historii oraz
wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

i w Szkole Podstawowej w Zakroczu – za inspirujący, nieszablonowy sposób przekazywania wiedzy,
przygotowanie i wsparcie merytoryczne uczniów
biorących z powodzeniem udział w konkursach na
szczeblu wojewódzkim, m.in. uzyskanie przez nich
dwukrotnie tytułu laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z historii w edycji 2020 i
2021, zajęcie III miejsca w XI dobrzyńskim konkursie na płytkę komputerową pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 80 lat
od wybuchu II wojny światowej”, uzyskanie tytułu
finalistki w I ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną „Chrzest Polski” w lutym 2021
roku, zorganizowanym przez Fundację Słowo. Pan
Piotr Zgryziewicz jest inicjatorem projektu edukacyjnego „Niepodległa”, współorganizatorem wielu
wydarzeń o charakterze patriotycznym oraz literackim. We współpracy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie i Grupą Artystyczną „Rekonstrukto” organizuje dla uczniów eksperymentalne lekcje żywej
historii.

Będą ćwiczyć
pod chmurką

Gmina stawia na cyklistów
28 października w Urzędzie Gminy Rypin przedstawiciele pięciu samorządów podpisali
porozumienie zapowiadające budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rypin–
Ostrowite.
– Wyrażam zadowolenie, że nasza inicjatywa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Golubia-Dobrzynia zyskała
akceptację urzędu marszałkowskiego oraz poparcie
sąsiednich samorządów. Gmina Rypin jako lider
projektu zobowiązała się do opracowania wszelkiej
dokumentacji tego zadania. Wstępny koszt całkowity budowy ścieżki pieszo-rowerowej szacuje się na
około 8 mln złotych, w związku z tym gmina Rypin
wraz z partnerami będzie zabiegać o pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji. Myślę, że
ścieżkę uda się wybudować w ciągu kilku najbliższych lat. To wspólne przedsięwzięcie pięciu samorządów spełni oczekiwania i potrzeby mieszkańców
w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
w ruchu drogowym, a w związku z tym również rekreacji i uprawiania aktywności fizycznej. Ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał w kierunku jeziora

Czarownica oraz trzynastu innych jezior zlokalizowanych na terenie gminy Brzuze. Połączy się również z wybudowaną ścieżką wzdłuż drogi powiatowej z Cetek, w kierunku Rakowa, do jeziora Długie
– powiedział Janusz Tyburski, wójt gminy Rypin
W podpisaniu porozumienia w tej sprawie wzięli
udział: wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Mirosław Graczyk, wójt
gminy Rypin Janusz Tyburski, burmistrz Rypina Paweł Grzybowski, starosta rypiński Jarosław Sochacki oraz wójt gminy Brzuze Jan Koprowski. Ustalono, że każdy z samorządów będzie partycypować
w kosztach sporządzenia dokumentacji.

W listopadzie br. w ramach zadania „Zakup
i montaż siłowni zewnętrznej w Sikorach” zostały zamontowane cztery urządzenia: wyciąg,
wioślarz, biegacz i orbitrek. Koszt ich zakupu
i montażu wyniósł ponad 11 tys. zł i został sfinansowany ze środków własnych gminy (6562
zł) oraz dotacji udzielonej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (5 tys. zł)
w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała
Infrastruktura Sportowa”. Ze środków sołeckich
sołectwa Sikory, wydzielonych z budżetu gminy
Rypin, sfinansowano koszty zakupu kostki betonowej, tablic informacyjnych oraz koszty sporządzenia dokumentacji.

Szkoły ze wsparciem

Gmina Rypin otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 105 tys. zł
w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024
– „Aktywna tablica”.

W ramach dotacji zostaną zakupione pomoce dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program w 2021 roku będzie realizowany w trzech szkołach:
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym na kwotę 43 750 zł, w tym
z dotacji 35 000 zł; w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie na kwotę 43 750 zł,
w tym z dotacji 35 000 zł; w Szkole Podstawowej w Zakroczu na kwotę 43 750 zł, w tym z dotacji 35 000
zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 131 250 zł, w tym kwota dotacji 105 000 zł, a wkład własny
26 250 zł.
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82. rocznica tragicznych wydarzeń
W piątek 15 października w Lasku Rusinowskim przedstawiciele m.in. gminy Rypin upamiętnili ofiary Selbstschutzu.
W tym miejscu, oddalonym zaledwie dwa kilometry od centrum Rypina, zgładzono jesienią 1939
roku blisko 150 osób. Obchody rozpoczęły się zbiórką przy kościele Świętej Trójcy w Rypinie. Następnie wprowadzone zostały poczty sztandarowe. Po
powitaniu gości odbyła się projekcja filmu, po której odprawiona została uroczysta msza św. w intencji
pomordowanych w 1939 roku. Następnie uczestnicy
obchodów przeszli w procesji do Lasku Rusinowskiego, w którym miała miejsce dalsza część uroczystości. Podczas apelu poległych wypuszczono
150 gołębi ku czci ofiar zbrodni, a delegacje złożyły
kwiaty i znicze pod pomnikiem ofiar zbrodni niemieckich 1939 roku. Naszą gminę reprezentowali:
wójt Janusz Tyburski, przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska i wiceprzewodniczący rady Marek
Paweł Śmiechewicz oraz delegacje ze szkół gminy
Rypin.

Pamięć o księdzu Popiełuszce wiecznie żywa
W niedzielę 17 października w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie odbyła się msza
św. z okazji 37. rocznicy bestialskiego mordu kapelana „Solidarności”, księdza Jerzego Popiełuszki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych, członkowie NSZZ ,,Solidarność”
oraz poczty sztandarowe. Gminę Rypin reprezentował wójt Janusz Tyburski. Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia przeszli pod tablicę pamiątkową,
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Patriotycznie w Sadłowie
Mieszkańcy gminy Rypin wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się 11 listopada w Sadłowie.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele. Nabożeństwu w intencji ojczyzny
przewodniczył ks. Wojciech Zaleśkiewicz, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.
Podczas liturgii zaprezentowano patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Stępowie. Przedstawienie wywołało u widzów
wiele pozytywnych emocji. Oprawę liturgiczną mszy
świętej zapewnili uczniowie ze szkoły w Sadłowie.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na
cmentarz, gdzie odczytano Niepodległościowy Apel
Pamięci oraz złożono kwiaty i zapalono znicze przy
grobie powstańców styczniowych. W uroczystości
prócz włodarza gminy wzięli udział m.in: radni gminy, powiatu i sejmiku województwa, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, organizacji
i instytucji oraz mieszkańcy gminy Rypin i parafii
sadłowskiej.
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Odwiedzili cmentarz
Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie szkoły w Zakroczu włączyli się do ogólnopolskiej
akcji ,,Szkoła pamięta”.

To akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny
wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych,
którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje
do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji
jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pie-

lęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Akcja „Szkoła pamięta” rozpoczęła się w 2019 roku. W pierwszej edycji przedsięwzięcia uczestniczyło 1,3 mln
uczniów z ponad 11 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Młodzi ludzie ze swoimi nauczycielami realizowali różnorodne działania upamiętniające: odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali
groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla
danej wspólnoty. W 2020 roku w akcji wzięło udział
6222 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z
całego kraju. W inicjatywę włączyło się także 40
polonijnych placówek oświatowych z całego świata. W ramach akcji uczniowie ze szkoły w Zakroczu
wraz z nauczycielkami Moniką Kusińską i Agnieszką Kuchnicką odwiedzili cmentarz w Rypinie. Dzieci porządkowały zapomniane groby, paliły znicze
i wspominały osoby, które odeszły. Taka postawa
i zaangażowanie zasługują na uznanie.

Na wycieczce w
Zakopanem
W połowie października panie należące do
kół gospodyń wiejskich działających na
terenie gminy Rypin uczestniczyły w wyjeździe do Zakopanego.

Stali się pełnoprawnymi uczniami

Jesienią w szkołach podstawowych gminy Rypin zostały zorganizowane uroczystości ślubowania
pierwszoklasistów.
Do grona szkolnej społeczności w Borzyminie,
Kowalkach, Sadłowie, Starorypinie Rządowym,
Stępowie i Zakroczu dołączyło 76 uczniów. Dla
pierwszoklasistów pasowanie na ucznia jest niezapomnianym przeżyciem. „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę
uczył się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej
pracować, kiedy urosnę. Będę się starał być dobrym
kolegą, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”– obiecywali pierwszoklasiści
podczas uroczystości. Nie zabrakło występów artystycznych oraz upominków dla uczniów.

Zanim panie dotarły do stolicy Tatr, zwiedziły
sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów
w Częstochowie, położone na wzgórzu o tej samej nazwie. Jest to jedno z ważniejszych miejsc
kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum
pielgrzymkowe katolików w Polsce, ze znajdującym się tam obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Dzieło nieznanego autorstwa otoczone jest
szczególnym kultem religijnym i uważane jest
przez wiernych za wyjątkowe. Cudowny obraz
jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce.
– Do Zakopanego dojechałyśmy późnym wieczorem. Zatrzymałyśmy się w willi „U Symusia”, przepięknie położonej na grzbiecie Gubałówki. Drugiego dnia odbyłyśmy spacer Doliną
Kościeliską, która jest położona w Tatrach Zachodnich i ma długość dziewięciu kilometrów.
Jest drugą co do wielkości doliną po polskiej
stronie Tatr, zaraz po Dolinie Chochołowskiej.
W schronisku górskim na Hali Ornak napiłyśmy
się gorącej herbaty i chwilę odpoczęłyśmy. Warto wspomnieć, że sześć odważnych pań udało się
szklakiem prowadzącym nad malowniczo położony Smreczyński Staw. Wieczorem po kolacji
był czas na rozmowy i wspólną zabawę – opowiedziała uczestniczka wycieczki.
Trzeciego dnia panie udały się na Gubałówkę,
podłużne wzniesienie na Pogórzu Gubałowskim.
Nie zabrakło też przejażdżki koleją linowo-terenową i spaceru po Krupówkach – najsłynniejszym deptaku w Polsce i reprezentacyjnej
ulicy w Zakopanem. W wycieczce integracyjnej
uczestniczyły panie z Głowińska, Sadłowa i Marianek.

Stypendium dla prymusa

Michał Ławicki, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach, otrzymał stypendium w ramach projektu “Prymus Pomorza i Kujaw”.
– Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzyliśmy z myślą
o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój zainteresowań naukowych – powiedział marszałek Piotr Całbecki.
Michał Ławicki jest laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki Liga
Zadaniowa i finalistą konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie gratulujemy uzyskania stypendium i życzymy kolejnych sukcesów.
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Sukces uczennic z Borzymina

W listopadzie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla szkół podstawowych. Główną nagrodę zdobyły uczennice Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Borzyminie.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o życiu
i twórczości polskiego kompozytora oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką poważną. W tegorocznej edycji
wzięły udział dwuosobowe drużyny z klas VI–VIII reprezentujące szkoły podstawowe z naszego województwa. Zespół
z Borzymina stworzyły: Zuzanna Kwiatkowska i Karolina
Czajkowska z kl. VIII b. Dziewczęta do konkursu przygotował Bartłomiej Umiński. Konkurs oceniało jury w składzie:
dr Aneta Derkowska –muzykolog, nauczyciel w Zespole
Szkół Muzycznych w Toruniu; ks. prof. Piotr Roszak – prezes Fundacji Chopin w Ogrodzie Sztuk, prodziekan Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Bartłomiej Kozłowski – pracownik Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych został wpisany na listę kon-

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

kursów uprawniających jego laureatów, finalistów i wyróżnionych do wnioskowania o stypendium naukowe marszałka
województwa w ramach projektu „Humaniści na start!”.

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

Ta malownicza osada leśna położona jest w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Dzieci w czasie zajęć
miały okazję poznać świat zwierząt i roślin oraz jesienne
zmiany zachodzące w przyrodzie. Uczniowie oglądali prezentację multimedialną oraz słuchali ciekawej opowieści pani
leśnik. Dzieci zdobywały wiadomości na temat zwyczajów
zwierząt, poznawały nazwy roślin. Później sprawdzały swoją wiedzę w czasie rozwiązywania przyrodniczych zagadek.
Następnie wykonywały pracę plastyczną. Zwieńczeniem wyprawy był spacer ścieżką dydaktyczną. Uczniowie poznawali
okazy drzew i krzewów, wymieniali warstwy lasu, słuchali
odgłosów natury. Opiekunkami na wycieczce były: Marlena
Ciecierska – wychowawczyni kl. II, Katarzyna Skowrońska
– wychowawczyni kl. I oraz Irmina Więczkowska – rodzic.

Uczniowie klas I–VII wykazali się dużą pomysłowością,
precyzją i estetyką w wykonywaniu prac. W tworzeniu dzieł
swoje pociechy dzielnie wspierali rodzice i dziadkowie.
Młodzi uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością, różańce wykonano bowiem z dzikiej róży, fasoli,
kasztanów, muszelek, makaronu, chrupek, koralików, śrubek,
kolorowych pomponików, upieczonych pierniczków oraz na
szydełku. Komisja miała nie lada wyzwanie w związku z
wyłonieniem laureatów. W efekcie przyznała 19 nagród i 5
wyróżnień. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami,
a pozostali uczniowie za udział otrzymali małe upominki.
Wystawa prac konkursowych została wyeksponowana na
szkolnym korytarzu, budząc podziw i zainteresowanie oglądających. Konkurs przygotowała i zorganizowała nauczycielka Hanna Stasiewska.

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

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

Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach na początku listopada wybrali się na
zajęcia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie.

W październiku w Szkole Podstawowej im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie odbył się konkurs
plastyczny, polegający na wykonaniu własnego różańca
techniką dowolną.

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin
tel. (54) 230 82 00

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

Mali przyrodnicy w akcji

Zorganizowali
wyjątkowy konkurs

Informator dla mieszkańców

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

Okazali serce potrzebującym

W sobotę 4 grudnia w remizie OSP w Rypałkach
Prywatnych została przeprowadzona zbiórka darów
dla potrzebujących w ramach akcji „Paczuszka dla
Maluszka”.

To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 roku,
zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są, podobnie jak w ubiegłych
latach, zaprzyjaźnione instytucje takie jak domy dziecka,
domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja.
Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej
sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz
podopiecznych organizacji, których maluchy już pojawiły
się na świecie. Symbolem akcji od samego początku jest
specjalna „paczuszkowa” bombka.
– Dziękuję wszystkim, którzy otworzyli serce i z poświęceniem oraz wielkim zaangażowaniem włączyli się w
przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Paczuszka dla Maluszka” w miejscowości Rypałki Prywatne – powiedziała
koordynatorka akcji Weronika Przybyszewska.
Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 roku
w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu
lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego
przekazywania. Misją fundacji
jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności,
w jakich się poczęło, oraz promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Działania te są realizowane poprzez edukowanie
młodzieży, promowanie wartości ludzkiego życia, formację
duchową i intelektualną, jak
również poprzez pomoc specjalistyczną i materialną.

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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