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RYPIN POWIAT 
RYPIŃSKI

LEGENDA
Urząd Gminy Rypin
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Sąd Rejonowy
Urząd Skarbowy
KRUS
Powiatowy Urząd Pracy
ZUS
Targowisko Miejskie
Komenda Powiatowa Policji
Środowiskowy Dom Pomocy
Dom Dziecka
Powiatowa Straż Pożarna
Szpital Powiatowy
Rypińskie Centrum Sportu
Zespół Szkół Miejskich
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 4
Zespół Szkół nr 5
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Galeria Młyn
Kino „Bałtyk”
Gmach „Zgoda”
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REKLAMODAWCY:

STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. 54 280 24 32-33, fax 54 280 25 49
e-mail: sekretariat@powiatrypinski.pl

www.powiatrypinski.pl

ROTR
REJS PIECE
BIOGAZOWNIA
KLASYKA
DREW-MET
GAWROŃSCY
MATBED
CUK
MARTEL
GEO-PLAN
ER-PAK
REJS
KAMIENIARSTWO
OBERŻA NA UBOCZU
INVEST
POMOC DROGOWA
MULTIKRAM
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sprzedaż gotowych projektów
projektowanie domów, 
budynków gospodarczych itp.
projektowanie wyposażenia sklepów
przygotowanie pełnej dokumentacji
inwentaryzacje budowlane
wizualizacje i animacje 
architektoniczne 3D

OFERUJEMY:

87-500 Rypin
ul. Mleczarska 18

tel. +48 501 956 555
e-mail: bud.kaminski@gmail.com

investpb.pl

Nagrobki
już od 2000 zł

KAMIENIARSTWO
Mariusz Karwaszewski

87-515 Rogowo, Brzeszczki Duże 21
e-mail: karwaszewski-kamieniarstwo@wp.pl

tel. 503 619 747

NAGROBKI•GROBOWCE
MONTAŻ, ODNAWIANIE

PRZERÓBKA NAGROBKÓW
POMOC DROGOWA • AUTO-HOLOWANIE
Andrzej Stankiewicz

Mechanika
Diagnostyka komputerowa
Blacharstwo
Naprawy powypadkowe na ramie
Geometria układu kierowniczego
Naprawy bieżące i inne
Transport samochodów osobowych i dostawczych
Transport maszyn rolniczych i innych do 3 ton

Mechanika
Diagnostyka komputerowa
Blacharstwo
Naprawy powypadkowe na ramie
Geometria układu kierowniczego
Naprawy bieżące i inne
Transport samochodów osobowych i dostawczych
Transport maszyn rolniczych i innych do 3 ton

Mościska 12, 87-510 Skrwilno
e-mail: mosciska007@wp.pl

608 712 047

Rypin, ul. Mławska 20D
tel./fax 54 280 22 06
e-mail:multikram@hot.pl

O F E R U J E :
• druk wizytówek, plakatów, ulotek, bloczków 

• druk wielkoformatowy, banery, wydruki CAD 
• materiały biurowe, szkolne, tusze i tonery 

• nadruki na koszulkach, kubkach, poduszkach itp. 
• pieczątki w 5 minut 

• grawerowanie na tabliczkach, długopisach i szkle 
• puchary, statuetki 

• dorabianie i kodowanie kluczy 
• oprawianie prac, ksero, laminowanie 

• wysyłanie faksów, e-maili 

OKLEJARKA LOHMEYERPIŁA LOHMEYERCNC

87-500 Rypin
ul. Dojazdowa 9C
tel. 604 402 442

   OFERUJEMY
�  więźbę i wiązary dachowe
�  deskę (szalunkową, obiciową, tarasową)
�  architekturę ogrodową (sztachety, altanki, drewutnie itp.)
�  płyty (wiórową, MDF, meblową)
�  sklejkę (wodoodporną, antypoślizgową do naczep itp.)
�  drewno opałowe
   ŚWIADCZYMY USŁUGI
�  CNC (płyty meblowe, sklejka, plexi)
�  rozkrój,  oklejanie i wiercenie płyt meblowych
�  przecieranie drewna trakiem przejezdnym wood-mizer

87-500 Rypin • ul. 11 Listopada 4D • tel. 721 566 789

Dania z grilla, świeże sałatki, 
pizza i wiele wiele innych pysznych smaków!

obiady w lokalu lub z dowozem
grupy turystyczne, wycieczki

spotkania towarzyskie
imprezy okolicznościowe, wesela, chrzciny, komunie, stypy i wiele innych

imprezy plenerowe, tematyczne, grille
wigilie firmowe

ZAPRASZAMY:

KLASYKA RESTAURACJA

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl          
Bydgoszcz 2017

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam  
oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst i materiały topograficzne: Starostwo Powiatowe w Rypinie 
Zdjęcia: Andrzej Ciborski oraz zbiory Starostwa Powiatowego w Rypinie
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POłOżENIE  
gEOgRAfIczNE

Powiat Rypiński położo ny jest we wschodniej czę ści wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, na historycz nych terenach 
Ziemi Dobrzyń skiej, pomiędzy Wisłą, Drwę cą a Skrwą. Swo-
im obszarem obejmuje 587 km2, które we dług danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego z 2016 roku zamieszkuje 44.234 
mieszkań ców. W  skład administracyjny powiatu wchodzą: 
miasto Ry pin oraz gminy: Brzuze, Rogo wo, Rypin, Skrwilno 
oraz Wąpielsk.

Powiat Rypiński należy do najstarszych jednostek samo-
rządowych w kraju. Pierwsze wzmianki o powiecie pochodzą 
już z  XIV w., natomiast Kasztelania Rypińska datowana jest 
od XI wieku. Prawa miejskie Rypin otrzymał w roku 1345. Od 
najdawniejszych czasów krzyżowały się tutaj różne szlaki han-
dlowe, dzięki czemu Rypin stał się głównym ośrodkiem gospo-
darczym, społecznym i kulturalnym Ziemi Dobrzyńskiej.

Wyjątkowe ukształtowa nie terenów powiat zawdzię cza 
trzem różnorodnym for mom: Pojezierzu Dobrzyń skiemu, 
Równinie Urszulewskiej oraz Dolinie Drwęcy. Krajobraz po-
wiatu jest typo wo polodowcowy, znajduje się tu 25 je zior 
o wielkości powy żej 1 ha. Jedną z najważniejszych form pozo-
stałych po okresie zlodowacenia są Drumliny Zbójeńskie. Mają 
one formę wydłużonych, bochenkowatych pagórków, które 
osiągają wysokość od kilku do kilkunastu metrów oraz dłu-
gość na wet do kilkuset metrów. Pomiędzy drumlinami ciągną 
się podmokłe obniżenia terenu, z oczkami wodnymi i torfowi-
skami. By chro nić tę rzadką formę terenu utworzono Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Drumliny Zbójeńskie”. Obszarem 
chronionego krajobrazu jest również Dolina Drwęcy, która ze 
względu na czystość wód i  występowanie ryb łososiowatych 
(tj. łoso si, troci i pstrąga) została objęta ochroną rezer watową. 
Na granicy Drwęcy i wysoczyzny po łożony jest rezerwat ścisły 
„Tomkowo”, w któ rym to znajdują się rzadkie skupiska wyspo-
we modrzewia polskiego. Najstarsze z drzew mają ok. 200 lat 
i obwód od 234 do 305 cm.

We wschodniej i południowej części po wiatu znajdują się 
kolejne obszary chronio ne. „Źródła Skrwy”, które składają 
się z  roz ległych obszarów leśnych oraz torfowo-bagiennych, 
o łącznej powierzchni 5.178 ha. Te ren ten stanowi również ko-
rytarz migracyj ny zwierząt. Drugi z nich, rezerwat „Okalewo” 
ma powierzchnię 5,28 ha i  powstał dla ochrony naturalnego 
środowiska świerka po spolitego. Obie formy w 2006 roku zo-
stały włączone do fundacji „Zielone Płuca Polski”.

Lesistość obszaru powia tu kształtuje się na poziomie 
19,5%, głównie w  południo wej i  wschodniej części po wiatu 
(gmina Rogowo i  Skrwil no) oraz wzdłuż Doliny Drwęcy 
w północnej części. Dominu ją drzewostany iglaste, z prze wagą 
sosny zwyczajnej. W  la sach liściastych najczęściej spotykane 
gatunki to dąb, ol cha i brzoza. Bogate zróżni cowanie przyrod-
nicze zapew nia schronienie wielu gatun kom zwierząt, również 
łownym, m.in. danielom, sarnom, dzi kom, zającom, lisom. 

TARgI RYPIN AgRA  
– DOżYNkI POWIATOWE

Od 27 lat w drugi weekend września organizowane są Tar-
gi Rypin Agra połączone z dożynkami powiatowymi. W tym 
czasie do miasta przyjeżdża ok. 150 wystawców z całego kra-
ju. Główną atrakcją imprezy są wystawy rolnicze. Okoliczni 
mieszkańcy i przybyli goście mają możliwość podziwiać naj-
nowsze modele maszyn rolniczych: ciągniki, kombajny, agre-
gaty uprawowe oraz inne maszyny i  urządzenia wykorzysty-
wane w  rolnictwie. Znaczną część powierzchni wystawowej 
zajmują firmy specjalizujące się zaopatrywaniem rolników 
w środki wykorzystywane do produkcji rolniczej: pasze, nawo-
zy, środki ochrony roślin.

Producenci z  branży przetwórstwa rolno-spożywczego 
oraz przetwórstwa żywności prezentują swoje sztandarowe 
produkty dostępne na rynku. Podczas targów dużym zainte-
resowaniem cieszą się wystawy krzewów, kwiatów oraz drobiu 
ozdobnego. Rypin Agra to nie tylko wystawy rolnicze. Swoje 
najnowsze osiągnięcia prezentują również wystawcy z branży 
budowlanej, leśnej, a  także urządzeń do uzyskiwania energii 
odnawialnej, meblowej, motoryzacyjnej oraz gastronomii. 
Wystawom reprezentującym producentów i  dystrybutorów 
komercyjnych towarzyszą okolicznościowe stoiska wydaw-
nictw, jak również twórców ludowych i rzemiosła artystyczne-
go. Zainteresowanie wzbudzają także prezentowane zabytkowe 
samochody, ciągniki oraz sprzęty i urządzenia, które już nie-
zwykle rzadko można zobaczyć na naszych drogach i w gospo-
darstwach. Całość wystaw dopełniają stoiska firm doradczych, 

banków oraz szkół, które prześcigają się pomysłowością w pre-
zentacji bogatej oferty edukacyjnej, zachęcając do wyboru pro-
ponowanego profilu kształcenia.

Drugiego dnia, oprócz wystaw, imprezie towarzyszą co-
roczne dożynki powiatowe. Niedziela rozpoczyna się od prze-
marszu uroczystego korowodu dożynkowego, złożonego z or-
kiestry dętej, pocztów sztandarowych, wieńców dożynkowych 
oraz zaproszonych gości i  uczestników dożynek. Następnie 
odprawiana jest msza święta dziękczynna w intencji rolników 
z udziałem dostojników kościelnych, starostów dożynek, lokal-
nych władz, społeczności i przybyłych gości. Zgodnie z trady-
cją w trakcie mszy św. następuje poświęcenie wieńców dożyn-
kowych. Wówczas rozstrzygnięty zostaje konkurs rękodzieł na 
najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najładniejszą wystawę 
targową. Uczestnicy imprezy mają również okazję zapoznać się 
z  osiągnięciami wyróżnionych gospodarstw rolnych, których 
właściciele odbierają nagrody.

Targi pod szyldem Rypin Agra to także wiele imprez to-
warzyszących: przeglądy i występy zespołów wokalno-instru-
mentalnych, prezentacje grup artystycznych i sportowych, po-
kazy psów rasowych, wybory Miss Agra, konkursy, koncerty 
gwiazd muzyki oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.

Targi odbywają się na obiektach Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Rypinie. W organizację imprezy włączają się: 
Miasto Rypin, Powiat Rypiński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w  Minikowie oraz lokalni sponsorzy 
i partnerzy. Impreza corocznie przyciąga kilka tysięcy uczest-
ników.


