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Pismo dla mieszkańców Rypina i okolic

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
niosących nadzieję i odnowienie życia,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności
i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech ten świąteczny czas, spędzony
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze,
będzie dla wszystkich Państwa źródłem wiary,
nadziei i miłości.
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Inwestycje 2017 roku
w obiektywie
Ogrom inwestycji, jakie miasto podjęło w ubiegłym roku
zmienia wizerunek Rypina. Termomodernizacje budynków, modernizacje istniejącej infrastruktury oraz inwestycje drogowe, budowa parkingów, a także nowego
bloku wielorodzinnego – to wszystko poprawia komfort
naszego codziennego życia nad Rypienicą.

W ramach zadania: Przebudowa nawierzchni
i chodników ul. Bukowej i Zielonej wykonywano
m.in.: nawierzchnię, chodniki i zjazdy ulicy Bukowej

Jedna z najważniejszych inwestycji minionego roku – budowa infrastruktury drogowej ul. Łączna (koszt zadania to 353 865,77 zł brutto). Zakres
prac obejmował m.in. prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, wykonanie
koryta pod jezdnię i zjazdy, zamontowanie krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, a także montaż oznakowania drogowego

Urząd Miasta inwestuje w nowoczesne i oszczędne
oświetlenie ulic. Na zdj. ul Bohaterów Czerwca 1956 r.
Koszt inwestycji to 101 475,00 zł

Nowa nawierzchnia na ul. Nowe Osiedle (odcinka
pomiędzy ul. Cholewińskiego a Dłutka). Koszt
inwestycji to 192 821,70 zł brutto.
Nowa nawierzchnia pojawiła się także na odcinku
ulicy Ogrodowej, Bukowej i Zielonej.

Dzięki prawie dwumilionowemu dofinansowaniu
w ramach projektu „Modernizacja Rypińskiego Domu
Kultury”, z puli Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 Rypiński Dom Kultury przechodzi
gruntowny remont. Wkład własny miasta to prawie
2,8 mln zł
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Odpowiadając na sygnały od mieszkańców w ub. r.
stworzono nowy parking przy ul. 1 Maja. Koszt inwestycji
to 89 868,54 zł brutto
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Nowa droga oraz chodnik ul. Pogodna. Wartość zadania wyniosła 185 820,80 zł
brutto. Przebudowano odcinek ulicy, wykonano chodnik, zamontowano oświetlenie,
stworzono miejsca zielone. . Mieszkańcy doczekali się komfortowej ulicy w miejsce
drogi gruntowej

Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół
Miejskich w Rypinie”, kwota całkowita 1.900.398.20 zł.
Dofinansowanie z środków unijnych to 994.734,97 zł

1 sierpnia ub.r. oddano do użytku szesnasty blok wielorodzinny wybudowany
przez spółkę RTBS. W budynku zamieszkało 28 rodzin

Chodnik ul. Sadowa. O możliwość jego budowy zabiegał radny
Tomasz Szczęsny, Burmistrz Paweł Grzybowski oraz sami mieszkańcy
okolicznych osiedli. Dzięki porozumieniu zawartym ze Starostwem
Powiatowym możliwe było poprowadzenie chodnika poza pasem drogowym. Jest to rozwiązanie korzystne dla bezpieczeństwa pieszych

Nowy, obszerny parking przy Szkole Podstawowej nr 1.
Przebudowany został także parking przy ul. Nowej

Dzięki współpracy miasta, gminy i powiatu ruszyła przebudowa blisko trzykilometrowego odcinka drogi Godziszewy-Dylewo, to pierwszy etap stworzenia obwodnicy Rypina. Gmina
Miasta Rypin partycypowała w kosztach budowy, całkowita
wysokość zadania to 3 386 502,99 zł, z czego prawie 2,9 mln zł
to dofinansowanie pochodzące z środków unijnych
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Nowe targowisko już w październiku

26 lutego Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę targowiska przy ul. Orzeszkowej. Planowane
zakończenie prac to październik tego roku.
Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie”
współfinansowany jest w ramach operacji
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Przebudowa obejmie tereny istniejącego targowiska, w ramach prac
zostaną wykonane 3 ciągi zadaszeń –
wiat o konstrukcji drewnianej, biuro
targowiska, toalety publiczne. Powstanie również zaplecze biurowe targowiska, jak również toalety publiczne.
Część stanowisk zostanie wyposażona
w stoły żelbetonowe, ułatwiające ekspozycję towarów. Prace rozpoczną się
po wyłonieniu wykonawcy. Zgodnie
z harmonogramem prace rozpoczną
się w marcu. Ze względu na złożone
warunki gruntowe zostanie wykonane również wzmocnienie podłoża, a
dotychczasową nawierzchnię z płyt
zastąpi kostka brukowa. Powstanie
system odprowadzania wód deszczowych, kanalizacja sanitarna i wodo-

ciągowa oraz nowoczesne oświetlenie
całego obiektu. O bezpieczeństwo sprzedających i kupujących dbać będzie monitoring. – Rypinianie nareszcie doczekają
się porządnego rynku. Jak widać opłaciły
się nasze starania o dołączenie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin

Z SESJI RADY MIASTA RYPIN
W dniu 28 grudnia odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Rypin. Podczas obrad
radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr XLIV/300/2017 w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta Rypin na
2018 rok.
• Uchwała nr XLIV/301/2017 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata
2018-2026.
• Uchwała nr XLIV/302/2017 w sprawie
przyjęcia Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2018.
• Uchwała nr XLIV/303/2017 w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
• Uchwała nr XLIV/304/2017 zmieniająca
uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
• Uchwała nr XLIV/305/2017 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 rok.
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• Uchwała nr XLIV/306/2017 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Rypin na lata 2017-2024.

Dobrzyńskich Region Północ. Otworzyło
to nam drogę do pozyskiwania środków
ze źródeł wcześniej dla miasta niedostępnych, między innymi Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dzięki temu uzyskaliśmy dofinansowanie budowy nie tylko
targowiska, parku linowego i placu zabaw,
ale także projektów instytucji kultury i
urzędu. Trzy pasaże będą zadaszone:
dwa rolno-spożywcze oraz jeden przemysłowy. Część tej powierzchni przeznaczamy na handel produktami ekologicznymi, zależy nam by promować
smaczne i zdrowe warzywa, owoce
oraz przetwory pochodzące z upraw
ekologicznych – mówi burmistrz Paweł
Grzybowski. – Zależy nam również, by
handel, mimo remontu, odbywał się
płynnie. Planujemy na czas remontu
przenieść targowisko na ul. Wodną lub
Nadrzeczną, a jeżeli będzie taka potrzeba na obie te ulice.
Na przebudowę targowiska zabezpieczono w tegorocznym budżecie
sumę 1 950 000,00 zł przy czym ok.
690 000,00 zł to środki unijne.
Karolina Rębacz

Serce
na 100-lecie
niepodległości

W dniu 19 stycznia odbyła się XLVI
sesja Rady Miasta. Podczas obrad
radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr XLVI/307/2018 w sprawie:
ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta
Rypin.

W dniu 7 lutego odbyła się XLVII
sesja Rady Miasta. Podczas obrad
radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr XLVII/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.
• Uchwała nr XLVII/309/2018 zmieniająca uchwałę W sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018—2026.
• Uchwała nr XLVII/310/2018 w sprawie
przedstawienia wniosku o dofinansowanie do realizacji.
• Uchwała nr XLVII/311/2018 w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla
Gminy Miasta Rypin na lata 2016- 2023.

Na skwerze przy parku Piłsudskiego
stanęło biało-czerwone serce. To jeden
z akcentów, które mają uczcić setną
rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Serce przypadło do gustu
rypinianom, którzy chętnie się przy nim
fotografują.
Karolina Rębacz
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Rozmowa z wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Anną Sosnowską
stwu dzieci, uzupełnimy je nowymi:
świerkami w różnych odmianach,
platanem. Edukacja ekologiczna w
nauczaniu przedszkolnym jest niezmiernie ważna, mamy wokół siebie
piękny ogród, dlaczego go nie wykorzystać?

Wicedyrektor Anna Sosnowska z dumą prezentuje gabinet do terapii psychologiczno-pedagogicznej

Została Pani powołana na stanowisko
wicedyrektora z dniem pierwszego września, dotychczas pracowała Pani w przedszkolu jako nauczyciel. Zmiana przyszła
łatwo?
Nie było łatwo. Jako nauczyciel pracowałam 15 lat. Cały czas jeszcze łapię się na
tym, że planuję kolejne zadania, zabawy
dla dzieci, albo nawet przeglądając czasopisma myślę: to jest coś, co mogłabym
zrobić, by uatrakcyjnić zajęcia. Obecne
stanowisko jest diametralnie różne, choć
nadal prowadzę zajęcia z dziećmi. Skupić
się jednak muszę na tym, by przedszkole
funkcjonowało jak najlepiej.

wpływają na podniesienie jakości pracy
przedszkola. Za mną już pierwszy sukces.
Od kilku lat prowadziłam terapię pedagogiczną w naszym przedszkolu. Jedną
z pierwszych moich inicjatyw był gruntowny remont gabinetu, przeznaczonego do
terapii w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sala w dotychczasowej
formie nie spełniała warunków do pracy
z dziećmi. W czasie ferii udało nam się zakończyć remont. Teraz to ciepła, przyjazna
dzieciom sala, dostosowana do potrzeb
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w której terapia jest czystą przyjemnością.

Za Panią pół roku pracy na nowym
stanowisku. Przed Panią sporo wyzwań?
Przede mną jeszcze dużo pracy, ale to,
co zrobiłam do tej pory daje mi naprawdę dużą satysfakcję. Staram się, by na podejmowane przeze mnie działania miała
wpływ kadra pedagogiczna przedszkola.
Uważam, że dzięki zgranemu zespołowi
tak naprawdę wygrywa przedszkole, dzieci i rodzice.
Mam bardzo dużo pomysłów. Przede
wszystkim chciałabym zmienić plac zabaw, dostosować go do potrzeb dzieci.
Pewne obietnice padły ze strony władz
miasta, radnych, mam nadzieję, że już
wkrótce dzieci będą mogły cieszyć się nowoczesnym placem zabaw.
Dzięki dobrej współpracy z Panią Dyrektor Małgorzatą Kuźmińską jest możliwa realizacja moich pomysłów, które

Przedszkole ma dużo potrzeb. Jakie
są te najpilniejsze?
Nasze przedszkole jest najstarszą placówką w mieście, już za kilka lat będziemy
obchodzić jubileusz 50-lecia. Niestety potrzeby budynku też są spore. Marzy mi się
modernizacja placówki, w tej chwili sale
są na bieżąco odświeżane, upiększane.
Najważniejszą potrzebą w tej chwili to regulacja pionów kanalizacyjnych i instalacji
elektrycznej. To wszystko jednak wiąże się
z dużymi nakładami finansowymi.
Przedszkole ma niewątpliwy atut –
duży ogród, z mnogością drzew i krzewów.
Dzieci mogą poznawać naturę właściwie
nie wychodząc z terenu przedszkola.
Przy współpracy z Urzędem Miasta powstał projekt stworzenia nowego, atrakcyjnego ogrodu. Usunęliśmy stare drzewa, które mogłyby zagrażać bezpieczeń-

Włączyliście się bardzo aktywnie do przygotowań festiwalu „Rypin na Marsie”, za przedszkolakami
już kosmiczny bal, dzieci chętnie
włączyły się w kosmiczna przygodę?
Bardzo chętnie! Temat jest
atrakcyjny nie tylko dla dzieci, ale
i dla rodziców. Pomysł narodził się
już w ubiegłym roku, po rozmowie
z Panią Moniką Kalinowską. Dowiedziałyśmy się o tym, że Urząd
Miasta planuje zorganizować taki
festiwal i postanowiłyśmy włączyć
się w te działania. Projekt koordynuje Marta Piotrowska, ale wszystkie nauczycielki bardzo aktywnie
i kreatywnie go realizują. Na bazie
tego tematu rozwijamy wszystkie kluczowe kompetencje dzieci. Odwiedziła nas
już dwukrotnie prof. Marta Smolińska,
koordynator festiwalu. Była pod wielkim
wrażeniem wiedzy i zdolności dzieci, a
także zaangażowania całego personelu i
rodziców. Projektem „Rypin na Marsie”
rozwijamy także lokalny patriotyzm, a tym
samym łączymy kosmos ze stuleciem odzyskania niepodległości.
To bardzo ciekawe połączenie – z kosmosu do niepodległości.
Kula ziemska to część kosmosu, na niej
leży Polska. Realizujemy program autorski
„Rypin moja mała ojczyzna”. Dzieci uczą
się już teraz o obrzędowości dobrzyńskiej,
tradycjach i historii regionu. Nauczyciele
i rodzice tworzą przepiękne stroje ludowe,
w których mamy nadzieję już wkrótce zaprezentują się dzieci szerszej widowni.
Czy ma Pani jakieś dalekosiężne plany?
Trudno w tej chwili mówić o takich
planach. Chciałabym stworzyć nowoczesne przedszkole, które wszechstronnie
rozwija dzieci. Takie, w którym nauczyciele współpracują z rodzicami na wszystkich
płaszczyznach, to naprawdę niezmiernie
ważne i przynosi ogromne efekty. Marzy
mi się także bogaty ogród, z ciekawym
placem zabaw. Najważniejsze jest dobro
dziecka.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Karolina Rębacz
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Marszałek z wizytą w Rypinie Monitoring
4 stycznia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Rypin Pawła
Grzybowskiego nasze miasto odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Wizyta robocza była okazją do zaprezentowania jak krok po kroku zmienia
się nasze miasto, również dzięki środkom
pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego.
W kościele św. Trójcy proboszcz ks. kan.
Andrzej Krasiński przybliżył Marszałkowi
założenia prac renowacyjnych. Dotychczasowej pomocy finansowej zawdzięczamy
m. in. odnowienie centralnego sektora
ołtarza głównego oraz wymienioną część
dachu nad świątynią.
Marszałek Całbecki miał okazję ocenić postęp prac modernizacyjnych w RDK.
Jest to bardzo ważna inwestycja, częścio-

wo dofinansowana z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Całkowity koszt remontu to
niemal 4,8 mln zł, z czego prawie 2,8 mln
zł to środki zabezpieczone przez miasto.
Burmistrz Paweł Grzybowski przedstawił także plany inwestycyjne miasta na rok
2018, poruszone zostały kwestie inwestycji infrastrukturalnych. Wizyta Marszałka
miała duże znaczenie dla podniesienia
prestiżu naszego miasta, w tym uwrażliwienie władz wojewódzkich na jego potrzeby.
Karolina Rębacz

Marszałek Piotr Całbecki już zapowiedział swoją obecność na premierowym seansie w odnowionym kinie

Zmiana nazwy ulicy

jakości
powietrza

W ramach kampanii Avivy „Wiem,
czym oddycham” w wybranych miastach
Polski zostały zamontowane zewnętrzne
czujniki monitorujące jakość powietrza.
Jeden z nich trafił do Rypina. To niewielkie i proste w montażu urządzenie zbiera,
przetwarza i interpretuje dane w czasie
rzeczywistym. W oparciu o nie, na mapie online oznaczane są m.in. informacje
o jakości powietrza w miejscu czujnika.
Czujnik został zamontowany na zewnątrz
budynku Urzędu Miasta, a do funkcjonowania potrzebuje jedynie dostępu do
prądu oraz zasięgu działania telefonii komórkowej. Sto czujników otrzymały miejscowości, które zdobyły najwięcej głosów
od internautów. Do Rypina trafiło jedno z
pięćdziesięciu urządzeń, o lokalizacji których zadecydowała komisja konkursowa.
Dziękujemy za zgłoszenie naszego miasta
do konkursu panu Krzysztofowi Wesołowskiemu. Wyniki pomiarów można już śledzić na stronie www.map.airly.eu/pl/.
Karolina Rębacz

Strażacy
z nowym
wozem

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, które zostało wydane 22 grudnia ub.r. ulica 21 Stycznia zmieniła nazwę na ulicę Powstania Styczniowego.
Zmiana jest podyktowana tzw. ustawą dekomunizacyjną z 1 kwietnia 2016 r.,
o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów
i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny, ani w inny sposób takiego
ustroju propagować.
– Powstanie styczniowe to ważny
okres w historii naszego miasta. Rypin i
jego okolice były świadkami wydarzeń
związanych z powstaniem, toczyły się tu
walki z carskimi wojskami. W samym Rypinie oraz okolicznych miejscowościach
tworzono oddziały powstańcze. Wielu
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mieszkańców Rypina, a także okolic tworzyło oddziały powstańcze. Na cmentarzu parafialnym możemy odnaleźć liczne
groby z widocznymi epitafiami podkreślającymi udział w zrywie narodowo-wyzwoleńczym. W 150 rocznicę wymarszu z
Rypina oddziału powstańczego 4 lutego
2013 roku w ścianie kaplicy cmentarnej na
cmentarzu parafialnym w Rypinie umieszczono tablicę upamiętniającą to wydarzenia – mówi burmistrz Paweł Grzybowski.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na
podstawie tego aktu pozostaje bez wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, co oznacza,
że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz
dowody rejestracyjne pojazdów, mimo
zmiany nazwy ulicy są aktualne dopóki
nie upłynie ich termin ważności.
Karolina Rębacz

Nowy wóz ułatwi pracę strażakom.
(fot. S. Kryszczuk)

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w
Rypinie wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. Jest to ciężki samochód gaśniczy GCBA na
podwoziu scania, który wart jest około miliona złotych. Wkład z firm oraz samorządów z
terenu powiatu rypińskiego wyniósł 20% to
jest około 200 tys. złotych, z czego ¼ kwoty
przekazało miasto. Mamy nadzieję, że nowy
wóz strażacki zwiększy bezpieczeństwo naszego powiatu. Z pewnością usprawni on
działania strażaków niosących ratunek lokalnej społeczności.
Justyna Rucińska
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O drogach
Przebudowa
w Urzędzie Marszałkowskim ulicy Lisiny
25 stycznia br. burmistrz Paweł Grzybowski wraz z Tomaszem Kosińskim, kierownikiem Wydziału Inwestycji i Infrastruktury oraz
pracownikiem wydziału Mariuszem Majewskim uczestniczyli w
spotkaniu z Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Marzeną Baczyńską.
Tematem przewodnim spotkania były planowane jeszcze w tym
roku modernizacje infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Drogi wojewódzkie biegnące przez
Rypin będą modernizowane zgodnie z
Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności
Komunikacji Drogowej i Kolejowej przy
wykorzystaniu środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020. Dzięki współpracy Urzędu Miasta
z ZDW przy przebudowywanych trasach
mogą też powstawać ciągi pieszo-rowerowe. Podczas styczniowego spotkania
omówione zostały między innymi zasady
współpracy przy realizacji zadań polegających na budowie ronda w rejonie skrzyżowania ulic Mławska, Młyńska, dra. F. Dłutka oraz przebudowie chodnika i budowie
ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Mławskiej do przejazdu kolejowego. Podniesione również zostały możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na budowę ścieżki
rowerowej od przejazdu kolejowego do
ulicy Bielawki.
Omówione zostały również terminy
realizacji przebudowy skrzyżowania ulic
Lipnowskiej i T. Kościuszki oraz sprawę
opracowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dokumentacji na przebudowę

drogi wojewódzkiej 534 Cetki - Rypin.
Skrzyżowanie ulic Toruńskiej, Piaski oraz
Mleczarskiej zostanie zastąpione rondem.
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
otrzymał zapewnienia, że w drugim kwartale rozpocznie się realizacja tego zadania
w ramach projektu „Projektuj buduj”. W
ramach tej inwestycji istotne dla naszego miasta ulice T. Kościuszki i Powstania
Styczniowego zostaną przebudowane, poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy,
a przestrzeń miejska wzbogaci się o kolejne miejsca parkingowe w starej części.
W tym roku miasto planuje budowę
pierwszego etapu ścieżki rowerowej na
odcinku od skrzyżowania ulic Młyńskiej
i Mławskiej do przejazdu kolejowego, a
następnie do strefy przemysłowej: koszt
inwestycji to 400 tys. zł.
Pozostałe odcinki dróg, które zostaną
zmodernizowane w oparciu o Regionalny
Program Operacyjny ZDW to między innymi droga wojewódzka nr 563 Rypin-granica województwa (w miejscowości Okalewo). Tu prace rozpoczną się najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku.
Karolina Rębacz

Podczas spotkania poruszono kwestie remontów dróg wojewódzkich Cetki – Rypin oraz Rypin – granica
województwa. Jeszcze w tym roku ruszą przebudowy na obu odcinkach. (fot. UM)

Mimo zimowej aury trwa remont
ulicy Lisiny. To najdroższa planowana przebudowa infrastruktury
drogowej w tym roku.
Zakres prac obejmuje między innymi
roboty rozbiórkowe, zostanie wykonana pieszojezdnia z kostki brukowej oraz
zjazdy na posesje, wykonanie koryta pod
warstwę konstrukcyjną, pieszojezdni z
kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. W
ramach zadania powstaną dwa zbiorniki
retencyjne, jak również elementy odwodnienia drogi. Zostanie także przeprowadzona regulacja wysokościowa zaworów
wodociągowych i gazowych oraz włazów
kanałowych. Koszt zadania to 737 124,24
zł. Wykonawcą robót jest firma ER-BRUK
Avetisyan Karen.
Karolina Rębacz

Powstaje nowoczesny
kompleks sportowy

Rozpoczęły się prace przy przebudowie boiska piłkarskiego i
boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Rypinie przy ul. Sportowej
(dawny Zespół Szkół Miejskich).
Wykonawcą robót jest firma PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE.
Zakres prac obejmuje między innymi
roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta
pod warstwę konstrukcyjną, pieszojezdni
z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje.
W ramach zadania powstaną dwa zbiorniki retencyjne, jak również elementy
odwodnienia drogi. Zostanie także przeprowadzona regulacja wysokościowa
zaworów wodociągowych i gazowych
oraz włazów kanałowych. Koszt zadania
to 737 124,24 zł. Wykonawcą robót jest
firma ER-BRUK Avetisyan Karen.
Karolina Rębacz

Praca przy budowie kompleksu boisk potrwają
do połowy czerwca tego roku (fot. K. Rębacz)
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Park Miejski
– centrum
aktywnej rekreacji
7 lutego br. Burmistrz Paweł Grzybowski wraz z Zastępcą
Skarbnika Miasta Krzysztofem Pietrzakiem złożyli podpisy
pod umową na dofinansowane zadania z środków unijnych.
Już w drugiej połowie wakacji najmłodsi będą mogli korzystać
z nowoczesnego placu zabaw, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających.
Inwestycja realizowana jest również dzięki uczestnictwu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin
Ziemi Dobrzyńskiej – Region Północ.
Nowy plac zabaw zlokalizowany będzie
w otoczeniu zieleni, w sąsiedztwie muszli koncertowej oraz parku linowego.
Miejsce to zostało wybrane celowo,
aby zapewnić dzieciom oraz rodzicom
rekreację w cieniu drzew, gwarantującym udaną zabawę również podczas
upalnych dni. – Niemal wszystkie place
zabaw w naszym mieście usytuowane
są na otwartej przestrzeni, odpowiadając na apele rodziców wybraliśmy takie
miejsce, gdzie zabawa i odpoczynek
będą czystą przyjemnością – zapewnia
burmistrz Paweł Grzybowski.
Całkowity koszt inwestycji to ponad
200 tys. zł, pozyskane dofinansowanie
wynosi 157 793, 00 zł. Prace zakończą
się w licu 2018 roku.
Jest to jedno z kilku przedsięwzięć,
które uatrakcyjnią bazę rekreacyjno-

-sportową parku oraz sąsiadującego z
nim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już wiosną ruszy budowa parku
linowego, na którą również pozyskano
znaczne dofinansowanie z PROW. Jest
to doskonały sposób na czynny wypoczynek. W sąsiedztwie znajduje się
również Acitve Park oraz siłownia na
powietrzu.
W tym roku miasto planuje złożyć
wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności, która pozwoliłaby nie tylko na rozbudowę już istniejącej siłowni na powietrzu, ale także
stworzenie sprawnościowego placu
zabaw wyposażonego między innymi w
trampoliny naziemne oraz strefę relaksu, gdzie znalazłyby się przede wszystkim stoły do piłkarzyków, tenisa oraz do
gry w szachy. Przestrzeń tą wzbogaciłoby dodatkowo wyremontowane boisko
do siatkówki plażowej.
Karolina Rębacz

W Kancelarii

Premiera o Rypinie

Z ministrem Sasinem burmistrz poruszył kwestie
budownictwa wielorodzinnego (fot. nadesłane)

2 lutego br. podczas spotkania w Kancelarii Rady Prezesa Ministrów Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski przeprowadził owocne rozmowy z Premierem RP
Mateuszem Morawieckim, jak również z
Ministrem Jackiem Sasinem. Dotyczyły
one istotnych dla rozwoju naszego miasta
spraw, między innymi poszerzenia oferty
mieszkaniowej dla młodych rypinian, dofinansowania inwestycji drogowych oraz
kolejnej transzy wsparcia z Ministerstwa
Kultury dla rypińskich instytucji kultury,
a także dofinansowania planowanych rewitalizacji zabytków.
Karolina Rębacz

O piżmowołach
i mamutach w muzeum
Niezwykle ciekawych opowieści dotyczących życia prehistorycznych zwierząt
można było posłuchać w Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej w Rypinie. W dniu 26 stycznia 2018 r. w odbyła się tu bowiem prelekcja dr Kamilli Pawłowskiej pt: „Różnorodność ssaków w ekosystemach plejstocenu.
Pani Kamilla na co dzień pracuje w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, paleozoologiem
i archeozoologiem. Jej zainteresowania
badawcze koncentrują się w szczególności na zagadnieniach związanych z historią
dyspozycyjną zespołów plejstoceńskiej
fauny oraz na znaczeniu gospodarczym i
społecznym zwierząt począwszy od neolitu. Prowadzi badania w Polsce i Turcji.
Nadesłane

Nowy plac zabaw to nowe atrakcje i sprzęty
Podczas wykładu słuchacze mogli obejrzeć np. róg tura
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Przeżyli ze sobą

50 lat

7 grudnia ub. r. na Sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się wręczenie Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Miasta Rypin Jarosław
Sochacki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-

wilnego Aneta Wilkanowska uhonorowali
piętnaście par małżeńskich medalami za
50 lat pożycia małżeńskiego. Złożono im
także serdeczne życzenia oraz pogratulowano wytrwałości i umiejętnej pielęgnacji
wiążącego ich uczucia. Na uroczystości nie

zabrakło rodzin i przyjaciół odznaczonych
par. Jeszcze raz życzymy wszystkim Państwu szczęścia, radości, miłości oraz kolejnych wspaniałych lat spędzonych razem.
Justyna Rucińska
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Rypiński Sejwal z 20 medalami!

27 stycznia odbyła się najważniejsza w naszym województwie impreza pływacka. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego patronatem objął także Burmistrz Miasta Rypin.
– Uważam, że był to najlepszy występ
dotychczas naszych pływaków, na zawody zjechali najlepsi zawodnicy z regionu,
w tym Szkoła Mistrzostwa Sportowego z
Bydgoszczy – mówiła Karolina Topolewska, trener klubu. – To, co zrobili rypinianie
27 stycznia zasługuje na najwyższe uznanie, 20 medali to ogromny sukces.
Zwodnicy starszych kategorii wiekowych walczyły o przepustkę na Mistrzostwa Polski. Zarówno zawodnicy, jak i tre-

nerzy doceniają rypiński basen, lubią tu
powracać i ścigać się o najwyższe laury.
Oznacza to, że Rypińskie Centrum Sportu
to doskonały obiekt do rozgrywania tego
typu mistrzostw. Przed zawodnikami teraz
przygotowania do Ogólnopolski Zawodów
Pływackich „W poszukiwaniu talentów”
pod patronatem Burmistrza Miasta Rypin,
które odbędą się 14 kwietnia w Rypińskim
Centrum Sportu.
Nadesłane

Zawodnicy Sejwala zgromadzili na swoim koncie aż 20 medali

Astrobaza
zaprasza w swoje progi
Wszystkich zainteresowanych kosmosem zapraszamy do rypińskiej astrobazy na kwietniowy cykl spotkań. Już 14 kwietnia od 12:00 do 13:30 zaplanowano
obserwacje Słońca. W dniach 20 i 21 kwietnia astrobaza otwiera swoje podwoje
późnym wieczorem, w godzinach od 20:00 do 21:30. Wówczas będzie możliwa
obserwacja Księżyca, Wenus, która w tych dniach zachodzi szybko za horyzont, jak
również rozpoznawanie gwiazdozbiorów, astrofotografia.
Osoby chętne do udziału w obserwacjach astronomicznych proszone są o zgłaszanie swojej obecności (podanie imienia i nazwiska) na adres astrobaza@o2.pl do godziny 17:00 dzień
przed obserwacjami. Liczba miejsc ograniczona. Liczy
się kolejność zgłoszeń. Jeżeli w dniu obserwacji niebo będzie zachmurzone, obserwacje są odwołane
automatycznie. Na adres osoby zgłaszającej się
zostanie wysłana wiadomość.
www.facebook.com/Astrobazarypin.
Zapraszamy!
Karolina Rębacz
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Odprawa roczna

Komendy Powiatowej
Policji w Rypinie
10 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę rypińskich policjantów za
2017 rok. W odprawie uczestniczył I Z-ca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski
oraz policjanci i pracownicy rypińskiej
komendy. Na zaproszenie kierownictwa jednostki przybyli również: Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski,
Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński,
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Cegłowski, Wójt Gminy Rogowo Barbara
Nowakowska, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie
mł. bryg. Robert Wiśniewski oraz Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Rypin Monika
Kalinowska.
Nadesłane

Konkurs

„Superelewacja” 2018
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy mieszkańców miasta do udziału
w kolejnej edycji konkursu „Superelewacja”. Celem konkursu jest wyłonienie najładniej wyremontowanych i odnowionych
elewacji budynków na terenie miasta.
Do konkursu można zgłosić elewacje
budynków (co najmniej 15-letnich) wyremontowanych lub zmodernizowanych
w okresie ostatnich dwóch lat, od terminu składania zgłoszenia. Właściciele
najładniejszych fasad otrzymają nagrody
pieniężne. Pierwsze miejsce to nagroda w wysokości 8.000 zł, za drugie miejsce przewidziano nagrodę w wysokości
4.500 zł, natomiast trzecie miejsce to
2.500 zł.
Zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć
do Urzędu Miasta Rypin (ul. Warszawska 40)
do dnia 15 maja br. Zgłoszenie powinno zawierać deklarację o przystąpieniu do konkursu, zgodę właściciela budynku i jeśli to możliwe zdjęcia budynku sprzed remontu.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela pan Marek Kiedrowski z Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta Rypin pod numerem telefonu 54 280 96 34.
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas tegorocznych Dni Rypina.
Magdalena Balińska
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XI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Miasta Rypin
W dniu 9 grudnia 2017 roku na Hali
Rypińskiego Centrum Sportu odbył się
XI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o
Puchar Burmistrza Miasta Rypin. Do zawodów przystąpiło 83 osób, które reprezentowały: UKS OSIR Brodnica, Unia Choceń, GOK Rogóźno, LZS Świecie nad Osą,
PIAST Łasin, Grudziądz, Plemięta, Sierpc,
Białasy, Działdowo, GKS Zbiczno, MKS
Ekonomik Rypin. Zawodnicy zostali podzieleni na dziewięć kategorii wiekowych:
szkoła podstawowa dziewcząt gimnazjum
dziewczęta, seniorki, szkoła podstawowa
chłopcy, gimnazjum chłopcy, ponadgimnazjalne chłopcy, oldboy, MKS Ekonomik.
Po zaciętej i stojącej na wysokim poziomie
walce mistrzami zostali: w kategorii szkół
podstawowych dziewcząt I miejsce zajęła
Brzezicka Natalia Działdowo, II miejsce Kuligowska Oliwia III miejsce Lejman Natalia,
w kategorii gimnazjum dziewcząt I miejsce Ostrowska Weronika Zbiczno II miejsce Szulkowska Aleksandra MKS Ekonomik

Rypin III miejsce Głowacka Natalia MKS
Ekonomik Rypin. Seniorki, I miejsce Dyja
Milena Sierpc II miejsce Wołowska Katarzyna Zbiczno III miejsce Gietka Agnieszka
z MKS Ekonomik Rypin. W kategorii szkół
podstawowych chłopcy, I miejsce zajął
Zawacki Jacek Łasin, II miejsce Krystian Sowiński Białasy, III miejsce Krzewiński Mikołaj LZS Jastrzębie, w kategorii gimnazjum
chłopcy I miejsce Biegański Bartek Brodnica, II miejsce Dyja Filip UKS OSiR Brodnica,
III miejsce Maciej Cylka z Plemiąt. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce
Karczewski Kamil UKS OSiR Brodnica, II
miejsce Rybowicz Krystian LZS Jastrzębie,
III miejsce Maćkowski Mateusz z Brodnicy,
w kategorii Senior I miejsce zajął Gutkowski Michał z UKS Brodnica, II miejsce Śliwiński Marcin UKS OSiR Brodnica, III miejsce Piekalski Sławomir UKS OSiR Brodnica,
w kategorii Oldboy I miejsce zajął Ostrowski Wiesław Plemięta, II miejsce Sobociski
Ryszard Melno, III miejsce Harmata Leszek

Mistrzostwa

o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta
Jarosława Sochackiego
W dniach 18-22 stycznia br. hala RCS
stała się areną zaciętej walki szesnastu
drużyn. W rozgrywkach piłkarskich wzięli udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych. Organizatorem mistrzostw
w halową mini piłkę nożną był Uczniowski Klub Sportowy Trójka
Rypin. Celem turnieju była
popularyzacja piłki nożnej
wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a
także propagowanie poprzez
uprawianie sportu zdrowego stylu życia. Nie zabrakło
również dobrej zabawy. W
finale Mistrzostw spotkała
się drużyna klasy III A SP1
oraz klasy IIIC SP3. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, o
zwycięstwie przesądziły rzuty karne. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa IIIC
SP3. – Tegoroczne Mistrzostwa spotkały się z rekordowym zainteresowaniem. W
rozgrywkach wzięło udział aż
160 uczniów naszych szkół
podstawowych. Chciałbym

serdecznie podziękować uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół za
włączenie się do zabawy. Do zobaczenia
za rok! – mówi Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Miasta.
Karolina Rębacz

Rogóźno, w kategorii MKS Ekonomik I
miejsce zajął Szulkowski Tomek, II miejsce
Strzelecki Marek, III miejsce Górczyński
Przemek. Siódmy raz odznaczeni zostali
najstarsi zawodnicy tego turnieju przez
Przewodniczącego Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki Janusza Chojnackiego:
Szulc Zdzisław GOK Rogóźno - 79 lat i Dyja
Katarzyna z Sierpca. Puchary, które wręczył Przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki Janusz Chojnacki, Wice
Przewodniczący Rady Miasta Sławomir
Malinowski i radny Rady Miasta Andrzej
Pacer, ufundowała Rada Miasta Rypin. Organizatorem turnieju tenisa stołowego był
MKS „Ekonomik” z Rypina. Współorganizatorem turnieju był Urząd Miasta Rypin,
który ufundował puchary, dyplomu, i nagrody. Serdecznie dziękujemy sponsorom
turnieju: firmie ROTR Rypin, hurtowni Żuchowscy i cukierni Piotra Malinowskiego z
Rypina.
Nadesłane

Turniej
bowlingowy
Z okazji walentynek 15 lutego br. na
kręgielni Rypińskiego Centrum Sportu
rozegrano otwarty turniej bowlingowy
„Zakochani w bowlingu” o puchar Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i
Turystyki Janusza Chojnackiego.
Współzawodnictwo stało na wysokim poziomie, rzucano wiele dobrych
wyników, nawet powyżej 200 punktów.
Runda zasadnicza wyłoniła półfinalistów,
którzy stoczyli pasjonującą walkę o finał
rozgrywek. Ostatecznie zwyciężył Andrzej
Zaczkiewicz, który pokonał w finale Jacka
Jackowskiego. W meczu o trzecie miejsce
Łukasz Rybiński wygrał ze Sławomirem
Stępskim. Na zakończenie turnieju wręczono puchary i upominki. Dziękujemy
sponsorom zawodów Radzie Miasta Rypin
i firmie ROTR Rypin.
Nadesłane
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Mistrzostwa Rypina o Puchar Burmistrza
Miasta w Piłce Halowej
3 lutego br. na hali Rypińskiego Centrum Sportu odbyły się Mistrzostwa Rypina o Puchar Burmistrza Miasta w Piłce Halowej. Na parkiecie spotkało się osiem drużyn z powiatu rypińskiego.
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Team Rypin, która wygrała z drużyną Czarni Małej z wynikiem
6:0. 5 bramek w tym emocjonującym starciu strzelił
Paweł Kukowski. Team Ry-

pin niestety nie obronił zeszłorocznego tytułu. Po zaciekłej grze do walki o pierwsze
miejsce stanęli: PSP Rypin i Mito Spedycja.
Mecz zakończył się wynikiem 0:0, o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Ostatecznie z wynikiem 3:2 wygrała drużyna PSP

Rypin. Najlepszym bramkarzem turnieju
został Rafał Orędowski, a strzelcem Paweł
Kukowski. Nagrody oraz puchary wręczyli
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
oraz dyrektor MOSiR Sławomir Stefański.
Karolina Rębacz

Finaliści rozgrywek wraz z burmistrzem Pawłem Grzybowskim i dyrektorem MOSiR Sławomirem Stefańskim (fot. K.Rębacz)

Oldboje Lech Rypin zagrali
dla Amelki
W sobotę 3 marca już po raz piąty na hali RCS został rozegrany
turniej piłkarski oldbojów.
Tegoroczny turniej halowy pod hasłem
„Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta” był
szczególnym wydarzeniem z dwóch przyczyn.
To już piąta, jubileuszowa edycja piłkarskich
zmagań oldbojów, ale tym razem przede
wszystkim ekipy wspomogły Amelkę Krauze.
U niespełna trzyletniej rypinianki w zeszłym
roku zdiagnozowano zaawansowaną postać

białaczki. W czasie imprezy sprzedawane
były kupony turniejowe, a cały dochód został
przekazany rodzicom Amelki. Łącznie udało
się zebrać 6774,02 zł. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do wsparcia finansowego leczenia Amelki. Turniej uświetnił występ
Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej.
Puchar Burmistrza Miasta Rypin Pawła
Grzybowskiego i jednocześnie I miejsce zdobyła drużyna Lech Oldboy Rypin, drugie Liberpol Płońsk, a trzecie
KPZPN Bydgoszcz. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Paweł Kukowski, najlepszym strzelcem Piotr Buchalski, a najlepszym bramkarzem Sebastian Przybyła.
Spośród zawodników nagrodzono także najstarszego
futbolistę, którym był Jacek
Jankowski.
Oldboje Lech Rypin zdobyli I miejsce podczas jubileuszowego
Justyna Rucińska
Turnieju Sąsiadujących i Zaprzyjaźnionych Miast (fot. M.Łukowska)
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Turniej

hokejowy RCS

4 lutego Staś Rypin zmierzył
się w emocjonujących meczach. Do Rypina przyjechały hokejowe zespoły, biorące
udział w ogólnopolskiej Lidze
Centralnej.
Zawodnicy Staś
Rypin
na boisku
spotkali się z ósemką tarnowskie Góry,
którą ograli po zaciętym pojedynku 3:2.
Niestety nie powiodło się w dwóch kolejnych meczach: z
Lipnem Stęszew Staś przegrał 2:3, a z
UKS-em Lutkówka 1:2. Na listę strzelców wpisali się: Mirosław Tomaszewski, Piotr Śmiglewski i Patryk Śliwiński.
Był to najlepszy turniej w wykonaniu Stasia w tegorocznej lidze.
Turniej hokejowy objął patronatem Burmistrz Miasta Rypin Paweł
Grzybowski.
Nadesłane
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Kocha, lubi, szanuje ….

Z okazji Dnia Zakochanych Rypiński Dom Kultury postanowił
zorganizować miły wieczór
dla wszystkich tych, dla których miłość jest ważna. Dzięki
uprzejmości gospodarzy Galerii Handlowej „Młyn”, Rypińskiego Stowarzyszenia Inicjatywa na
czele z Małgorzatą Grodzicką udało
się stworzyć fantastyczny, magiczny klimat walentynkowego wieczoru. Były piękne, polskie, popularne, romantyczne piosenki, słodkości, dmuchane serca i naklejki
z wyznaniem godnym lokalnego patrioty.
Na jednej ze ścian w galerii zawisła kolorowa, oryginalna firanka z kartek walentynkowych, które zostały wykonane przez
uczniów szkół naszego powiatu w ramach
ogłoszonego przez RDK konkursu. Pod
wspaniałą wystawą stała specjalnie na tę
okazję przygotowana ławka dla zakochanych, na której można było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Obok ławki znalazło
się duże czerwone serce, na którym zawisły nagrodzone wyznania do naszego
miasta. Laureatami tego konkursu zostali
Justyna Reszkowska – uczennica Zespołu
Szkół nr 4 w Nadrożu, która odebrała voucher na zabieg kosmetyczny dla dwóch
osób ufundowany przez Natalię Dylewską – NKosmetika w Rypinie oraz Konrad

Ziółkowski, który otrzymał voucher dla dwóch osób do kina
„Bałtyk” do zrealizowania
w drugiej połowie 2018 roku
(po remoncie obiektu). Na
sercu zawisły także inne wyznania, ponieważ każdy obecny
tego
dnia w galerii
mógł wyrazić co
czuje i w podobny
sposób umieścić to
na czerwonym sercu.
Podczas walentynkowego eventu
odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i
wyróżnień laureatom
konkursu na walentynkową kartkę. Miło
nam poinformować,
że nagroda główna
– rodzinna sesja fotograficzna ufundowana przez Lenę Budzanowską – Studio
Fotografii „Skrzydlate
Kadry” przypadła Julii Jastrzębskiej (SP 3
Rypin), cztery równorzędne nagrody – vo-

Sentymentalna podróż
24 lutego przez Rypin przejeżdżały
dwa pociągi pasażerskie Bachotek oraz
Spichlerz. Pierwszy z nich wyjeżdżał z
Brodnicy, a drugi z Torunia. Mieszkańcy
Rypina wspólnie z Burmistrzem Miasta
Rypin Pawłem Grzybowskim udali się na
stację PKP by przywitać pasażerów pociągu Bachotek. Na pokładzie znajdowało
się 130 podróżnych. Przejazd organizowało Stowarzyszenie Instytutu Rozwoju
i Promocji Kolei oraz Turystyka Kolejowa

TurKol.pl. Była to sentymentalna podróż
po częściowo nieczynnej w ruchu pasażerskim linii kolejowej pomiędzy Brodnicą a
Sierpcem. Wszyscy mogliśmy powrócić do
czasów, gdy na naszej stacji tętniło życie.
Dla wielu pasażerów była to pierwsza jazda pociągiem. Wizyta w Rypinie przyniosła wszystkim niezapomniane wrażenia i
mnóstwo uśmiechu. Mamy nadzieję, że
nie była to ostatnia wizyta pociągu pasażerskiego w naszym mieście.
Justyna Rucińska

uchery do kina „Bałtyk” dla dwóch osób
trafiły do rąk: Julii Rygielskiej (SP 3 Rypin),
Michaliny Jasińskiej (SP 3 Rypin), Sebastiana Żelazkowskiego (SP 3 Rypin) oraz Adriana Kopackiego (SP Ostrowite).
Nadesłane

Orszak
Trzech Króli
W piątek 6 stycznia obchodziliśmy
Święto Trzech Króli. Radosny orszak przeszedł ulicami Rypina. Zwieńczeniem uroczystości była msza święta w parafii św.
Stanisława Kostki. Organizatorem rypińskiego Orszaku Trzech Króli była Akcja Katolicka przy parafii św. Stanisława Kostki.
Karolina Rębacz

Po raz szósty barwny korowód przeszedł ulicami
miasta. Zgromadzonych serdecznie powitali na
Nowym Rynku ks. Infułat Marek Smogorzewski,
ks. Kan. Andrzej Krasiński, prezes Akcji Katolickiej
Wiesława Winiarska oraz burmistrz Paweł Grzybowski. (fot. nadesłane)
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Ruszyli wilczym tropem
W niedzielę 4 marca podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce, tak i w Rypinie, w samo
południe padł sygnał do startu biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przy lekkim mrozie, prawie
100 biegaczy pokonywało odcinek liczący tradycyjnie 1963 metry.

Grupa mieszkańców Rypina i okolic
wzięła udział w zorganizowanym po raz
pierwszy w naszym mieście biegu „Tropem
Wilczym”.I Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w 2013 roku w lesie koło
Zalewu Zegrzyńskiego. Wówczas wzięło
w nim udział 50 uczestników. Inicjatywa
podjęta sześć lat temu przez grupę pasjonatów i działaczy społecznych niebywale
się rozrosła. W tym roku bieg został zorganizowany w 333 polskich miastach, również w Rypinie. Pomimo mrozu w niedzielne przedpołudnie w Parku Miejskim przy
ulicy Orzeszkowej atmosfera była bardzo
gorąca. Mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę opracowaną przez specjalistów z
gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej, poświęconą historii Danuty
Siedzikówny „Inki”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko strzeleckie przygotowane przez pasjonatów
historii z Mławy.Punktualnie o godzinie
12.00 wystartowała blisko 100-osobowa
grupa biegaczy. Wśród nich rodziny z kilkuletnimi dziećmi. Jako pierwszy dystans
1963 metrów pokonał Cezary Ruciński,
drugie miejsce zajął Bartosz Chmielewski, trzeci na mecie był Maciej Grzybowski. Po zakończonym biegu na wszystkich
czekała pyszna grochówka oraz kiełbaska
z ogniska.Za zaangażowanie w przygotowanie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” w Rypinie dziękujemy
pracownikom Urzędu Miasta Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypińskiego
Domu Kultury, MOSiR Rypin, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz
uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół
Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Na
szczególne podziękowania zasługują niezawodni rypińscy harcerze, którzy zawsze
są chętni do niesienia pomocy.
Mamy nadzieję, że za rok będzie nas
jeszcze więcej.
Monika Kalinowska
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O Żołnierzach Wyklętych pogranicza
6 marca br. w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej odbyło się spotkanie z Ewą Rzeszutko
– historykiem i regionalistą, na którym zainteresowani mogli poszerzyć swoją wiedzę
o kolejach losu Żołnierzy Wyklętych z najbliższych nam okolic. Związana z Lidzbarkiem prelegentka, która wyniosła z domu
patriotyczne wychowanie podjęła się badania polskiego podziemia patriotycznego
funkcjonującego w regionie. Jej publikacje

w tej tematyce choć są regularnie wznawiane, rozchodzą się na pniu. Prelekcja na temat
Polskiego podziemia patriotycznego w latach
1945 – 1947 w okolicach Działdowa, Lidzbarka, Brodnicy i Rypina zgromadziła wielu słuchaczy. Burmistrz Paweł Grzybowski wręczając kwiaty pani Ewie Rzeszutko podziękował
jej za trud włożony w odkrywanie niełatwych
kart historii i nieustającą chęć dzielenia się
swoją wiedzą z innymi.
Karolina Rębacz

Spotkanie wpisane zostało w obchody Dni Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście. Wśród sporego grona
słuchaczy znaleźli się również harcerze rypińskiego hufca ZHP. (fot. K. Rębacz)
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Drugi tom albumu
„Rypin w starej fotografii”
Nadeszła wiekopomna chwila! Mamy
już II tom albumu „Rypin w starej fotografii. Ludzie w przestrzeni miasta”. Na
stu stronach setki zdjęć i wiele nazwisk
rypinian. Sentymentalna podróż poprzez
różne sfery życia mieszkańców uwiecznione na celuloidowej kliszy. Dzieciństwo,
młodość, życie prywatne czy zawodowe te
i inne sceny z przeszłości ułożone zostały
w rozdziały albumu. Promocja w klimacie

Wyjątkowy
jubileusz

zebrania aktywu zakładowego przełomu
lat 60. i 70. Kolega dyrektor Andrzej Szalkowski i koleżanka Wioleta Wojeńska,
oraz przedstawiciele szeregu wydziałów
zakładowych przedstawili nową koncepcję
albumu. Promocja była okazją do refleksji,
dzielenia się ciekawymi spostrzeżeniami,
a nawet deklaracji przekazywania fotografii do kolekcji muzealnej.
Nadesłane

Kolektyw zaprezentował zgromadzonym wiekopomne dzieło o ludziach Rypina. Z niecierpliwością czekamy
na kolejny tom!

Burmistrz Miasta Rypin wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anetą
Wilkanowską odwiedzili Państwa Genowefę i Janusza Skowrońskich, aby wspólnie uczcić wyjątkową rocznicę – 69 lat
pożycia małżeńskiego. To dowód wielkiej
miłości rodzinnej, wierności, wzajemnego
szacunku i zrozumienia oraz wytrwałości.
Przez te lata stawiali wspólnie czoła trudom życia, przeżyli mnóstwo wspaniałych
i ważnych wydarzeń. Serdecznie gratulujemy małżonkom wyjątkowego jubileuszu
i życzymy kolejnych lat trwania w miłości.

Miedzą gnał czarny pies

– o najnowszych opowiadaniach Bogumiła Drogoroba
na spotkaniu autorskim w MPBP w Rypinie
Bogumił Drogorób, to autor, którego wcześniejsze trzy zbiory opowiadań zostały docenione przez
środowiska literackie. Zaszczycił swoją obecnością Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w
Rypnie, która za namową czytelników zorganizowała 27 lutego spotkanie autorskie.
Bogumił Drogorób jest absolwentem kłym” człowiekiem, „zwykłym” miejscem,
wy sposób potrafi z pozornie nieistotnych
filologii polskiej na Uniwersytecie Mikoła- niepozornym zdarzeniem. To ciekawość
rzeczy wyłuskać detal, drobiazg i wykreja Kopernika w Toruniu, gdzie po studiach świata, tego wielkiego i małego, kiedy
ować z tego opowieść, bohatera, o któzamieszkał i rozpoczął przygodę dzien- tematy pojawiają się nierzadko przypadrych się czyta z wypiekami na twarzy. Wninikarską. Publikował w dzienniku „No- kowo, stają się podstawą do stworzenia
kliwa rejestracja otoczenia, wsłuchiwanie
wości”, następnie tygodniku „Kujawy”, a reportażu. Dzięki umiejętności słuchania i
się w drugiego człowieka oraz zaskakująca
od 1991 roku „Gazecie Pomorskiej”. Pod patrzenia, Bogumił Drogorób w wyjątkopuenta to znaki szczególne twórczości Bokoniec lat 90. wyjechał do Brodnicy i
gumiła Drogoroba.
stworzył tam prężny oddział „Gazety
Inspiracje odnajduje w litePomorskiej”.
raturze Marka Hłaski, Andrzeja
Na wieczorze literackim pojawiBrychta, czy Marka Nowakowło się wielu przyjaciół, znajomych
skiego, którego stylistyka, aż po
bohatera wieczoru, wśród nich był
niektóre frazy, jest najbliższa
Marek Kusztal, wieloletni przyjaciel
sercu autora. Za mistrzów redziennikarza, z wykształcenia prawportażu obcego uważa Normana
nik, z zamiłowania poeta. To właśnie
Mailera, Egona Erwina Kischa,
p. Marek Kusztal poprowadził spotkaSwietłanę Aleksijewicz, Orianę
nie, zasypując pisarza mnóstwem pyFallaci. Te nazwiska każdy przytań. Z rozmowy wyłoniła się sylwetka
szły adept sztuki dziennikarskiej
człowieka ciekawego świata i ludzi, z
powinien znać, z ich twórczością
pasją penetrującego okolice, małe zasię zapoznać, zanim samodzielpomniane miejsca; człowieka, który
nie zacznie przemierzać reporz pozornie błahych tematów potrafi
terskie szlaki, a swoje impresje
napisać zajmującą, często zapierającą Obecny na spotkaniu burmistrz Paweł Grzybowski podziekował pisarzo- przelewać na papier.
dech w piersiach historię. Wszystko, wi za dotychczasową współpracę oraz otoczenie opieką początkujących,
Natalia Baran
co pisze wyrasta z refleksji nad „zwy- rypińskich dziennikarzy
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26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
1 stycznia br. w Rypińskim Centrum
Sportu odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tegorocznym programie imprezy, organizowanej przez Sztab
WOŚP przy RDK Rypin, zaprezentowały się
m.in.: Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
Klaudii Kuźmińskiej, Dziecięca Akademia
Rozwoju
Umiejętności/Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa - P. Katarzyny/
Mirosława Becmer, Przedszkola Miejskie,
Grupa Wokalna „Korniki” - P. Czarka Kubackiego, Młodzieżowy zespół z ZS nr 1
w Rypinie, kierowany przez P. Wiolettę
Romanowską/P. Sylwestra Ziomka, Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”, Damian Pawłowski, Kluby Seniora „Wrzosy” i
„Srebrny Włos”, Kapela „Sami Swoi” oraz
młodzieżowy zespół muzyczny „The Explorers”. Nie zabrakło również tradycyjnego
światełka do nieba. Licznie zgormadzona
publiczność miała także okazję zapoznać
się z wystawami przygotowanymi m.in,
przez: Liceum Plastyczne, Kluby Seniora
jw., Modelarnie „Hobby”, Formację ASG,
Związek Harcerstwa Polskiego. Rypinianie

po raz kolejny udowodnili, że mają wielke
serca. Nie są obojętni na krzywdę, szczególnie najmłodszych. Tegoroczna kwesta
osiągnęła rekordową kwotę w wysokości:
26 960,33 + waluta obca (21,90 euro + 8,69
funt + 253 korona czeska).
Dziękujemy serdecznie wszystkim: wolontariuszom, osobom, instytucjom oraz
służbom zaangażowanym w kwestowanie,
organizacje oraz przebieg tegorocznego finału. Do zobaczenia za rok! Sie Ma!
Nadesłane

Podczas Finału WOŚP tradycyjnie odbyły się licytacje
(fot. K. Rębacz)

Wystawa szopek
bożonarodzeniowych
8 grudnia 2017 roku w Galerii Handlowej „Młyn” została oficjalnie otwarta
wystawa połączona z rozstrzygnięciem
siódmego konkursu plastycznego pod nazwą „Szopka Bożonarodzeniowa”. Konkurs
ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu rypińskiego,
którzy mają możliwość stworzenia szopki
w metodach konstrukcyjnej lub płaskorzeźbie. Za każdym razem przedsięwzięcie to
cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym
roku ze względu na trwający w obiekcie
remont, konkurs ten
został rozstrzygnięty
w Galerii. Tegoroczna edycję udało się
zorganizować dzięki
wsparciu Rypińskiego
Stowarzyszenia Inicjatywa. Ogłoszenie
werdyktu poprzedził
akcent muzyczny. Zebranych wśród których byli też radni:
Barbara Górecka, Janusz Chojnacki, Paweł
Sobierajski, Tomasz
Szczęsny, Andrzej Pacer, Waldemar Mu-
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rawski powitał serdecznie Dyrektor Rypińskiego Domu Kultury - Grzegorz Ziomek,
który przybliżył zebranym tradycje szopki
bożonarodzeniowej. Następnie został ogłoszony werdykt oraz wręczono laureatom
upominki. Na zakończenie niespodziankę
muzyczną przygotowała Miejska Orkiestra
Dęta, która pod batutą Klaudii Kuźmińskiej
wykonała standardy bożonarodzeniowe w
ciekawej, nowoczesnej aranżacji.
Nadesłane

Uczcili
pamięć
powstańców
Rypiński oddział Civitas Christiana ma za sobą szereg podejmowanych inicjatyw związanych z historią organizując m.in.
konferencje, sesje popularno-naukowe, spotkania, prezentacje wydawnictw poświęconych
zrywom powstańczym, walkom o
niepodległość w czasie niewoli
narodowej.
21 stycznia br. dwa środowiska współpracujące z sobą od wielu lat: Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie wraz z Parafią pw. Świętej Trójcy, zorganizowały uroczystość z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na
Ziemi Dobrzyńskiej, inaugurując również
100-tną rocznicę obchodów Odzyskania
Niepodległości. Uroczystość odbyła się w
kościele pw. Świętej Trójcy. Złożyły się na
nią konferencja oraz msza św. koncelebrowana przez pod przewodnictwem ks.
proboszcza kan. dr Andrzeja Krasińskiego, podczas której patriotyczną homilię
wygłosił ks. prałat Tadeusza Zaborny, asystent oddziału w Rypinie przywołując m.
in. postać Romualda Traugutta- dyktatora
Powstania Styczniowego, jako przykład
heroicznych cnót żołnierza i człowieka.
Głównym prelegentem konferencji „Z
Ich krwi posiew wolności. W 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”
był prof. dr hab. Mirosław Krajewski. Historyk zwrócił szczególną uwagę na role
duchowieństwa, właścicieli okolicznych
majątków, na sylwetki przywódców pociągających za sobą młodych ochotników
do walki, na rolę kobiet, dzieje zakonów
w Oborach, Trutowie i Skępem, przybliżając też wątki wyzwolenia Rypina przez
oddziały powstańcze. Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
proboszcza kan. dr Andrzeja Krasińskiego,
złożenie kwiatów przez przewodniczącą
Oddziału Civitas Christiana Zenobię Rogowską zakończyło uroczystość. Drugą
częścią była msza św. koncelebrowana
Złożenie symbolicznych kwiatów, podziękowanie przez przewodniczącą Oddziału
„Civitas Christiana” Zenobię Rogowską,
zakończyło uroczystość będącą wyrazem
wdzięczności, pamięci a nawet patriotycznego obowiązku dla wszystkich ofiar złożonych Polsce na przestrzeni dziejów.
		
Zenobia Rogowska
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Młodzi dziennikarze ćwiczyli swój warsztat podczas spotkania z Burmistrzem Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego

Warsztaty dziennikarskie
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie oraz Rypiński Dom Kultury byli organizatorami
warsztatów dziennikarskich zatytułowanych „Reportaż literacki na granicy dziennikarstwa i literatury”,
które odbywały się w grudniu ubiegłego roku.
Na warsztaty zaproszono uczniów klas
humanistycznych Zespołu Szkół nr 1 w
Rypinie wraz z opiekunem, nauczycielem
języka polskiego Ewą Fede. Swoim dziennikarskim doświadczeniem z młodymi
humanistami podzielił się Bogumił Drogorób – dziennikarz, dwukrotny laureat
ogólnopolskiego konkursu literackiego
im. Edwarda Stachury. Z wykształcenia
polonista, absolwent UMK w Toruniu. Od
1997 r. tworzy w Brodnicy prężny oddział
Gazety Pomorskiej. Bogumił Drogorób jest
autorem trzech zbiorów opowiadań „Biuro pisania podań”, „Czysty zapis”, „Idąc”,
a niedawno wydał „Miedzą gnał czarny
pies”.
Prowadzący opowiedział przyszłym
adeptom sztuki pisania o swojej ścieżce
zawodowej, podkreślając, jak ważną rolę

odegrało w jego życiu pióro. Tematy do
reportaży dostarcza autorowi samo życie, pojawiają się przypadkowo lub mogą
być planowane. Dziennikarz podpowiadał
młodzieży, że inspiracją do napisania tekstu może być wszystko i każdy, wystarczy
dostrzec detale charakteryzujące miejsce,
przedmiot, a w człowieka się po prostu
wsłuchać i z tego utkać ciekawą, ważną
opowieść. Wnikliwa rejestracja otoczenia
to najważniejsza wskazówka do napisania
reportażu. To drobiazgi i detale decydują
o dobrej opowieści. Reportaż jest gatunkiem z pogranicza dziennikarstwa i literatury opisującym prawdziwe wydarzenia,
dlatego prowadzący przywołał kilka czołowych nazwisk związanych z reportażem.
Egon. E. Kisch, Norman Mailer, Swietłana
Aleksijewicz, Oraiana Fallaci, czy z lokalne-

Podsumowali rok
4 stycznia w sali „Kryształowej” w Starorypinie Rządowym odbyło się
tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane wspólnie przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, Starostę Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Oddział w Rypinie Zbigniewa Wiśniewskiego. Imprezę uświetniło
swoją obecnością wielu znakomitych gości.
Na zaproszenie burmistrza Pawła Grzybowskiego odpowiedzieli między innymi
posłowie na sejm RP Joanna Borowiak,
Jan Krzysztof Ardanowski i Paweł Szramka,
marszałek Piotr Całbecki, wicewojewoda
Józef Ramlau, przewodniczący sejmiku
województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, członek zarządu województwa
Aneta Jędrzejewska, radny sejmiku Paweł
Zgórzyński, Elżbieta Siemiątkowska – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, przewodniczący Rady Miasta Rypin Jarosław

Sochacki oraz radni miejscy, członkowie
Zarządu Powiatu w Rypinie i radni powiatowi, wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski,
wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński,
ks. infułat Marek Smogorzewski – Dziekan
Rypiński, ks. kanonik Andrzej Krasiński –
proboszcz parafii św. Trójcy w Rypinie,
ks. Dawid Mendrok – proboszcz parafii
ewangelicko-augsburgskiej w Rypinie, ks.
Tadeusz Zaborny – były proboszcz parafii
św. Trójcy oraz ks. kanonik Władysław Jan
Jagiełło – proboszcz Parafii pw. Św. Anny
w Skrwilnie, Komendant Powiatowy Policji
młodszy insp. Paweł Cichacki, Komendant

go podwórka Melchior Wańkowicz, Hanna Krall, Ziemowit Szczerek, Magdalena
Grzebałkowska czy Mariusz Wilk to reporterzy, których twórczość należałoby znać.
Warsztaty dziennikarskie zostały podzielone na trzy bloki. Pierwszy zorganizowano
w MPBP 21 listopada, były to zajęcia teoretyczne. Kolejne odbyły się 30 listopada,
wtedy to młodzież miała się spotkać na
dworcu kolejowym, aby poczynić niezbędne do pierwszych wprawek reporterskich
obserwacje. Na ostatnie warsztaty młodzież została zaproszona przez Burmistrza
Miasta Pawła Grzybowskiego do rypińskiego ratusza. Tam w ogniu pytań znalazł się sam włodarz Rypina, który bardzo
chętnie udzielał licealistom odpowiedzi
na wszystkie nurtujące ich kwestie.
Nadesłane
PSP młodszy bryg. Robert Wiśniewski,
przewodniczący Rad Gmin, kombatanci,
przedsiębiorcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych, jednostek miejskich
i powiatowych, służby mundurowe, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.
Burmistrz Paweł Grzybowski podziękował za liczne przybycie oraz złożył
wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany
przez młodzieżową grupę teatralną działającą przy parafii św. Stanisława Kostki.
Młodzi artyści zaprezentowali fragment
„Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.
Spotkanie było okazją do podsumowania
minionego roku, ale też do nakreślenia
wyzwań, które stają przed nami w 2018
roku. Wszystkich zgromadzonych pobłogosławił ks. infułat Marek Smogorzewski i
wspólnie z ks. kanonikiem Andrzejem Krasińskich zachęcił do składania życzeń oraz
podzielenia się opłatkiem.
Karolina Rębacz
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Jubileusz rypińskiego
„Civitas Christiana”
W dniu 2 grudnia ub.r. członkowie i sympatycy „Civitas Christiana” spotkali się w Trutowie, przy
okazji obchodów Dni Wspólnoty. Była to wyjątkowa okazja - Civitas Christiana obchodzi 20-lecie
nadania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej.
Spotkanie rozpoczęło się przedpołudniowym wyjazdem autokaru z Rypina
do kościoła Św. Anny w Trutowie, gdzie
najważniejszym punktem programu była
koncelebrowana Eucharystia z Ojcami
Karmelitami pod przewodnictwem rypińskiego asystenta ks. prałata Tadeusz
Zabornego. W Homilii ks. Zabornego oraz
w późniejszym wystąpieniu przewodniczącej Oddziału w Rypinie Zenobii Rogowskiej odnaleźć mogliśmy dużo odniesień
do działalności „Civitas Christiana”, na co
zwracał uwagę już w 1994 r. w Watykanie
Ojciec Święty Jan Paweł II, zwracając się
słowami – „Budujcie civitas christiana” do
pielgrzymów stowarzyszenia.
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Członkowie organizacji aktywnie włączyli się w oprawę Mszy Świętej. Uprzednie
powitanie i zapoznanie z historią świątyni,
klasztoru prze gospodarza Ojca Aleksandra,
wysłuchanie programu artystycznego poświęconego Trutowowi w wykonaniu Jacka
Szablewskigo i Edmunda Rogowskiego z
Bractwa Literackiego „Civitas Christiana”,
słodki poczęstunek, wypełniły czas integracji w Dniu Wspólnoty, zorganizowanej z
okazji 20 – tej rocznicy nadania Stowarzyszeniu przez Konferencje Episkopatu Polski
i kard. Józefa Glempa, statusu organizacji
katolickiej. Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się film dokumentalny z wywiadami
udzielonymi przez kapłanów, prezydenta

Torunia Michała Zalewskiego, burmistrza
Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, pracowników naukowych, artystów, pracowników „Civitas Christiana” Torunia, Rypina,
z głównym komentarzem, stosownymi życzeniami z okazji Jubileuszu przewodniczącego Oddziału „Civitas Christiana” w Toruniu Piotra Hoffmanna.
Zebrane grono usłyszało od O. Aleksandra Pikora gratulacje za różnorodność
form pracy, kulturę słowa mówionego i pisanego wraz z życzeniami dalszej ciekawej
działalności oraz propozycję współpracy
na chwałę Pana, Maryi i Świętej Anny patronki świątyni w Trutowie.
		
Zenobia Rogowska
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Ferie w mieście

Jak co roku instytucje kulturalne zadbały o uatrakcyjnienie czasu dzieciom spędzających
ferie w mieście.
Rypińskie muzeum przygotowało
ofertę spotkań i warsztatów dla dzieci.
Tym razem sięgnięto po obyczajowość regionalną. Katarzyna Kłosowska i Monika
Lipka-Szalkowska przygotowały i poprowadziły zajęcia w zakresie obyczajowości
dobrzyńskiej – Święci w tradycji ludowej.
Grupa uczestników słuchając ciekawych
pogadanek przygotowywała swoje prace w postaci kolorowanek z wizerunkami
świętych. Kolorowanki wcześniej przygotowała pani Małgorzata Górna. Następnie
uczestnicy malowali figurki przedstawiające Świętego Jana Nepomucena. Około
30-centymetrowej wysokości odlewy gipsowe odpowiednio przygotowane przez
młodzież były następnie wedle uznania
autorów albo złocone albo srebrzone.
Wspólnie spędzony czas, warsztaty w muzeum to czas gdzie umiejętnie połączono
zabawę z nauką.

W czasie ferii zimowych Rypiński Dom
Kultury tradycyjnie zadbał o miłe wypełnienie czasu wolnego uczestnikom Zimowych Warsztatów Artystycznych. Mimo
trudności związanych z remontem kina,
udało się jednak przeprowadzić cykl zajęć
w starym domu kultury przy ul. Kościuszki, który obecnie jest tymczasową siedzibą
Rypińskiego Domu Kultury.
Dzieci uczestniczące w zajęciach poznały tajniki teatru, a teoretyczną wiedzę wcieliły w praktykę realizując wesołe
zabawy teatralne, które doskonale zintegrowały grupę. Dużo radości przyniosły
uczestników warsztaty tańca nowoczesnego, poprowadzone przez instruktora
Krzysztofa Szalkowskiego. Dzieci bardzo
szybko nauczyły się skomplikowanych
układów tanecznych. Bardzo ciekawe były
też zajęcia ceramiczne, na które uczestnicy udali się do Wąpielska do pracowni
Karoliny Meler. Podczas warsztatów dzieci
miały okazję obejrzeć ciekawe bajki. Zajęcia warsztatowe zakończyła dyskoteka
kostiumowa ze słodką niespodzianką, którą przygotowała pani Urszula Karwicka –

przewodnicząca Klubu Seniora „Srebrny
Włos” w Rypinie.
23 lutego zakończyła się V edycję
Warsztatów Animacji Filmowej, które dla
dzieci i młodzieży prowadziła Magdalena
Bryll z grupy artystycznej Poklatkowo.pl.
Pani Magdalena pracowała przy wielu produkcjach animowanych, między innymi
przy filmie „Piotruś i wilk” nagrodzonym
Oscarem w 2008 roku. Pod jej czujnym
okiem młodzież zapoznała się z tajnikami
tworzenia animacji poklatkowej. Młodzi
filmowcy przygotowują filmy inspirowane
Czerwoną Planetą, które obejrzeć będziecie mogli Państwo podczas tegorocznego,
pierwszego festiwalu „Rypin na Marsie”.
Justyna Motylewska
Karolina Rębacz
Andrzej Szalkowski

Stop

pneumokokom
W trosce o zdrowie najmłodszych
mieszkańców naszego miasta, Rypin
po raz kolejny zrealizował „Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród dzieci w oparciu o szczepienia
przeciw pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”. Celem
programu było zapobieganie inwazyjnej chorób pneumokokowych oraz
poprawa stanu zdrowia poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.
Pneumokoki to groźne bakterie odpowiadające za wiele schorzeń np. zapalenie płuc, zapalenie opon rdzeniowo –
mózgowych, zapalenie stawów, sepsę.
W ubiegłym roku programem zostało
objętych 100 dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, których rodzice otrzymali zaproszenie od Burmistrza Miasta Rypin
indywidualne zaproszenia na bezpłatne
szczepienie z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej, podawane
w postaci zastrzyku domięśniowego. W
okresie od lipca do grudnia 2017 roku
z bezpłatnego szczepienia skorzystało
aż 77 dzieci. Wykonawcą szczepień był
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Przy szpitalu” oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„DORMED”.
Była to ostatnia edycja programu,
od początku tego roku szczepienia przeciwko pneumokokom zostały wpisane
w kalendarz obowiązkowych szczepień.
Karolina Rębacz
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Z życia szkół
i przedszkoli
Krecik

Mali odkrywcy, czyli czary mary

W ramach ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego pod
hasłem „Krecik poznaje Polskę” dzieci z grupy „Fiołki”
Przedszkola Miejskiego nr 2
pokazywały Rypin Krecikowi
– bohaterowi czeskiej animacji.

W poniedziałkowy poranek 5 marca Przedszkole Miejskie nr 3
zamieniło się w laboratorium chemiczne. Chętne dzieci otrzymały fartuchy, okulary i rozpoczęły badania naukowe.

poznaje Polskę

Krecik,
bohater
kreskówki znanej chyba wszystkim, wyruszył w podróż po Polsce
już we wrześniu. Swoja
przygodę rozpoczął w
Częstochowie, do teraz
przejechał już pół Polski.
Wszystko to po to, by
dzięki zabawie z pluszakiem dzieci poszerzyły swoją wiedzę o regionie, w którym
mieszkają, poznały piękno i koloryt
„małej ojczyzny”.
Projekt, w którym wzięło udział PM
nr 2, został objęty patronatem Jarosława Krykwińskiego – Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Częstochowie
oraz Radę Miasta Częstochowy. Zainteresowanie udziałem w projekcie było
bardzo duże. Spośród 1000 zgłoszeń do
udziału w projekcie wybrano 300 przedszkoli, w tym Przedszkole Miejskie nr 2
w Rypinie.
Do Rypina Krecik dotarł 19 stycznia
i wspólnie z dziećmi przeżył bardzo intensywne 4 dni. „Fiołki” zaplanowały
bardzo aktywne odwiedziny – Krecik
zwiedził miasto, zobaczył największy zespół sakralnych witraży w kościele pw.
Św. Stanisława Kostki oraz Rypińskie
Centrum Sportu z najdłuższą zjeżdżalnią
w woj. kujawsko-pomorskim. Dzieci demonstrowały Krecikowi zasady działania
interaktywnego dywanu i wspólnie z
gościem grały w gry edukacyjne. Krecik
opuścił placówkę przedszkolną 25 stycznia i z dokumentacją fotograficzną, pamiątkami charakterystycznymi dla naszego regionu udał się w dalszą podróż
– do Siedlina.
Karolina Rębacz
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- doświadczenia i eksperymenty chemiczna
przygoda w „Niezapominajce”

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego,
co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka
są zabawy i eksperymenty o charakterze
badawczym. Przedszkolacy zapoznali się
z podstawowym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium ( menzurka, kolba, próbówka) oraz zasadami BHP. Nasi
wychowankowie dzięki profesjonalnym
strojom i przede wszystkim eksperymentom mieli okazje poczuć się jak prawdziwi
chemicy. Następnie z zupełnie nieszkodliwych substancji pod czujnym okiem
fachowców wykonywali doświadczenia
i eksperymenty np. dodając do wody
składnik mydła i pomarańczowy wskaźnik otrzymały niebieską wodę, tworzyły
pianę, która powstała dzięki wymieszaniu farby z dwoma magicznymi płynami
- wodą i dwutlenkiem węgla. Na koniec
dzieci pod okiem fachowców wykonały
najprawdziwszy wulkan.
Małgorzata Witkowska

Dzień Babci i Dziadka

Dzieci z grup „Motyle” i „Pszczółki”
zaprosiły do Przedszkola Miejskiego nr
3 swoje babcie i dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, aby w
szczególny sposób okazać swoim bliskim
szacunek oraz podziękować za miłość,
cierpliwość i zrozumienie. Przedszkolaki
przygotowały dla nich specjalny program

artystyczny. Z ogromnym zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności
aktorskie, wokalne, recytatorskie i taneczne, a dumni dziadkowie ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. Występ dzieci wywołał u
dziadków ogromną radość, a mali aktorzy
zostali nagrodzenie gromkimi brawami.
Nadesłane
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Licealiści z wizytą we Francji
Początek lutego to początek kolejnej przygody uczniów Liceum Plastycznego w Rypinie. Tym razem młodzież wraz z opiekunami, Małgorzatą Szablewską i Martą Żołnowską przystąpiła do
realizacji projektu trójstronnego z Francją i Niemcami. Koordynatorem projektu jest Małgorzata
Szablewska, a tematyka projektu to przedsiębiorczość wśród młodzieży.
Zaplanowane są trzy spotkania międzynarodowe, w Vichy ,w Soest i w Rypinie. W dniach od 4 do 8 lutego młodzież
uczestniczyła w spotkaniach we Francji
w Vichy. Oprócz zwiedzania miast Vichy
i Clermont, młodzież poznawała się wzajemnie, tworzyła prezentacje start-up w
grupach międzynarodowych. Nie zabrakło też okazji na wspólne zabawy sportowe, jak np. wyścigi na wózkach inwa-

lidzkich, pokonywanie toru przeszkód z
zawiązanymi oczyma, gra w koszykówkę
na wózkach inwalidzkich. Na zakończenie
odbył się występ artystyczny w wykonaniu uczniów Albert Londres Lycee z Francji oraz wspólna dyskoteka przy muzyce
międzynarodowej. Projekt trójstronny z
Francją i Niemcami to już trzecia wymiana międzynarodowa, w której mają możliwość uczestniczenia uczniowie naszego

liceum. Od 2015 roku liceum uczestniczy
w projekcie dwustronnym z Niemcami, a
od 2016 roku realizuje projekt Erasmus +
z Hiszpanią i Niemcami. Dzięki wymianom
międzynarodowym uczniowie ćwiczą języki obce, poznają nowe kultury, zwiedzają nowe miejsca. Uczą się być młodym
przedsiębiorcą i Europejczykiem.
Małgorzata Szablewska

„Aktywna Tablica” już w szkołach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mjr.
Henryka Sucharskiego zostały wyposażone w tablice interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”. Jest to Rządowy
program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do tegorocznej edycji dofinansowania zakwalifikowało się 260 szkół
podstawowych. Program finansowany

jest w 80% ze środków budżetu państwa,
pozostałe 20% to wkład własny organów
prowadzących szkołę.
Tablice znacznie ułatwiają pracę nie
tylko uczniom, ale i nauczycielom.
Karolina Rębacz
Uczniowie klasy ID ze Szkoły Podstawowej nr 1

▶ z przyjemnością korzystają z nowej pomocy
naukowej (fot. K.Rębacz)
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Rypin na Marsie!
Z przedszkola Miejskiego nr 1 na Czerwoną Planetę
Tajemniczy świat gwiazd i planet od
najdawniejszych czasów interesował ludzi
i w dalszym ciągu zawiera w sobie wiele
tajemnic. Dla przedszkolaków może być
ogromnym źródłem inspiracji do działania metodą projektu. Hasło ,,Przedszkolak
w kosmosie” poruszyło wszystkie grupy przedszkolne i zmobilizowało je do
wspólnego działania. W przedszkolnych
klasach i szatni pojawiły się kosmiczne
dekoracje. Nad głowami wirują barwne
planety, a w klasowych kącikach zgromadzono książki, albumy tematyczne, globusy i lunety. Pytania sformułowane razem z
dziećmi wyznaczyły kierunki długofalowego działania, które wpisują się w projekt
Urzędu Miasta – ,,Rypin na Marsie”.
Projekt „Przedszkolak w kosmosie”
składa się z kilku części. Pierwsza, którą
zrealizowały już wszystkie grupy przedszkolne dotyczyła omówienia tematyki
związanej z kosmosem. Z pasją odkrywców przedszkolacy poszukiwali nowych
wiadomości dotyczących planet, gwiazd,
lotów kosmicznych oraz historii marsjańskiego krateru Rypin. Przedszkolacy wzięli
również udział w seansie edukacyjnym w
mobilnym planetarium. Pokaz odbył się
w specjalnej kopule
o kształcie kuli, która
daje wrażenie przestrzeni kosmicznej, a
dzieci w przystępny
sposób poznały zagadnienia z zakresu geografii i astronomii.
Projekt „Przedszkolak w kosmosie” rozpoczął się od zaproszenia
wszystkich przedszkoli
w naszym mieście do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„Rypin na Marsie”. Zadaniem dzieci było
za pomocą rysunku przedstawić jak mogłoby wyglądać nasze miasto na tej niezwykłej planecie. Przedszkolacy poradzili
sobie z tym zadaniem wspaniale, a każda
praca była wyjątkowa i niepowtarzalna.
Niezwykłym wydarzeniem w przedszkolu był również kosmiczny bal karnawałowy. Przedszkolacy wybrali się w podróż po planetach – w kosmicznej scenerii, pełnej gwiazd, planet, kolorowych kosmoludków, statków kosmicznych i rakiet.
Zaplanowanych jest jeszcze wiele
przedsięwzięć – kosmiczne warsztaty z rodzicami i uczniami Liceum plastycznego,
w tym warsztaty rzeźbiarskie, malarskie
oraz fotograficzne, kosmiczne powitanie
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wiosny, Kosmiczny dzień mamy i taty, obserwacje w astrobazie.
W kwietniu przedszkolacy zgłębią tajemnice naszej planety – ziemi ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę ochrony środowiska. Po omówieniu niniejszej
tematyki w przedszkolu odbędzie się II
Turniej wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
Następnie dzieci wyruszą spacerem po
Rypinie, aby lepiej poznać nasze miasto –
naszą małą ojczyznę. Kulminacją projektu
będzie wystawa wytworów prac dzieci w
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, które zosta-

ną wykonane w trakcie trwania projektu
edukacyjnego „Przedszkolak w kosmosie”.
Jak również występy przedszkolaków podczas wrześniowego festiwalu pt. „Rypin
na Marsie” organizowanego przez Urząd
Miasta Rypin.
Te wszystkie działania realizowane są
we współpracy z Urzędem Miasta Rypin,
Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną
w Rypinie, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej,
Liceum plastycznym, Nadleśnictwem
Skrwilno.
Marta Piotrowska
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Konkurs „Znam swoje miasto”
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci, które znają ciekawostki dotyczące Rypina. Należy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania, odpowiedzi wraz z danymi osobowymi i podpisem
opiekuna umieścić na kuponie, wydrukowanym na dole strony. Wypełniony kupon dostarczyć
do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta pokój 113, na zwycięzcę czekają
atrakcyjne nagrody dla całej rodziny. Uczestnicy wszystkich konkursów wezmą udział w losowaniu nagrody rocznej, a zwycięzca otrzyma 2 bilety na lot balonem podczas przyszłorocznego
Festiwalu Balonowego! Zapraszamy do zabawy! Na kupony czekamy do 30 marca 2018 r.
Pytanie 1.
Burmistrz jest najwyższym rangą urzędnikiem w lokalnym rządzie. Obecny włodarz naszego miasta został wybrany na swoje stanowisko w 2010 roku. Czy znasz nazwisko obecnego oraz poprzedniego Burmistrza Miasta Rypin?

Pytanie 2.
Na zdjęciu znajduje się ołtarz główny jednego z rypińskich kościołów. Czy potrafisz wymienić jednego świętego, którego wizerunek jest umieszczony na obrazach lub
freskach?

Pytanie 3
Ta ciekawa konstrukcja na zdjęciu to budynek, z którego kosmos wydaje
się zaskakująco bliski. Czy potrafisz powiedzieć jaki to budynek i gdzie się
znajduje?



KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko……….................................................................................................………………………………………………………………………
Adres i nr Kontaktowy ................................................................................................……………………………………………………………………
Podpis opiekuna …………………………….................................................................................................………………………………………………
Prawidłowe odpowiedzi………….............................................................................................………………………………………………………….
…………………………………………………........................................................................................................…………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu „Znam swoje miasto” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.). Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.
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