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Mieszkania i market na Koszarowej

Rypińscy radni jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki
przy ul. Koszarowej.
Co to oznacza dla miasta? Możliwość
budowy nowych bloków wielorodzinnych,
zwiększenie liczby miejsc postojowych,
nowe parkingi oraz najważniejsze - teren
dla dużej sieci handlowej i marketu, o którym marzy wielu mieszkańców.
- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przy
ul. Koszarowej kosztowało nas wiele wysiłku
i pracy. Głęboko wierzę, że będzie to kolejny
krok w rozwój naszego miasta – mówi Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
Działka miejska na ulicy Koszarowej
(5US) podzielona jest na sześć podobszarów. Dwa są już zagospodarowane. Jeden
to teren Rypińskiego Centrum Sportu –
nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, oddanego do użytku w 2011
roku, który tylko w ubiegłym roku odwiedziło 90 603 osób. RCS to jedna
z największych, wspólnych in-

westycji Urzędu Miasta Rypin, Starostwa
Powiatowego oraz Gminy Rypin, jej koszt
to ponad 26 milionów złotych.

Sąsiedni obszar to według planu teren usług publicznych (6Up), od lat zajmowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Unii
Europejskiej. Pozostałe nieruchomości
są w dalszym ciągu niezagospodarowane
i to właśnie z tym terenem władze miasta
wiążą wielkie nadzieje.
Obszar (1MW) obejmujący 1,5 hektara to jeden z dwóch terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. W założeniach ma być to
zabudowa – budynki do 24 metrów, sześciopiętrowe, z windą. Przewidziano także
stworzenie miejsc parkingowych, placu
zabaw i miejsca do wypoczynku dla dorosłych.
Aż 25% tej powierzchni muszą stanowić tereny zielone. Planowana zabudowa wie-

lorodzinna obejmie także sąsiednią
działkę (2MW-U) o powierzchni 0,7 hektara. Tu
również powstaną nowoczesne
budynki, do 24 metrów wysokości, z windą oraz z dopuszczeniem
zabudowy usługowej. Jednak przestrzeń usługowa będzie mogła zająć tylko
pierwszą kondygnacje budynku. Oczywiście plan zagospodarowania przewiduje
budowę parkingu, placu zabaw. 25% tej

powierzchni muszą stanowić miejsca zielone. – Mam nadzieję, że już wkrótce powstaną tak bardzo potrzebne w naszym
mieście mieszkania. Ta działka daje nam
wiele możliwości: mogą powstać mieszkania deweloperskie, w systemie docelowej
własności. Mogłyby również powstać budynki komunalne. Rypiński TBS od lat realizuje budowę mieszkań czynszowych na
wynajem z możliwością docelowego wykupu mieszkań na własność. To naprawdę
dobry system – wpłacając raptem 30%
wartości mieszkania, lokatorzy mogą cieszyć się z własnego M. – mówi burmistrz
Paweł Grzybowski.
Najciekawszym obszarem na pewno
jest część działki (4U) o powierzchni 0,77
hektara przeznaczona
do zabudowy usługowej, w tym handel. Inwestor zainteresowany
tym podobszarem mogły stworzyć przestrzeń
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 oraz zabudowę towarzyszącą.
Nie zabraknie tam również terenów zielonych.
– Nie ukrywam, że mam
wielką nadzieję, że właśnie ten teren najbardziej
zainteresuje inwestorów
i powstanie tu market nowej sieci handlowej, o której od dawna
marzą mieszkańcy – opowiada
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.
Ostatni podobszar został przeznaczony na zabudowę garażową,
dopuszczona jest budowa parkingów
lub garaży (3KP).
Dodatkowo w planach jest również
budowa drogi łączącej ulicę Koszarową
oraz ulicę Dworcową. Możliwe jest poszerzenie istnienie istniejącej ulicy Koszarowej, gdzie mogłyby powstać takie elementy jak ścieżki rowerowe lub miejsca
postojowe publicznie dostępne.
Działka przy ulicy Koszarowej skrywa mnóstwo możliwości rozwojowych,
a miasto dokłada wszelkich starań, by
w pełni je wykorzystać.
Karolina Rębacz
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Komitet Regionów wsłuchany w głos Rypina
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski od 23 czerwca 2015 roku jest członkiem działającego
przy Radzie Unii Europejskiej Komitetu Regionów. Razem z nim polskie, a także regionalne interesy
reprezentuje tylko 20 samorządowców z całej Polski.
Komitet Regionów to organ pośredniczący pomiędzy instytucjami europejskimi, a regionami, społecznościami lokalnymi i samorządami terytorialnymi.
Zadaniem polskich delegatów jest przede
wszystkim reprezentowanie lokalnych
problemów i sukcesów na forum europejskim. Za sprawą poszerzenie Unii Europejskiej przedstawiciele nowych państw
członkowskich włączeni zostali w skład poszczególnych instytucji unijnych.
Podczas ostatniej sesji plenarnej Komitet Regionów zajął się przede wszystkim tematem wdrażania Europejskiego
programu w zakresie migracji, kosztami
i zagrożeniami związanymi z brakiem
spójności, włączeniem władz lokalnych
i regionalnych krajów Bałkanów Zachodnich w unijne inicjatywy dotyczące współpracy makroregionalnej, transgranicznej
i transnarodowej, Europejską strategią
dla przemysłu: rola i perspektywy władz
regionalnych i lokalnych, jak również dostępnością szerokopasmowego internetu.
Właśnie w kwestii prac nad dostępnością szerokopasmowego internetu
w naszym regionie glos zajął Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski. – W województwie kujawsko-pomorskim trwają
zawansowane prace nad poprawą dostępności do szerokopasmowego Internetu dla
mieszkańców. Niestety wciąż jest wiele
do zrobienia. Pomimo powstania dużych
infrastrukturalnych projektów usprawniających komunikację i szybkość transmisji
takich jak np. Infostrada Kujaw i Pomorza,
na mapie prac pozostają mniejsze ośrodki.
Poprawy wymaga w szczególności rozwój
szkieletu światłowodowego w poszczególnych powiatach, gdzie ciągle występują
braki w tej dziedzinie. Duże nadzieje pokładamy w technologii sieci LTE najnowszych
generacji, które w łatwy i szybki sposób
mogą dotrzeć do miejsc, gdzie budowa sieci
światłowodowej może okazać się niemożliwa do wykonania lub zbyt kosztowna –
mówił burmistrz Paweł Grzybowski. – Aby
mieszkańcy mogli odpowiednio skorzystać
z nowych możliwości oferowanych przez
cyberświat, konieczny jest duży nacisk na
edukację w tej dziedzinie. Odpowiedni
skok jakościowy nowoczesnego nauczania
regionom zapewni PO Polska Cyfrowa, która m.in. dociera z siecią światłowodową
do wszystkich szkół w Polsce, likwidując
tym samym często słabą jakość dostępu
do Internetu w placówkach oświatowych.
W ramach tego działania także miasto Rypin przyłączy swoje jednostki oświatowe
do sieci światłowodowej. Trwają już prace
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Sesja plenarna Komitetu Regionów to doskonała szansa na przedstawienie na forum europejskim polskiego, ale przede wszystkim naszego, regionalnego punktu widzenia

w rypińskich szkołach: Szkole Podstawowej
nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Przedszkolach Miejskich, Liceum Plastycznym oraz
Gimnazjum. Działania te mają zapewnić
szkołom dostęp do bezpłatnego pasma
transmisji na poziomie 100 mb/s przez
10 lat.
Odpowiednie wykorzystanie tych zdobyczy to w pierwszej kolejności usługi pra-

cujące dla mieszkańców. W tej dziedzinie
z dobrodziejstw szybkich i sprawnych
transmisji oraz nowoczesnych elektronicznych form kontaktu z Urzędem
w pierwszej kolejności powinny skorzystać
samorządy, które na co dzień zajmują się
ogromną liczbą spraw zgłaszanych przez
mieszkańców – tak swoją wypowiedź zakończył burmistrz Paweł Grzybowski.
Karolina Rębacz

Na kino więcej o prawie
700 tys. zł
Już w czerwcu nastąpi długo oczekiwana przez wielu reaktywacja rypińskiego kina. Modernizacja Rypińskiego Domu
Kultury rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, początkowy koszt inwestycji to prawie 4,8 mln zł, przy wkładzie miasta 2,6 mln zł. Na początku kwietnia Urząd Miasta
otrzymał informacje o zwiększeniu dofinansowania.
– Nasza determinacja oraz zaawansowanie prac zostały dostrzeżone przez
władze województwa. Efektem tego
jest zwiększenie dofinansowania z 50%
do 70%. Tylko trzy miasta w naszym
województwie mogą się pochwalić tak

dużym dofinansowaniem instytucji kultury, jednym z nich jest właśnie Rypin –
mówi burmistrz Paweł Grzybowski.
W zależności od kursu euro dofinansowanie może zostać zwiększone
o 650-700 tys. zł.
Karolina Rębacz
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Województwo zainwestuje
w kolejne rypińskie drogi

Rok 2018 Rypin rozpoczął inwestycjami w rozwój i modernizację
infrastruktury drogowej. Jeszcze w tym roku mieszkańców czekają remonty dróg wojewódzkich biegnących przez nasze miasto.
O remonty zniszczonych i już mało
funkcjonalnych nawierzchni dróg nr 534
(Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub-Dobrzyń –
Rypin) oraz nr 563 (Rypin-Żuromin) od dłuższego czasu zabiegał m.in. Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski. Ostatnie spotkanie
burmistrza Pawła Grzybowskiego z Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego poruszające tę kwestię miało miejsce
25 stycznia br.
Zgodnie z Kujawsko-Pomorskim Planem
Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej
i dzięki środkom z Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 będą modernizowane również i drogi wojewódzkie
przebiegające przez Rypin.
Pierwsza, poważna inwestycja ruszy już
w I kwartale tego roku. To przebudowa mostu na ulicy T. Kościuszki. Na realizację tego
zadania Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczył 1 500 000,01 zł brutto. W założeniach Zarządu Dróg Wojewódzkich to jeden
z najważniejszych elementów modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 534. Skrzyżowanie ulic
Toruńskiej, Piaski oraz Mleczarskiej zostanie
zastąpione rondem. 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 postojowe w obrębie starej części miasta. Rozpoczęcie procedury przetargowej na
tę inwestycje zaplanowane jest na IV kwartał
tego roku.
Na rok 2018 ZDW zaplanował również remonty najbardziej zniszczonych i niebezpiecznych odcinków ulic. Wśród najważniejszych
zadań znalazła się przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowskiej i Kościuszki. Aktualizacja
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji
zostanie przeprowadzona na do końca tego
kwartału. O remont tego skrzyżowania od
lat zabiegał burmistrz Paweł Grzybowski.
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane –
nazwa zadania – nr drogi
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 534 w m. Rypin
Przebudowa wraz z rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 RypinŻuromin
Droga wojewódzka nr 563 Rypin - granica miasta
Przebudowa wraz z rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 563 Grudziądz-WąbrzeźnoGolub-Dobrzyń - Rypin

– Początkowo inwestycję planowaliśmy na
rok ubiegły, poczyniliśmy nawet konieczne
przygotowania poszerzając teren oraz przebudowując fragment ogrodzenia okalającego
kościół ewangelicko-augsburski. Niestety nie
udało się znaleźć inwestora, który czułby się
na siłach zrealizować tak istotną przebudowę.
Jest to najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w naszym mieście. Ten odcinek zostanie
kompleksowo przebudowany, droga zostanie
poszerzona, powstanie dodatkowy pas ruchu
do krętu w lewo, który umożliwi bezpieczny
wyjazd pojazdom w kierunku Golubia-Dobrzynia. Skrzyżowanie zostanie przygotowane
do uruchomienia w przyszłości sygnalizacji
świetlnej – opowiada burmistrz Paweł Grzybowski. – Mam wielką nadzieję, że w tym
roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłoni wykonawcę, który sprawnie i dobrze przeprowadzi modernizację tego skrzyżowania.
W oparciu o Regionalny Program Operacyjny ZDW zostanie zmodernizowana
również droga wojewódzka nr 563 (RypinŻuromin). Pierwsze przetargi dotyczące tej
przebudowy zaplanowane są już na pierwszą
połowę tego roku, w odcinkach biegnących
na terenie naszego miasta oraz powiatu. Na
ten cel Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczy 19 447 200 zł brutto.
Łączny koszt wszystkich inwestycji nie
tylko na terenie miasta, ale i powiatu to ponad 27 milionów złotych. – Nasze działania,
długotrwałe rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich przyniosły skutek. Udało nam się
doprowadzić do tego, że w najbliższych latach drogi wojewódzkie biegnące przez Rypin
przejdą kompleksową modernizację. To inwestycje warte ponad 27 mln. zł i wielki sukces
naszego miasta – mówi Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski. – Jestem bardzo
wdzięczny Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz naszemu radnemu
Sejmiku za wsparcie tej inicjatywy.
Karolina Rębacz

O Żołnierzach
Wyklętych
wobec
komunizmu
9 marca br. Rypin z gościnną
prelekcją odwiedził historyk,
pracownik Biura Badań Historycznych IPN Paweł Sztama.

Doktorant Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej do naszego miasta
przybył na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Sochackiego. – Rypin włączył się w obchody upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, odbyła się miedzy innymi prelekcja poświęcona tej tematyce w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, jak również po raz pierwszy
Bieg Wilczym Tropem, który spotkał się
z ciepłym przyjęciem rypinian. Dzieci
i młodzież brały także udział w konkursie historycznym dotyczącym Wyklętych – powitał zgromadzonych Jarosław
Sochacki.
Prelegent, Paweł Sztama w swojej pracy naukowej zajmuje się przede
wszystkim tematyką funkcjonowania
aparatu bezpieczeństwa w okresie stalinowskim. Wykładu zatytułowanego
„My jesteśmy Wojsko Polskie. Żołnierze
Wyklęci wobec komunizmu w latach
1943-48” z uwagą wysłuchali nie tylko
dorośli zgromadzenie na sali, ale również dzieci i młodzież z rypińskich szkół.
Karolina Rębacz

Orientacyjna
Przewidywany
wartość zamówienia termin wszczęcia
netto
postępowania
1 29 512,20 zł

I kw

13 835 121,95 zł

II kw

975 609,76 zł

III kw

1 000 000 zł

III/IV kw

5 080 707,32 zł

IV kw

Wykład dr Pawła Sztamy przybliżył zebranym
tematykę funkcjonowania aparatu
bezpieczeństwa
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Wiosenny Rypin
Nasze miasto przechodzi wiosenną
metamorfozę: pracownicy UM oraz MOSiR porządkowali parki i ulice, wykonano
pielęgnacyjne przycięcia korony drzew
i krzewów, a teraz pora na nowe nasadzenia. Niezapominajkowy Rypin i atrakcyjny
pas zieleni przy ul. Bohaterów Czerwca to
tylko niektóre z dowodów ostatnich prac.
Zachęcamy do korzystania z pogody i odkrywania uroków miasta.
Karolina Rębacz

su. Kolejną inwestycją będzie budowa
siłowni na świeżym powietrzu oraz pudowa parkingu, z którego będą mogli korzystać także mieszkańcy. Koszt inwestycji
to 2 360 000,00 zł, wkład własny miasta
to 880 000,00 zł. Na budowę kompleksu
sportowego miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Karolina Rębacz

Prace posuwają się zgodnie z harmonogramem, już wkrótce w tym miejscu stanie nowoczesny kompleks
sportowy
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z nowym wozem
6 kwietnia br. Wiceszef MSWiA spotkał się ze strażakami w Bydgoszczy. Wręczył przedstawicielom KP PSP w Rypinie
kluczyki do nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA na podwoziu SCANIA, który wart jest około miliona złotych.
Urząd Miasta dofinansował zakup wozu
przekazując 50 tysięcy zł.
Mamy nadzieję, że nowy wóz strażacki zwiększy bezpieczeństwo naszego
powiatu. Z pewnością usprawni on działania strażaków niosących ratunek i pomoc
lokalnej społeczności.
Justyna Rucińska

Trwają roboty przy przebudowie boiska piłkarskiego i boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Rypinie na ul. Sportowej.
Na terenie zielonym należącym do
szkoły powstaje nowoczesny kompleks
sportowy: dwa boiska, jedno o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej i hokeju na
trawie oraz drugie, o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki.
W planach jest także montaż trybun widowiskowych mieszczących 100 osób oraz
nowoczesne oświetlenie całego komplek-

Strażacy

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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Laury Sportowe 2017
5 kwietnia br. na sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin po raz piąty wręczono Laury Sportowe.
Rypińskie Laury Sportowe przyznawane są w sześciu kategoriach: Drużynowy
sukces sportowy 2017 roku, Indywidualny sukces sportowy 2017 roku, Promotor Sportu 2017 roku, Trener Roku 2017,
Mecenas sportu 2017 oraz Wyróżnienie
Burmistrza 2017 Roku. Zgromadzonych na
sali przywitał burmistrz Paweł Grzybowski
– To wyjątkowe nagrody, wręczając je doceniamy nie tylko sukcesy, jakie Państwo
osiągnęliście, ale przede wszystkim olbrzymi wysiłek, jaki włożyliście, by znaleźć się
w gronie nominowanych.
Nagrody zwycięzcom wręczali: Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rypin

Sławomir Malinowski, Radny Rady Miasta Rypin Andrzej Pacer, Dyrektor MOSiR
Sławomir Stefański. Laury sportowe 2017
w poszczególnych kategoriach uzyskali:
• Drużynowy sukces sportowy 2017 roku
– Uczniowski Klub Sportowy CYKLIŚCI
Rypin,
• Indywidualny sukces sportowy 2017
roku – Dominika Małkowska (lekkoatletyka – MUKL Brodnica)
• Promotorem Sportu 2017 roku został
Józef Adamski
• Trenerem Roku 2017 roku Tomasz Kalich
• Mecenasem Sportu 2017 zostało Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”.
• Wyróżnienie Burmistrza 2017 uzyskał

Laury Sportowe to wyjątkowe nagrody, dla najwybitniejszych sportowców

Uczniowski Klub Sportowy Trójka oraz
Jarosław Sochacki.
Tuż przed ceremonią wręczenia Laurów burmistrz Paweł Grzybowski podpisał
umowy z klubami sportowymi na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2018 r.
W tym roku wsparcie finansowe otrzymają: Rypiński Uczniowski Klub Pływacki
„SEJWAL”, UKS „Trójka”, Powiatowo-Miejski
Szkolny Związek Sportowy w Rypinie, UKS
Cykliści Rypin, UKS „Orlik”, MKS „Ekonomik”,
UKS JEDYNKA, Klub Sportowy Basket Rypin
oraz Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin.
Justyna Rucińska

Pozyskane dofinansowanie pomoże klubom w dalszym rozwoju

Od skałek po Himalaje
6 kwietnia Rypin gościł znamienitego sportowca, członka Narodowej Zimowej Wyprawy na K2,
bohatera akcji ratunkowej na Nanga Parbat – Adama Bieleckiego.
Młody himalaista pochodzi z Tychów,
rzec, pierwsze zimowe wejście) wejście
a mieszka pod Poznaniem. Ma już za sobą
na Broad Peak. Rok 2014 wiosna, to pełen
kilkadziesiąt wypraw na pięć kontynensukces wyprawy na północną ścianę Kantów. Góry to jego pasja, miłość, wspina się
czendzongi, którą kierował Denis Urubw nich od 18 lat.
ko. 2016 r. to podjęcie próby pierwszego
W wieku 17 lat wszedł samotnie na
zimowego wejścia na Nanga Parbat –
Khan Tengri (7010 m), za co zdobył wyróż8125 m. Adam Bielecki otrzymał Srebrną
nienie w konkursie Kolosy 2000. Dokonań
Odznakę Za Zasługi Dla Sportu i Turystyki
na swoim koncie ma znacznie więcej –
(2012 r.)
w 2011 r. (jesienią) zdobył
Spotkanie z Adamem
piąty szczyt świata Makalu
Bieleckim organizowane było
– 8463 m bez użycia tlenu;
w ramach cyklu „O sporcie
w 2012 (marzec) to pierww bibliotece”. Zazwyczaj sposze zimowe wejście na Gatkania autorskie odbywają
sherbrum I – 8068 m, które
się w sali MPBP, tym razem
nagrodzono Travel National
zainteresowani zgromadzili
Geographic oraz Kolosem.
się na sali sesyjnej Urzędu
Było to wspólne wejście
Miasta. Było to doskonaz Januszem Gołąbem, które
łe posunięcie, gdyż osoba
uznane zostało przez portal
prelegenta ściągnęła do Ryamerykański Explorersweb
pina mieszkańców ościenza największe osiągnięcie
nych miast: Lipna, Brodnicy,
w dziedzinie eksploracji. Ten Zarówno burmistrz Paweł Grzy- Wąbrzeźna, Iławy, a nawet
sam rok (2012, lipiec) przy- bowski, jak i dyrektor MPBP
Bydgoszczy. Okazją do sponosi Adamowi Bieleckiemu Marek Taczyński z uwagą śledzą tkania była promocja książki
zdobycie K2, a 2013 (ma- poczynania Adama Bieleckiego Adama Bieleckiego, napisa-

nej wspólnie z Dominikiem Szczepańskim
„Spod zamarzniętych powiek”. W ostatnim
czasie nazwisko Bieleckiego kojarzy się miłośnikom wspinaczek z akcją ratunkową na
Nanga Parbat, z pierwszym zimowym zdobyciem ośmiotysięczników Gaszerbrum I
i Broad Peak. Bielecki zdobył także K2 i Makalu. W ostatnich tygodniach akcją ratunkową na Nanga Parbat, której podjął się
właśnie Adam Bielecki i Denis Urubko żyła
cała Polska i choć bezpiecznie udało się im
bezpiecznie sprowadzić Elisabeth Revol,
na szczycie na zawsze już pozostał Tomek
Mackiewicz. Podczas prelekcji himalaista
opowiedział o swojej drodze do kolejnych
ośmiotysięczników, o sukcesach i porażkach,
o twardych lekcjach życia otrzymanych od
natury i o pasji, dla której warto żyć.
Tradycyjnie istniała możliwość kupna
książki i otrzymania autografu od autora.
Najwytrwalsi fani himalaisty czekali na tę
przyjemną część spotkania do godziny 21.
Wizyta Adama Bieleckiego to niewątpliwie jedno z największych wydarzeń kulturalno-sportowych tego roku w Rypinie.
Nadesłane, Karolina Rębacz
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Niezapominajka”w astrobazie Zmień Rypin
15 marca br. z inicjatywy Elżbiety Kijewskiej
odbyło się spotkanie z panem
z Urzędem
Markiem Murawskim koordynatorem
rypińskiej Astrobazy.
Miasta!
Podczas pogadanki i prezentacji
multimedialnej przedszkolaki poznały
model układu słonecznego, dowiedziały się, że Ziemia jest trzecią planetą od
Słońca, a także, że kratery na Marsie
mają nazwy polskich miast. I tak na
Czerwonej Planecie mamy np. kratery
o nazwach: Grójec, Puławy i Rypin.
Dzieci poznały najbardziej charakterystyczne cechy planet, warunki na nich

panujące. Starsze przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości
planet układu słonecznego. Przyglądały
się planetom krążącym wokół słońca
podczas prezentacji multimedialnej.
Zajęcia te miały na celu rozbudzenie
u dzieci zainteresowań otaczającym nas
Wszechświatem.
Nadesłane

Przedszkolaki chętnie obserwowały niebo przez teleskopy

Otyliada w Rypinie
Maraton Pływacki „Otyliada” to przede wszystkim bicie rekordów, a tych na basenie Rypińskiego Centrum Sportu nie zabrakło.
Już po raz czwarty baseny w całej Polsce przeżywały nocne oblężenie. Wszystko to za sprawą maratonu „Otyliada”.

Rypiński basen znalazł się w gronie 46
obiektów w kraju, w których odbyła się
ta największa impreza pływacka w Polsce.
W tym nocnym maratonie
wzięło udział aż 72 osoby,
które łącznie pokonały dystans aż 305 km. Pływacy
wystartowali o godzinie 18,
najstarszym zawodnikiem
był Mieczysław Zabłocki,
a najmłodszymi Lena Chwedczuk i Alan Pankowski.
Najdłuższy dystans pokonała Oliwia Głowacka, aż
22 km, co nie powinno dziwić, gdyż Oliwia jest jedną
z najlepszych podopiecznych klubu Sejwal.
Amatorzy pływania pokonywali dystanse z uśmiechem na ustach
Karolina Rębacz
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Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy mieszkańców do zgłaszania projektów w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019.

Budżet Obywatelski to wydzielona
część budżetu gminy, o której przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy i mieszkanki Gminy Miasta Rypin.
W 2018 wspólnie zadecydujemy na
co wydać 250 000 złotych. W budżecie obywatelskim może wziąć udział
uprawniony mieszkaniec miasta Rypin.
Już od 4 maja br. Urząd Miasta będzie
przyjmował projekty zadań. Co do zasady, propozycje zgłaszane przez Państwa do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego powinny należeć do
tzw. zadań własnych gminy. Jakie to
zadania? Mogą to być zadania dotyczące np.
• wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę
lub modernizację jej elementów;
• działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
• wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Dotychczas zrealizowane projekty to: Active Park, schody łączące ul.
Nowy Rynek z ul. Młyńską, fontanna
na placu przy ul. Nowy Rynek oraz plac
zabaw przy ul. Sommera.
Więcej informacji na stronie www.
rypin.eu oraz w Urzędzie Miasta Rypin
ul. Warszawska 40, pokój 113.
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Trójka na Tymbark Cup
W dniach 9-10 kwietnia br. w Świeciu odbył się Turniej Wojewódzki Tymbark Cup organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Drużyny 8 i 10- latków ze Szkoły Podstawowej nr 3
zmierzyły się z rówieśnikami.

9 kwietnia odbył się Turniej wojewódzki Tymbark Cup, do Świecia przybyło 19 mistrzów powiatów z województwa w kategorii
8 latków. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 trafiła do grupy z drużynami z Golem Brodnica ( przegrana 3-1) , UKS Kijewo Królewskie (wygrana 2-0) , SP 4 Grudziądz ( remis 1-1). Piłkarze walczyli nie tylko ze szkołami, ale także z klubami . W swojej grupie
drużyna „Trójki” zajęła 2 miejsce i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzyła się z ekipą ze UKS Strzelno i niestety poniosła porażkę 1-0. Piłkarze zajęli 6 miejsce w województwie, to największy dotychczasowy sukces SP 3 w tej kategorii. Trener drużyny był
Jarosław Sochacki.
10 kwietnia odbył się Finał Wojewódzki Tymbark CUP, w zawodach brało udział 23 mistrzów powiatów z województwa w kategorii 10 latków. Drużyna SP 3 Rypin zmagała się w grupie z drużynami z Gola Brodnica (przegrana1-0), SP Zła Wieś Wielka (wygrana
4-0), UKS Strzelno (wygrana 7-0). Piłkarze zajęli 2 miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału jako pierwsza drużyna z drugich
miejsc, gdzie awans otrzymały dwie ekipy. Losowanie okazało się bardzo nieszczęśliwe dla drużyny z „Trójki”, ponieważ trafiła na
zwycięzcę całego turnieju Wisełkę Bydgoszcz (porażka 6-3). Piłkarze sklasyfikowani zostali na 7 miejscu w województwie, zabrakło
szczęścia przy losowaniu i kontuzjowanego Marcela Budzicha. Trenerem drużyny był Jarosław Sochacki.
Nadesłane

Przewrót majowy w Rypinie
W dniach 11-12 maja br. przestrzeń miejska Rypina stanie się areną
manewrów taktyczno – obronnych.
Planowane w tych dniach manewry
będą miały charakter taktyczno-obronny.
Mają prezentować mieszkańcom wzorce
i postawy proobronne, krzewić uczucia
patriotyczne oraz podnosić czujność obywatelską. Zgodnie z założeniami niektóre z obiektów tzw. Miejskiej struktury krytycznej będzie ochranianych przez oddziały

o profilu Obrony Terytorialnej. Zachęcamy mieszkańców Rypina
do włączenia się do zabawy i pilnego wypatrywania niepokojących sygnałów.
Po zakończeniu manewrów, 13 maja br. odbędą się krótkie
uroczystości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
upamiętniające tzw. przewrót majowy.
Więcej informacji na stronie internetowej www.rypin.eu.
Karolina Rębacz
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