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Minister Joachim Brudziński na Dniu Strażaka w Rypinie

11 maja br. podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka 2018 strażacy z rypińskiej Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odebrali z rąk ministra Joachima Brudzińskiego nowy
sztandar swojej jednostki.

fot. Urząd Marszałkowski

fot. Jerzy Ulewicz

Obchody Dnia Strażaka zainaugurowała
msza święta w kościele parafii św. Stanisława Kostki celebrowana przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Następnie pododdziały
strażackie wraz z pocztami sztandarowymi
oraz zaproszeni goście udali się do Parku
Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, gdzie
pod pomnikiem Marszałka złożono kwiaty
w przededniu 83. rocznicy śmierci. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Joachim
Brudziński, Europoseł Kosma Złotowski,
Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Komendant Główny
PSP Leszek Suski i Komendant Wojewódzki
PSP nadbryg. mgr inż. Janusz Halak, a także
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
i Przewodniczący Rady Miasta Rypin Jarosław Sochacki.

Główne uroczystości odbyły się na
placu przy ulicy Nowy Rynek. Podczas obchodów Dnia Strażaka minister Brudziński
przekazał na ręce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Rypinie nowy sztandar,
ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej
PSP w Rypinie. Szef MSWiA wręczył także
medale i odznaczenia dla wyróżnionych
funkcjonariuszy PSP. Minister wręczył ponad 50 odznaczeń, w tym Krzyże Zasługi,
Medale Za Długoletnią Służbę oraz Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Czternaścioro funkcjonariuszek
i funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe. – Szanowne panie
i panowie funkcjonariusze, druhny i druhowie, kieruję do Was słowa podziękowania.
Za Waszą służbę w tych naszych najbliższych sercu, małych ojczyznach. Służycie
dla zgromadzonych na rynku, mieszkańców Rypina. Waszej pięknej małej ojczyzny
– mówił szef MSWiA Joachim Brudziński.
Głos zabrał również burmistrz Paweł
Grzybowski. – Dziś uczestniczymy w wyjątkowych uroczystościach – obchodach Dnia
Strażaka. To święto ludzi, którzy zawsze są
gotowi nieść pomoc innym, zawsze są na
służbie. Państwowa Straż Pożarna oraz
Ochotnicze Jednostki to szczególne formacje, które dbają o bezpieczeństwo każdego
obywatela naszego kraju. To Wy walcząc z
czasem, z żywiołem, ze skutkami katastrof,

narażacie swoje życie by chronić nas oraz
nasze mienie.
Burmistrz miasta zwrócił uwagę na ciągłe unowocześnianie formacji, a co za tym
idzie coraz większą skuteczność w niesieniu
pomocy. – Mam głęboką nadzieję, że nowy
sztandar, który odebraliście z rak Ministra
Spraw wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, będzie z dumą prezentowany nie tylko podczas uroczystości
państwowych, ale również podczas ważnych uroczystości miejskich.
W obchodach wzięli udział: Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim
Brudziński, europoseł Kosma Złotowski, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Wojewoda
Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,
Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef
Ramlau, Komendant Główny PSP generał
brygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier mgr inż. Janusz
Halak, Biskup Płocki Piotr Libera, Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński, funkcjonariusze
Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, ks. infułat
Marek Smogorzewski, ks. kan. dr Andrzej Krasiński, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław
Sochacki oraz radni miasta i powiatu, a także przedstawiciele instytucji oraz jednostek
organizacyjnych z terenu miasta i powiatu
rypińskiego, jak również licznie zgromadzeni
goście i mieszkańcy.
Karolina Rębacz
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Ruszyła budowa targowiska
25 kwietnia br. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski podpisał umowę z wykonawcą przebudowy targowiska miejskiego Avetisyan Karen, przedstawicielem firmy HANDEL i USŁUGI BUDOWLANE
„ER-BRUK”. Inwestycja ma potrwać do 27 września 2018 roku.
W 2015 roku Rypin dołączył do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ (LGD). Członkostwo
w LGD otworzyło naszemu miastu możliwość
skorzystania z niedostępnych dotychczas
środków unijnych pozyskiwanych między
innymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Projekt „Przebudowa
targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej
w Rypinie” współfinansowany jest właśnie
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. W listopadzie
ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu podpisano umowy na dofinansowanie budowy i przebudowy 15 targowisk,
w tym także targowiska miejskiego w Rypinie.
Przebudowa obejmie tereny istniejącego targowiska, w ramach prac zostaną
wykonane 3 ciągi zadaszeń – wiat o konstrukcji drewnianej, biuro targowiska, toalety publiczne. Część stanowisk zostanie
wyposażona w stoły żelbetonowe, ułatwiające ekspozycję towarów. Zgodnie
z harmonogramem prace już się rozpoczęły.
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 wodociągowa 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 Dobrzyńskich Region Północ, otworzyło to nam drogę do pozyskiwania środków z nowych źródeł, 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 – opowiada
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
– 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. Zależy nam również, by handel, mimo remontu, odbywał się płynnie.
Na okres przebudowy targowisko miejskie zostało przeniesione na ul. Sportową,
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Karolina Rębacz
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Powstanie nowa siłownia
przy Rypińskim Centrum Sportu
18 kwietnia br. Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski podpisał
umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie”. Siłownia
usytuowana będzie w pobliżu wejścia do Rypińskiego Centrum Sportu od strony ulicy Cholewińskiego.
Montaż urządzeń zaplanowany
jest do końca czerwca br. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad
50 tys., a uzyskane dofinansowanie to prawie 28 tys. Budowa siłowni
przy RCS to kolejna inwestycja, po placu zabaw, siłowni przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym nr 1 i parku linowym,

która powstanie dzięki przynależności
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
– Region Północ.
Justyna Rucińska
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Samoobsługowy alkomat
na Komendzie Policji

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie wzbogaciła się o samoobsługowy alkomat. Urządzenie zostało przekazane przez Burmistrza Miasta Rypin. Teraz można całodobowo i bezpłatnie sprawdzić swój stan trzeźwości przed rozpoczęciem jazdy.
25 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie odbyło się przekazanie alkomatu. Sprzęt został zakupiony
z środków Urzędu Miasta Rypin i ma służyć społeczeństwu. Komendant mł. insp.
Paweł Cichacki odebrał go z rąk Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego.
Dzięki temu urządzeniu każdy zainteresowany kierowca, który przybędzie do budynku komendy będzie mógł całodobowo
i bezpłatnie dokonać samodzielnie sprawdzenia swojego stanu trzeźwości. Mundu-

rowi informują, że alkomat zainstalowany
został w pomieszczeniu poczekalni komendy, a jego obsługa jest bardzo prosta.
Policjanci zachęcają, aby osoby, które mają wątpliwości co do stanu swojej
trzeźwości, zanim wsiądą za kierownice
sprawdzili czy mogą już bezpiecznie podróżować.
Komendant, dziękując za otrzymany
sprzęt, podkreślił ważną rolę samorządów
w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.
Nadesłane

Karta Seniora

Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski wyszedł z inicjatywą
wprowadzenia Programu Rypińska Karta Seniora.
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli
program związany z „Rypińską Kartą Seniora”. Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć
przystąpienia do Programu Rypińskiej
Karty Seniora w roli Partnerów.
Celem Programu jest integracja
środowiska seniorów, zwiększenie ich
aktywności społecznej oraz fizycznej,
zwiększenie dostępu do dóbr kultury, turystyki, rekreacji, sportu, a także
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
socjalnego. Realizatorzy Programu ocze-

kują, że Program przyczyni się także do
wzmocnienia więzi międzypokoleniowej.
Dzięki Rypińskiej Karcie Seniora uprawnione osoby będą mogły korzystać z ulg
i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.
Celem Rypińskiej Karty Seniora jest
aktywizacja seniorów. Naszym celem jest
stworzenie jak najszerszej oferty promocyjnej dla osób starszych poprzez zaangażowanie jednostek reprezentujących
szeroki wachlarz różnorakich usług. Partnerzy zyskują prestiż oraz prawo do po-

LGD – rozwój

przedsiębiorczości
Lokalna Grupa Działania (LGD) – Region Północ to stowarzyszenie mieszkańców naszego regionu, którzy chcą
aktywnie działać na rzecz rozwoju Ziemi
Dobrzyńskiej poprzez różnego typu inicjatywy podejmowane za pomocą środków
pozyskanym w ramach funduszy europejskich. Od niedawna aktywnym członkiem
stowarzyszenia jest nasze Miasto Rypin.
Uczestnictwo w LGD – Region Północ
otworzyło nam możliwości pozyskiwania
funduszy europejskich z innych niż dotychczas źródeł. Przynależność do LGD pozwoliła nam uzyskać dofinansowania między
innymi do placu zabaw, parku linowego
i dwóch siłowni zewnętrznych. W planach
mamy kolejne wnioski między innymi na
aktywizacje społeczną, edukację i kulturę.
– mówi burmistrz Paweł Grzybowski.
Lokalna Grupa Działania dokłada
wszelkich starań, by umożliwić rozwój
naszego regionu. Efektem jest podpisana
w minioną środę umowa, na mocy której
między innymi mieszkańcy Rypina będą
mogli pozyskać środki na rozwój istniejącej przedsiębiorczości i założenie nowych
firm. To kolejne dwa miliony złotych które
w ramach LGD trafią do Rypina.
Karolina Rębacz

sługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Rypińską Kartę Seniora”, co daje szansę na pozyskanie nowej grupy stałych
klientów oraz zyskanie opinii miejsca
przyjaznego osobom starszym. Podmioty zainteresowane współpracą na rzecz
rypińskich seniorów mogą kontaktować
się bezpośrednio z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędzie
Miasta, który koordynuje wdrażanie
projektu. Miejsca, w których honorowana będzie Rypińska Karta Seniora będą
oznaczone logo programu.
W Urzędzie Miasta odbędzie się
spotkanie z przedsiębiorcami w celu
ustalenia wprowadzenia Rypińskiej Karty Seniora. Zainteresowanych Kartą Seniora prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta pokój 113.
Marzena Łukowska
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Ekologiczny piknik

W sobotę piątek 5 maja br. już po raz szósty odbyła się Ekologiczna Majówka. Występy motocyklistów, zbiórka krwi oraz animacje dla dzieci to tylko część z atrakcji, jakie organizatorzy
przygotowali dla mieszkańców.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz i Rada Miasta Rypin, Rypiński
Dom Kultury oraz Klub Motocyklowy Szlif. W tym roku patronatem medialnym rypińską majówkę objęli: telewizja TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio
PiK, Radio 7, TV Rypin, Rypin.TV, Czas Rypina, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Kronika Rypińska, Mam MOTOSERCE.

Akcja zwraca uwagę na istotny dla służby zdrowia problem, a mianowicie braki krwi w szpitalach. Już od ponad miesiąca, a także podczas majówki, odbywała się zbiórka krwi. MOTOSERCE to kampania, do której
chętnie włączają się mieszkańcy Rypina i okolic. W tym roku zebrano
aż 127 litrów krwi

Podcz
Zespó
mają

Wielką atrakcją były
organizowane przez Szlif FG Chapter
Rypin pokazy stuntu rowerowego
i motocyklowego w wykonaniu
Kamila Kobędzowskiego
oraz Pawła Karbownika, które
prowadziła i współorganizowała
Basia Chęcińska

Animatorzy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Północ przygotowali mnóstwo zabaw
i konkursów dla dzieci
Podczas pikniku w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta mieszkańcy mogli odebrać drzewko w ramach
akcji „100 drzewek na 100 lecie niepodległości”, która spotkała się z ciepłym przyjęciem.
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zas majówki wręczono nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych przez
ół Szkolno – Przedszkolny nr 1 oraz Rypiński Dom Kultury, które przede wszystkim
ą na celu poszerzenie wiedzy na temat ekologii wśród najmłodszych

Na scenie wystąpili między
innymi Kip Ups, wokalistki RDK,
przedszkolacy z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Rypinie,
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa
Estradowa, Dziecięca Akademia
Rozwoju Umiejętności, Klub
Seniora „Srebrny Włos”
i „Wrzosy” oraz laureaci eliminacji powiatowych 24. Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu
„Awans 2018”

ETNA była jedną z gwiazd wieczoru

Idol nastolatek, Dawid Kwiatkowski,
zgromadził przed sceną tłumy.
Najwierniejsi fani czekali na niego
od wczesnych godzin porannych
Powyżej – autograf Dawida
Kwiatkowskiego, specjalnie
dla wszystkich czytelników
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Święto Konstytucji
3 Maja
Złożeniem wieńców pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęły się w naszym mieście uroczystości
z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W patriotycznym święcie wzięli udział m.in. przedstawiciele miasta, powiatu i gminy Rypin, radni Rady Miasta Rypin, poczty sztandarowe, służby
mundurowe, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, harcerze
ZHP Rypin oraz mieszkańcy miasta. Po złożeniu okolicznościowych wieńców
spod budynku Zgody ruszył przemarsz na czele z pocztami sztandarowymi
oraz Miejską Orkiestrą Dętą do kościoła parafii Św. Trójcy. Nabożeństwu
w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Tadeusz Zaborny oraz ks. infułat Marek Smogorzewski. Patriotyczne uroczystości zakończył program artystyczny
w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego Belcanto oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i wokalistów Rypińskiego Domu Kultury.
Karolina Rębacz

Dzień
Bibliotekarza

8 maja br. bibliotekarze z miasta
i powiatu obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości na sali sesyjnej Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski podziękował im za ciężką pracę.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie
Marek Taczyński. W spotkaniu udział wzięli pracownicy bibliotek, burmistrz Paweł Grzybowski,
starosta Zbigniew Zgórzyński oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Rozwoju Paweł Sobierajski, a także zaproszeni goście.
Podczas uroczystości padły z ust burmistrza
Pawła Grzybowskiego zapewnienia, iż być może
już wkrótce mieszkańcy doczekają się nowej, samodzielnej siedziby biblioteki – Dyrektor naszej
biblioteki otrzymał zielone światło do budowania
nowej biblioteki, by jeździć po Polsce, szukać najlepszych rozwiązań i głęboko wierzę, że powstanie taka
siedziba, która spełni oczekiwania pracowników,
mieszkańców, a także miasta i powiatu.
Burmistrz Miasta Rypin niejednokrotnie podkreślał, że zależy mu na stworzeniu nowej siedziby biblioteki. – Już wkrótce zakończy się remont
RDK, zyskamy nowoczesne, nie ustępujące multipleksom kino. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej oraz
MPBP również zasługują na możliwość rozwinięcia skrzydeł, jaką daje przede wszystkim własna
siedziba.
Karolina Rębacz

Informacja

dla mieszkańców
Zapraszamy Państwa do
wspólnej zabawy podczas
miejskich obchodów Dnia
Dziecka. Odbędą się one
1 czerwca od 16 do 19 tradycyjnie terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jak co roku na wszystkich
czeka moc atrakcji.
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Stypendia Sportowe za rok 2017
27 kwietnia br. podczas Sesji Rady Miasta Rypin zostały wręczone Stypendia Sportowe za rok 2017. Nagrody wręczał Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Miasta
Rypin Jarosław Sochacki, Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Radny Rady Miasta Rypin Janusz Chojnacki.
Urząd Miasta już po raz trzeci nagrodził zdolnych sportowców naszego miasta.
Do końca lutego Wydział Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu przyjmował wnioski o przyznanie stypendium sportowego.
Wpłynęły 43 wnioski, z których 42 spełniły kryterium przyznania stypendium.
Stypendium Sportowe uzyskali:
• Dominika Małkowska z Miejskiego

Uczniowskiego Klub Lekkoatletyczny
„Brodnica”,
• Lena Brodzińska z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Bałagany Łubianka”,
• Kornelia Żywocka z Klubu Uczelnianego
AZS Politechnika Poznańska,
• Patryk Murawski i Artur Rozpierski
z Młodzieżowego Klubu Sportowego
„Ekonomik”,

• Róża Pilarska, Jagoda Rzeszot, Martyna
Dykalska, Zuzanna Podgórska, Jakub
Fosiński, Rypiński z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cykliści Rypin” ,Oliwia
Głowacka, Aleksandra Kubicka, Klaudia
Kubicka, Laura Zurel, Aleksandra Cieślak, Maja Nowatkowska, Piotr Błażej
Sroka, Jonasz Świderski z Uczniowskiego Klubu Pływackiego „SEJWAL”,
• Kamila Maciejewska, Oliwia Pyszora, Agata
Rochowicz, Julia Wolak, Julia Szwaczkowska, Martyna Stefańska z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Trójka”,
• Natan Paweł Grzybowski, Marcel Budzich,
Bartosz Dreśliński, Olivier Markuszewski,
Maciej Rutkowski, Miłosz Fiszer, Szymon
Jasiński, Sebastian Kamiński, Igor Kalinowski, Kornel Łapkiewicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”,
• Przemysław Wojciechowski, Julian Kolbus, Oskar Pietrusiński, Jan Krzykwa, Tomasz Andrzejczuk, Łukasz Wójcik, Marcin
Rutkowski, Marcel Łapkiewicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”.
Mamy nadzieję, że stypendia zachęcą
wszystkich do dalszego rozwoju. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy
dalszych sukcesów sportowych i edukacyjnych.
Justyna Rucińska

Najlepsze zawody pływackie
W sobotę 14 kwietnia br. na basenie Rypińskiego Centrum Sportu odbyły się III Ogólnopolskie
Zawody Pływackie „W poszukiwaniu Talentów” pod Patronatem Burmistrza Miasta Rypin, połączone z 5-leciem Klubu Pływackiego „Sejwal”.
Podczas oficjalnego rozpoczęcia uczczono pamięć Radnego
Rady Powiatu i Członka Zarządu Powiatu śp. Rafała Jaworskiego,
który zawsze z wielkim zaangażowaniem wpierał klubowiczów.
W zawodach sportowych wzięło udział 549 zawodników z 39 klubów z całej Polski. Rypińscy pływacy zdobyli łącznie 18 medali
pobijając tym samym swoje własne rekordy i zajmując 4 miejsce
w klasyfikacji generalnej. Zawody przebiegły bardzo sprawnie,
a obiekt cały czas wypełniony był kibicami.
Podczas trwania zawodów można było wesprzeć pływaków
kupując wypieki przygotowane przez rodziców młodych zawodników. Odbyło się także losowanie, w którym można było wygrać
wiele atrakcyjnych nagród. Na duże uznanie zasługuje zaangażowanie rodziców, którzy przez cały czas trwali i kibicowali swoim
pociechom. Na koniec czekała wszystkich słodka i zasłużona niespodzianka. Klub Pływacki „Sejwal” wspierany jest przez Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”.
Justyna Rucińska
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany nadsyłanych tekstów.
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Szósty konkurs
ortograficzny
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
przygotowała i zorganizowała konkurs ortograficzny
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Rypin,
który został przeprowadzony 10 maja br.

W konkursie wzięli udział uczniowie
klas szóstych z dwóch szkół podstawowych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych:
SP nr 1 oraz SP nr 3 w Rypinie. Ze szkół
zostało wydelegowanych 13 uczniów,
których opiekunami były p. Maria Borowska, opiekun grupy SP nr 1 (6 uczniów)
i p. Aleksandra Kuczmarska, opiekun grupy SP nr 3 (7 uczniów). Treść dyktanda nawiązywała do tegorocznego wydarzenia
„Rypin na Marsie”, które przeczytała Małgorzata Gołębiewska, autorka wystawy
astrofotografii prezentowanej w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w naszym mieście. Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Sochacki.
Komisja konkursowa w składzie: Iwona Wojdyło, Natalia Baran, Magdalena
Szczepańska po zapoznaniu się z przygotowanymi zadaniami konkursowymi wyłoniła troje laureatów. Zwyciężyli uczniowie,

którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów. Na podium stanęli:
• Mateusz Becmer - I miejsce, uczeń SP nr 3,
• Jakub Kłosowski - II miejsce, uczeń SP nr 1,
• Oskar Nicpoń - III miejsce, uczeń SP nr 3.

Zadecydujmy na co wydać
250 tys. zł.
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. – Na zgłoszenie czekamy do 14 czerwca i spodziewamy
się równie ciekawych projektów jak
w latach ubiegłych. Szczegółowe
informacje mogą Państwo uzyskać
w Urzędzie Miasta, pokój 113 oraz
na stronie www.rypin.eu. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy także
podczas pikniku rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka do punktu informacyjnego Urzędu Miasta, odpowiemy na
wszystkie pytania – mówi Sławomir Kryszczuk, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.
Karolina Rębacz

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, książki o tematyce astronomicznej
oraz słowniki ortograficzne ufundowane
przez Radę Miasta Rypin.
Karolina Rębacz

Powstanie
nowoczesna bieżnia

Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już wkrótce
zostaną wznowione prace przy
budowie bieżni.

14 maja br. Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski podpisał umowę na
budowę bieżni na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykonawcą
robót została firma BELLSPORT. Inwestycja przewiduje wykonanie sześciotorowej
bieżni okrężnej 400 m. o nawierzchni syntetycznej typu Sandwich. Dodatkowo zaplanowana jest budowa skoczni w dal oraz
skoczni do trójskoku, rzutów do pchnięcia
kulą, oszczepem i dyskiem oraz skocznię
do skoku wzwyż. W ramach inwestycji
zakupiony zostanie także wyposażenie do
prowadzenia treningów i zawodów lekkoatletycznych. Planowane zakończenie inwestycji to 22 sierpnia tego roku.

