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Zaproszenie na Dni Rypina

Szanowni Państwo przed nami wyjątkowe obchody święta naszego miasta
- Dni Rypina 2018. Wyjątkowe ponieważ
w tym roku obchodzimy 100. rocznicę
odzyskania niepodległości. Po 123 latach
niewoli naznaczonej cierpieniem pokoleń
Polaków, walki z zaborcami oraz niegasnącej nadziei mogliśmy na nowo odbudować naszą Ojczyznę. Nasze miasto to
jeden z wielu grodów, które odzyskanie

Ojczyzny upamiętniały solidarnymi gestami. W centrum miasta króluje budynek
„Zgody”: najpiękniejszy i najokazalszy
symbol zjednoczenia i wspólnoty naszego
społeczeństwa. Święto naszego miasta to
także szczególny czas świętowania, wspólnej zabawy i integracji. Mam nadzieję, że
przygotowany program tegorocznych obchodów będzie dla Państwa atrakcyjny.
Uroczystości rozpoczną się w dniu 21
i potrwają do 25 czerwca. W programie
tegorocznego święta zaplanowaliśmy m.
in.: uroczystą sesję rady miasta, konkurs
wiedzy o Rypinie, rozstrzygnięcie kolejnych edycji konkursów miejskich – Superelewacji, Wędki Burmistrza oraz Lauru
Gospodarczego, patrol historyczny oraz
konkurs dla najmłodszych – spartakiadę.
Nie zabraknie sportowych wrażeń – już
dziś zapraszam na turnieje piłki nożnej,
tenisa ziemnego oraz zawody wędkarskie.
Zwieńczeniem sobotnich obchodów będą
liczne koncerty. Na scenie zaprezentują
się: Kasia Wilk, After Party oraz gwiazda
wieczoru, legenda polskiego rocka – zespół Lady Pank.

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.
Przebudowa obejmuje 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.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 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
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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.
Na okres przebudowy targowisko miejskie zostało przeniesione na ul. Sportową,
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Karolina Rębacz

Uroczystą mszę świętą w intencji mieszkańców, która odbędzie się w niedzielę
o godz. 13:00 w kościele św. Trójcy celebrował będzie bp. Piotr Libera. Niedziela to
także wielkie wydarzenie dla firmy „Rejs”,
która w tym roku obchodzi jubileusz 25 –
lecia istnienia. Zapraszamy na niedzielny
blok koncertowy, podczas którego wystąpią Reflex oraz Pączki w tłuszczu Tomasz
Karolak i Bartosz Miecznikowski.
Spotkaniem zamykającym tegoroczne
obchody będzie spotkanie organizowane
przez Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną z Wojciechem Wadlewskim.
Ponadto tuż po Dniach Rypina rozpocznie się fiesta balonowa - . Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta i okolic już po raz kolejny będą mogli podziwiać kolorowe balony
unoszące się na niebie nad Rypinem.
Jestem przekonany, że w programie Dni
Rypina każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego, a jedno z najważniejszych wydarzeń
w życiu miasta będzie okazją do spotkań
i integracji. Z tej wyjątkowej okazji życzę
Państwu, mieszkańcom naszego pięknego
grodu nad Rypienicą, wszystkiego najlepszego, wiele zdrowia oraz radości.
Zapraszam do wspólnego świętowania
i życzę udanej zabawy.
Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski

Przewodniczący
Rady
z wizytą w Bausce

W dniach 25-26 maja br. Jarosław
Sochacki, Przewodniczący Rady Miasta
oraz Sławomir Kryszczuk, kierownik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych odwiedzili miasto partnerskie
Bauska. Panowie reprezentowali Rypin
podczas obchodów święta regionu,
spotkali się z przedstawicielami władz
samorządowych oraz mogli podziwiać
lokalne tradycje. Już podczas tegorocznych Dni Rypina nasze miasta odwiedzi
delegacja z Litwy, Łotwy oraz Włoch.
Karolina Rębacz
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Minister Brudziński z wizytą 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.
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 Józef Ramlau, Komendant
Główny PSP Leszek Suski i Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. mgr inż. Janusz Ha-

lak, 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, zgro-

madzonych 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, Biskup Płocki Piotr Libera, ks. infułat Marek Smogorzewski, ks. kan. dr Andrzej
Krasiński, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Kosma Tadeusz Złotowski, Poseł na Sejm RP
Joanna Borowiak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicewojewoda
Józef Ramlau, Komendant Główny PSP gen.
brygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier mgr inż. Janusz Halak, Marzenna Drab – szef okręgu toruńsko-włocławskiego Klubu Parlamentarnego PiS,
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski,
Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Sochacki
oraz radni miasta i powiatu, a także licznie
zgromadzeni mieszkańcy.
Karolina Rębacz
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Nowocześnie i sportowo
Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wznowiono
prace przy budowie bieżni, wkrótce powstanie nowa siłownia
zewnętrzna.
14 maja br. Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski podpisał umowę na
budowę bieżni okrężnej 400 m. 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.
Z kolei 18 kwietnia br. burmistrz Paweł
Grzybowski podpisał umowy na dofinansowanie budowy siłowni na powietrzu

przy Rypińskim Centrum Sportu. Siłownia
usytuowana będzie w pobliżu wejścia do
RCS od strony ulicy Cholewińskiego. Montaż urządzeń zaplanowany jest do końca
czerwca br. 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.
Karolina Rębacz, Justyna Rucińska

Drogowcy zakończyli prace

Szanowni Państwo,

Spotkała mnie ogromna niespodzianka i wielki zaszczyt. Dzięki Waszym głosom, za które serdecznie dziękuję, otrzymałem tytuł „Najlepszego
Samorządowca 2018 wg. Czytelników
Czasu Rypina”. Ten tytuł zobowiązuje.
Doceniliście Państwo nie tylko moją
pracę, ale całego zespołu: pracowników Urzędu Miasta oraz wszystkich
jednostek miejskich. Inwestycje, które
zostały już zakończone, jak również te
obecnie realizowane mają służyć nam
wszystkim – abyśmy czuli, że miasto
rozwija się w każdej sferze. Staramy
się by z każdym dniem Rypin stawał
się lepszym miejscem dla nas wszystkich. Czytając artykuł nie kryłem wzruszenia – tak miłe słowa pochodzące
od mieszkańców mojego kochanego miasta to ogromna motywacja.
Dziękuję za każdą pozytywną opinię,
a także głosy na „zachętę”. Uważam,
że nagroda oraz to wyróżnienie należy się wszystkim mieszkańcom, to Wy
wspieracie mnie na wielu płaszczyznach włączając się w inicjatywy Miasta, za co gorąco i szczerze dziękuję.

21 maja dobiegły końca prace przy modernizacji ulicy Lisiny.
Była to najdroższa przebudowa infrastruktury drogowej,
na którą zabezpieczono w budżecie miasta prawie 690 tys. zł.
Zakres robót obejmował między innymi roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta
pod warstwę konstrukcyjną. W ramach
zadania zostały wykonane dwa zbiorniki
retencyjne, jak również elementy odwodnienia drogi, zjazdy na posesje oraz nowa
pieszojezdnia z kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma ER-BRUK Avetisyan Karen.

Rypin wśród miast odpornych

22 maja br. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski uczestniczył w konferencji organizowanej
przez Europejski Komitet Regionów oraz samorząd wojewódzki, która odbyła się w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu.
Konferencja „Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe”
wpisała się doskonale w formułę zainicjowaną przez ECR cyklu dyskusji „Rozważań
nad Europą”. Podczas spotkania Marszałek
Piotr Całbecki oraz przedstawicielka ONZ
Rosalind Cook podpisali certyfikat przystąpienia naszego województwa do kampanii
ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności
reagowania na klęski żywiołowe. Również nasze miasto, jako jedno z pierwszych
w regionie, zadeklarowało swój udział w
przedsięwzięciu ONZ. Certyfikat Biura ONZ
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ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego
z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR),
który otrzymaliśmy przyznawany
jest w ramach kampanii budowania miast odpornych. W konferencji
uczestniczyli: marszałek Piotr Całbecki, członkowie zarządu Aneta
Jędrzejewska oraz Sławomir Kopyść,
przedstawiciele samorządów lokalnych, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, środowisko naukowe
oraz instytucje regionalne.
Karolina Rębacz
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Z SESJI RADY MIASTA RYPIN Odwiedziny

W dniu 12 marca odbyła się
XLVIII sesje Rady Miasta Rypin. Podczas obrad radni przyjęli następujące uchwały:

• Uchwała nr XLVIII/312/2018 w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób
fizycznych, o których mowa w art. 403
ust. 4 pkt1 lit. a ustawy Prawo ochrony
środowiska.
• Uchwała nr XLVIII/313/2018 w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasta Rypin na 2018 rok.
• Uchwała nr XLVIII/314/2018 w sprawie
okręgów wyborczych.
• Uchwała nr XLVIII/315/2018 w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
• Uchwała nr XLVIII/316/2018 w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin.
• Uchwała nr XLVIII/317/2018 w sprawie
lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
• Uchwała nr XLVIII/318/2018 w sprawie
szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.
• Uchwała nr XLVIII/319/2018 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Miasta Rypin
• Uchwała nr XLVIII/320/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Rypin na 2018 rok.
• Uchwała nr XLVIII/321/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018-2026.
• Uchwała nr XLVIII/322/2018 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rypin.
• Uchwała nr XLVIII/323/2018 w sprawie
obwodów głosowania.

W dniu 28 marca odbyła się
XLIX sesja Rady Miasta Rypin.
Podczas obrad radni przyjęli
następujące uchwały:
• Uchwała nr XLIX/324/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchylenia budżetu
miasta Rypin na 2018 rok.
• Uchwała nr XLIX/325/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018-2026.

W dniu 27 kwietnia odbyła
się L sesja Rady Miasta Rypin.
Podczas obrad radni przyjęli
następujące uchwały:

• Uchwała nr L/326/2018 w sprawie trybu
i zasad nadawania tytułów „Honorowy
Obywatel Miasta Rypin” oraz „Zasłużony
dla Miasta Rypin”.
• Uchwała nr L/327/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
• Uchwała nr L/328/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
• Uchwała nr L/329/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na
terenie Miasta Rypin.
• Uchwała nr L/330/2018 w sprawie
uchwalenia programu „Rypińska Karta
Seniora”.
• Uchwała nr L/331/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Rypina na 2018 rok.
• Uchwała nr L/332/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018-2026.
• W dniu 21 maja odbyła się LI sesja Rady
Miasta Rypin. Podczas obrad radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr LI/333/2018 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2208
C – Rypin – Starorypin (ul. Mleczarska)
wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”.
• Uchwała nr LI/334/2018 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie do realizacji.
• Uchwała nr LI/ 335/2018 w sprawie
przyjęcia Gminy Miasta Rypin do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu
pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa
RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja
Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie
RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.
• Uchwała nr LI/336/2018 w sprawie realizacji przyjęcia wniosku o dofinansowanie
do realizacji.
• Uchwała nr LI/337/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Rypin na 2018 rok.
• Uchwała nr LI/338/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018- 2026.

gości z Bauski
W dniu 28 maja br. w Urzędzie
Miasta gościli uczniowie wraz
z opiekunami z partnerskiego
miasta Bauska.
W naszym mieście przebywała młodzież oraz opiekunowie z Bauska City
Elementary oraz Buska State Gimnazium.
Z zagranicznymi gości spotkał się burmistrz Paweł Grzybowski. Młodzież zwiedziła Rypin oraz okolice naszego pięknego
miasta: Szafarnię i Golub -Dobrzyń, Toruń,
a także stolicę Polski – Warszawę.
Karolina Rębacz

Z żalem zawiadamiamy,
że 28. maja b.r. zmarł w Łodzi

dr Zenobiusz Żołnowski,
urodzony 22.4.1932 w Rypinie.
Pan Zenobiusz był laryngologiem,
nauczycielem akademickim,
autorem kilku prac naukowych.
Zawsze czuł się silnie związany
z miastem rodzinnym, gdzie mieszkali
jego krewni i przyjaciele.
Często odwiedzał Rypin, podkreślał
jego urok i piękno, promował nasze
miasto na arenie nie tylko krajowej.
Rodzinie, przyjaciołom i znajomym
dr. Żołnowskiego pracownicy Urzędu
Miasta, Burmistrz Paweł Grzybowski
oraz radni Rady Miasta
składają wyrazy współczucia.

5

Kronika
Rypińska
www.rypin.eu  www.facebook.com/MiastoRypin  www.facebook.com/AktywnyRypin

Województwo zainwestuje
w 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.
Pierwsza, poważna inwestycja ruszyła
już w I kwartale tego roku. To przebudowa
mostu na ulicy T. Kościuszki. W tej chwili
trwa procedura przetargowa, która wyłoni
wykonawcę tej ważnej inwestycji. Przeprawa nad Rypienicą zyska nową konstrukcję,
jezdnię i chodniki. Dzięki tej inwestycji
zwiększy się nośność mostu, który będzie
dostosowany do poruszania się pojazdów
o masie nawet 40 ton (wcześniej 30 ton).
Nowa jezdnia, chodniki i balustrady podniosą też estetykę ul. T. Kościuszki. Termin
realizacji tego zadania: do 5 miesięcy po
wyłonieniu wykonawcy. 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 T. Kościuszki. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla tej inwestycji zostanie
przeprowadzona na do końca tego kwartału. O remont tego skrzyżowania od lat
zabiegał burmistrz Paweł Grzybowski. –
Początkowo inwestycję planowaliśmy na
rok ubiegły, poczyniliśmy nawet koniecz-

ne 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
skrętu 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 (Rypin-Żuromin). Pierwsze przetargi dotyczące tej przebudowy zaplanowane są już na
pierwszą połowę tego roku, w odcinkach
biegnących na terenie naszego miasta
oraz powiatu.
Łączny koszt wszystkich inwestycji nie
tylko na terenie miasta, ale i powiatu to
ponad 27 milionów złotych.
Karolina Rębacz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE – NAZWA ZADANIA – NR DROGI

ORIENTACYJNA
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NETTO

PRZEWIDYWANY
TERMIN WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w m. Rypin

1 29 512,20zł

I kw

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 RypinŻuromin-Mława

13 835 121,95 zł

II kw

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin- Żuromin

975 609,76 zł

III kw

Droga wojewódzka nr 563 Rypin- granica miasta

1 000 000zł

III/IV kw

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 GrudziądzWąbrzeźno-Golub-Dobrzyń - Rypin

5 080 707,32 zł

IV kw

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
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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 siedzi-

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, jakie 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)
• Promotorem Sportu 2017 roku został
Józef Adamski
• Trenerem Roku 2017 roku Tomasz Kalich
• Mecenasem Sportu 2017 zostało Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”.
• Wyróżnienie Burmistrza 2017 uzyskał
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

by 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

Misja
Muzealnika
18 maja każdego roku obchodzimy Dzień Muzealnika. To
okazja do gratulacji i podziękowań składanych muzealnikom.
W Rypinie tę grupę zawodową tworzy
zaledwie kilka osób. Nieliczny zespół rokrocznie generuje liczbę około 40 przedsięwzięć kulturalnych, do tego setki lekcji
muzealnych, udziela dziesiątki konsultacji
historycznych, archeologicznych, etnograficznych, współpracuje z dziesiątkami
gmin i niezliczoną grupą szkół. Muzeum
Ziemi Dobrzyńskiej uruchomione dzięki
modernizacji realizowanej w latach 2002
– 2006 w nowych warunkach lokalowych
dzisiaj jest dumą miasta, miejscem tętniącym życiem i pozytywną energią, gdzie
edukacja muzealna splata się z ofertą
wystawienniczą. Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski, Przewodniczący Komisji Kultury Paweł Sobierajski i Kierownik
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Monika Kalinowska wręczyli kwiaty
i upominki pracownikom MZD – Urszuli
Forczmańskiej, Bogusławie Markuszewskiej, Danucie Celebudzkiej, Błażejowi
Krajewskiemu, Jadwidze Lewandowskiej
oraz dyrektorowi placówki Andrzejowi
Szalkowskiemu.
Nadesłane
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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 wielu mieszkańców marzy.
- 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
podzielona jest na sześć podobszarów.
Dwa są już zagospodarowane. Jeden to
teren Rypińskiego Centrum Sportu( 5US) –
nowoczesnego kompleksu sportowo –rekreacyjnego, oddanego do użytku w 2011
roku, który tylko w ubiegłym roku odwiedziło prawie 91 tys. osób.

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 obejmujący 1,5 hektara (1MW)
to jeden z dwóch terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Planowana jest tu budowa sześciopiętrowych bloków wielorodzinnych
(do 24 metrów), z windą. Przewidziano
także stworzenie miejsc parkingowych,
placu zabaw i miejsca do wypoczynku dla
dorosłych. Aż 25% tej powierzchni muszą
stanowić tereny zielone. Wysoka zabudowa wielorodzinna obejmie także sąsiednią
działkę o powierzchni 0,7 hektara (2MWU). Tu również powstaną bloki

wielorodzinne, 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
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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 o powierzchni 0,77
hektara (4U) przeznaczona do zabudowy
usługowej, w tym handlu. 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 powstanie droga łącząca
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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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,
a mieszka pod Poznaniem. Ma już za sobą
kilkadziesiąt wypraw na pięć kontynentów. Góry to jego pasja, miłość, wspina się
w nich od 18 lat.
W wieku 17 lat wszedł samotnie na
Khan Tengri (7010 m), za co zdobył wyróżnienie w konkursie Kolosy 2000. Dokonań na swoim koncie ma znacznie więcej,
chociażby zdobycie piąty szczyt świata
Makalu, Gasherbrum I, K2, Broad Peak,
północnej ściany Kanczendzongi. W 2012
Adam Bielecki otrzymał Srebrną Odznakę
Za Zasługi Dla Sportu i Turystyki (2012 r.)
Spotkanie z Adamem Bieleckim organizowane było w ramach cyklu „O sporcie w bibliotece”. Zazwyczaj spotkania
autorskie odbywają się w sali MPBP, tym
razem zainteresowani zgromadzili się na
sali sesyjnej Urzędu Miasta. Było to doskonałe posunięcie, gdyż osoba prelegenta
ściągnęła do Rypina mieszkańców ościen-

nych miasta - Lipna, Brodnicy, Wąbrzeźna, Iławy, a nawet Bydgoszczy. Okazją do
spotkania była promocja książki Adama

Bieleckiego, napisanej wspólnie z Dominikiem Szczepańskim „Spod zamarzniętych
powiek”. W ostatnich miesiacach 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

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.
Wpłynęło 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, Klau-

dia 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 Ka-

miński, 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 wszystkim nagrodzonym
i życzymy dalszych sukcesów sportowych
i edukacyjnych.
Justyna Rucińska-
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Majowe inwestycje
Miasto z energią rozpoczęło nowy rok. W ostatnim czasie podpisane zostały umowy na kolejne
inwestycje.
15 maja br. burmistrz Paweł Grzybowski podpisał dwie umowy dotyczące
wykonania oświetlenia przy ul. Zacisze
i ul. Spokojnej. Wykonawcą obu zadań jest
firma „ELECTROJAC” Jacek Rzepka. Dzięki
tej inwestycji w przestrzeni miejskiej pojawi się 36 nowoczesnych, ledowych lamp.
21 maja br. burmistrz podpisał umowę
na realizację zdania: Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do
PM 1. Wykonawcą została Firma Budowlana Twój Dom Piotr Chreścionko z Rypina,
inwestycja potrwa do 20 lipca br.
PGNiG Obrót Detaliczny przy udziale
Gminy Miasta Rypin dn. 21.05.2018 r. podpisały Porozumienie o współpracy, które
ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę
tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem
stałym, na nowoczesne systemy ogrzewa-

nia zasilane ekologicznym paliwem, jakim
jest gaz ziemny.
W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. uruchomił mBOK,
czyli Punkt Informacyjny, w budynku Urzędu Miasta, ul. Warszawska 40, pokój 104,
gdzie można uzyskać informacje na temat
m.in. możliwości rozpoczęcia korzystania
z gazu, procesu przyłączenia do sieci, zasad rozliczania i dokonywania odczytów
gazomierza, cen gazu i energii elektrycznej, zawarcia umowy kompleksowej na
sprzedaż gazu i energii elektrycznej oraz
nowych ofert dostępnych również na stronie internetowej pgnig.pl.
Dyżury mBOK rozpoczęły się 7 czerwca
2018 roku i będą odbywały się jeden raz
w tygodniu, w roboczy czwartek w godz.
od 7.30 do 15.30 w pokoju 104, w budynku

O papieżu
w trzech odsłonach
10 maja br. w sali sesyjnej Urzędu
Miasta odbyła się prelekcja poświęcona
patronowi województwa kujawsko – pomorskiego świętemu Janowi Pawłowi II.
Wykład „Karol Wojtyła jako człowiek, jako
papież, jako mistyk” wygłosił ks. dr hab.
Wiesław Kraiński.
Ks. dr hab. Wiesław Kraiński to doktor
habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wikariusz sądowy Sądu Biskupiego
Diecezji Toruńskiej.
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Prelekcja przedstawiła zgromadzonym
różne oblicza naszego Wielkiego Rodaka:
człowieka, papieża, mistyka, administratora, ustawodawcę, a także błogosławionego i świętego. Zgromadzeni na sali
z uwagą wysłuchali ks. dr hab. Kraińskiego, jak również chętnie obejrzeli pamiątki
związane z osobą Jana Pawła II zgromadzone przez prelegenta. Były wśród nich
gazety oraz książki z autentycznymi, osobistymi dedykacjami od papieża.
Rypin znalazł się w gronie nielicznych
miast, które miało zaszczyt gościć ks. dr.
hab. Wiesława Kraińskiego.
Karolina Rębacz

Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej 40.
Z kolei 21 maja br. burmistrz Paweł
Grzybowski podpisał umowę na budowę
siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 ul. Sportowa 24.
Z nowej siłowni będziemy mogli korzystać
już od 20 czerwca br.
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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VI 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”. Dyktando podyktowała
Małgorzata Gołębiewska, autorka wystawy astrofotografii, którą można obejrzeć
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, Człowiek Kultury 2017 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,

Czy pamiętacie o akcji „Kręć kilometry”?
Trwa największa rywalizacja polskich miast!

Trwa siódma kampania społeczna
„Kręć Kilometry po technologie”. Nagrody dla miast, nagrody i niespodzianki
dla indywidualnych uczestników, eventy
technologiczne Allegro Tech Days, a także promocja aktywnego wypoczynku na
ogólnopolską skalę – tak w wielkim skrócie można opisać kampanię społeczną
„Kręć Kilometry po technologie”, którą od
2012 roku organizuje Fundacja Allegro All
For Planet. Dołączyć może każdy, kręcąc
kilometry z ulubioną, bezpłatną aplikacją
mobilną. Wskazując miasto, dla którego

jeździ się na rowerze, można wesprzeć
je w ogólnopolskim
rankingu.
Lokalne
grupy rowerowe są w
wielu regionach siłą
napędową akcji - organizują wiele motywujących działań na
rzecz swoich miast,
zapraszają na jazdy
nocą, kobiece rajdy
i rodzinne imprezy
weekendowe. Wyposażają jeżdżących
w dedykowane akcji
koszulki, spisują kto
ile przejechał w danym tygodniu. Wszystko po to, by w rankingu być jak najwyżej.
W ubiegłym roku 189 852 uczestników
przejechało w sumie 55 mln 570 tysięcy 716
kilometrów. W tegorocznym rankingu kilometry przybywają równie szybko. Po dwóch
tygodniach kampanii jest ich już ponad 6,2
mln. I podobnie jak poprzednio małe miasta
walczą dzielnie z metropoliami.
Kampania społeczna „Kręć Kilometry
po technologie” potrwa do końca września. Zachęcamy do kręcenia kilometrów!
Nadesłane

• Jakub Kłosowski - II miejsce, uczeń SP nr 1,
• Oskar Nicpoń - III miejsce, uczeń SP nr 3.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, książki o tematyce astronomicznej
oraz słowniki ortograficzne ufundowane
przez Radę Miasta Rypin.
Karolina Rębacz

D

zięki współpracy z Instytutem
Wsparcia Organizacji Pozarządowych od 1 kwietnia 2018 r. udostępniamy dla naszych czytelników
możliwość bezpłatnego korzystania
z cyfrowego wydania Gazety Wyborczej w wersji Premium Gazeta Wyborcza. Zapraszamy do skorzystania
z zarówno wersji papierowych gazet
i czasopism, jak i wersji elektronicznych w jednostkach biblioteki.

Ebooki

na wyciągnięcie ręki

Od kwietnia MPBP uruchamia
nową usługę - możliwość bezpłatnego
korzystania z bazy ponad 25 000 ebooków na platformie Legimi specjalnie
dla wszystkich czytelników!
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda
Bełzy w Bydgoszczy, a MPBP każdy zarejestrowany czytelnik naszej biblioteki
może zgłosić się do centrali i poprosić
o kod umożliwiający korzystanie z nieograniczonego dostępu do e-booków
w aplikacjach Legimi na okres jednego
miesiąca od daty aktywowania kodu.
Informacji udzielają pracownicy centrali
MPBP przy ul. Warszawskiej 20.
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Ekologiczny
piknik
W sobotę piątek 5 maja br. już po raz szósty odbyła się Ekologiczna
Majówka. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Rypin, Rypiński
Dom Kultury oraz Klub Motocyklowy Szlif.
Występy motocyklistów, zbiórka krwi
oraz animacje dla dzieci to tylko część
z atrakcji, jakie czekały na mieszkańców. Akcja MOTOSERCE zwraca uwagę
na istotny dla służby zdrowia problem,
a mianowicie braki krwi w szpitalach. Już
od kwietnia, 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. Wielką
atrakcją tegorocznej majówki 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.
Nie zabrakło ekologicznych akcentów.
Podczas pikniku w punkcie informacyjnym
Urzędu Miasta mieszkańcy mogli odebrać
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sadzonkę wybranego gatunku drzew w ramach akcji „100 drzewek na 100 lecie niepodległości”, która spotkała się z ciepłym
przyjęciem. Dla szczęśliwców, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez
Urząd Miasta i zgodzili się na udział w konkursie, powędrowały ekologiczne gadżety
związane z naszym miastem. Animatorzy
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ przygotowali mnóstwo zabaw i konkursów dla
dzieci.
Majówka była również okazją do wręczenia nagród zwycięzcom konkursów
organizowanych przez Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 1 oraz Rypiński Dom
Kultury. Na scenie zaprezentowały się
utalentowane dzieci i młodzież: wystąpili
między innymi Kip Ups, wokalistki RDK,
przedszkolacy z Przedszkola Miejskiego

nr 1 w Rypinie, Dziecięco- Młodzieżowa
Grupa Estradowa, Dziecięca Akademia
Rozwoju Umiejętności oraz laureaci eliminacji powiatowych 24. Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu „Awans 2018”. Ciekawy program artystyczny przygotowali
także seniorzy z Klubu Seniora „Srebrny
Włos” i Klubu „Wrzosy”. Zwieńczeniem
ekologicznego pikniku były koncerty. Pod
sceną tłumy zgromadził Dawid Kwiatkowski, najwierniejsi fani czekali na niego od
wczesnych godzin porannych. Oprócz jurora The Voice Kids na scenie wystąpiła Etna.
Serdecznie dziękujemy Państwu za tak
liczny udział w Ekologicznej Majówce, która na dobre zagościła w kalendarzu imprez
w naszym mieście i zapraszamy na kolejny
piknik już za rok.
Karolina Rębacz
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Zostań dawcą!

Dzień Dawcy Szpiku, który odbył się
19 kwietnia to finał projektu Komórkomania skierowanego do wszystkich
uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych

Dzień Dawcy Szpiku, który odbył się
19 kwietnia to finał projektu Komórkomania skierowanego do wszystkich uczniów
i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było
przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku
kostnego oraz umożliwienie rejestracji
jako potencjalny dawca szpiku. Grupa wolontariuszy, uczniów Zespołu
Szkół nr 2 w Rypinie wyposażona w materiały edukacyjne
od fundacji DKMS w ciągu
kilku tygodniu przeprowadziła liczne prelekcje na temat
idei dawstwa, wolontariusze
odwiedzieli wiele instytucji,
sklepów oraz prywatnych
przedsiębiorców w celu promocji akcji. Ostatnim i jednocześnie najistotniejszym
etapem projektu był Dzień
Dawcy Szpiku podczas którego była możliwość doko-

Z „Inicjatywą”
po nagrody

30 kwietnia Stowarzyszenie „Inicjatywa” zostało członkiem KujawskoPomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. „Inicjatywa” zgłosiła swój
udział w 11 edycji konkursu „Rodzynki
z pozarządówki”. Gala jedenastej edycji
konkursu o nagrodę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane
przez organizacje pozarządowe odbyła
się 23 maja w Pałacu Bursztynowym we
Włocławku. Stowarzyszenie otrzymało
nagrodę za grudniową inicjatywę „Podziel się czekoladką”.
Nadesłane

nania rejestracji potencjalnych dawców.
Z tej możliwości skorzystały 194 osoby.
Dzień Dawcy Szpiku został wzbogacony
o koncert zespołu Red Queen. W trakcie
imprezy można było również wesprzeć
finansowo fundacji DKMS. Inicjatorkami
i koordynatorkami akcji, które zadbały o
jej pomyślność były nauczycielki: Ewa Kapuścińska i Anna Kulikowska.

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. Mundurowi informują, że alkomat zainstalowany
został w pomieszczeniu poczekalni komendy, a jego obsługa jest bardzo prosta.
Komendant, dziękując za otrzymany
sprzęt, podkreślił ważną rolę samorządów
w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.
Nadesłane

ŚDS z grantem Cedrobu
Uroczysta gala wręczenia nagród
w konkursie „Wspieramy rozwój” odbyła się 16 maja w Centrum Olimpijskim w
Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział
laureaci – przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną
oraz przedstawiciele
Organizatora – firmy
Cedrob.
II edycja konkursu
spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba nadesłanych zgłoszeń. Od 26
lutego do 26 marca
br.
wnioskodawcy
przesyłali
projekty
w pięciu kategoriach:
Nauka i rozwój, Edukacja i sport, Kultura,
Inicjatywa społeczna, oraz 100-lecie

odzyskania niepodległości, ubiegając się
o dofinansowanie w wysokości 30, 20, 10
i 5 tys. zł. Wyłonione zostały 73 zwycięskie
projekty, w tym projekt rypińskiego Środowiskowego Domu Pomocy, który otrzymał grant w wysokości 10 tys. zł.
Nadesłane
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O żołnierzach wyklętych i wolności
w Urzędzie Miasta
29 maja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Rypin odbyło się spotkanie z Piotrem Zadorą- Życieńskim i Jarosławem Wróblewskim zatytułowane „Wolność jest kuloodporna. Kwatera Ł”.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” i Urząd Miasta Rypin zaprosili dwóch wolontariuszy pracujących pod
kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka,
na wydzielonym z cmentarza na Powązkach, miejscu pochówku żołnierzy konspiracji niepodległościowej.
Piotr Zadora – Życieński fotograf IPN
pracujący od początku szukania szczątków żołnierzy wyklętych, posługując się
zdjęciami opowiadał o nich, o odkryciach,
dokumentacji grobów, osobach zidentyfikowanych i trwających poszukiwaniach
pochówku rotmistrza Pileckiego, a także
gen. Fieldorfa ”Nila”.
Jarosław Wróblewski dziennikarz,
autor książek historycznych, tym razem
przedstawił swoją najnowszą pozycję zat.
„Kwatera „Ł.” Wolność jest kuloodporna”,
w której zawarte są wywiady z osobami
pracującymi na „Łączce”, rodzinami więźniów.
Słuchacze spotkania, wśród których
obecni byli: burmistrz Miasta Rypin Paweł
Grzybowski, przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Sochacki wraz z gronem radnych, kapłani: ks. prałat Tadeusz Zaborny

– asystent, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, ks.
proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie
dr Andrzej Krasiński, przewodniczący O/
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Piotr
Hoffmann, mieli też okazję wysłuchać

prezentację kilku wywiadów w interpretacji członkiń Bractwa Literackiego: Danuty
Wiśniewskiej oraz Ewy Szpakiewicz.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła przewodnicząca oddziału rypińkiego
Civitas Christiana Zenobia Rogowska

Astrobaza odczarowuje noc Edukacja
inaczej

Rypińska astrobaza od początku roku
zaprasza mieszkańców do obserwacji
nocnego nieba, a także naszej największej gwiazdy – Słońca. W ostatnich miesiącach charakterystyczny budynek przy
ulicy Sportowej najczęściej odwiedzali
uczniowie, ale w obserwacjach otwartych chętnie uczestniczą mieszkańcy Rypina. W kwietniu i maju odbywały się
obserwacje słoneczne dla społeczności
lokalnej. Uczestnicy obserwcji zobaczyli
powierzchnię Słońca przez teleskop Coronado i refraktor z klinem Herschela.
Została omówiona budowa teleskopów
oraz budowa Układu Słonecznego.
Uczestnicy obejrzeli film z planetami
i przeszli pod kopułę Astrobazy, aby zobaczyć największy teleskop i poruszającą się kopułę. Poza tym dzieci mogły
same ustawiać ostrość w teleskopach
SkyWatch oraz pobawić się w oglądanie różnych obiektów przez teleskopy
wokół AstroBazy. Wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na nocne obserwacje Księżyca przez największy teleskop.
Zajęcia poprowadzili Marzena Kudła
i Marek Murawski.
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Od początku roku odbywają się lekcje
dla szkół. Uczniowie zapoznali się z budową
teleskopów do obserwacji Księżyca, Słońca
i planet Układu Słonecznego. Weszli pod
kopułę obserwatorium i mogli zobaczyć jak
zbudowany jest największy teleskop Meade LX 200 oraz jak działa kopuła. Na zajęciach złożyli obrotową mapę nieba i poznali
nazw planet Układu Słonecznego. Dokonali
również obserwacji Słońca za pomocą teleskopu Coronado. Zajęcia przygotowali
i poprowadzili W. Mulcon, Marzena Kudła
i Marek Murawski.
Nadesłane

W kwietniu uczniowie klas 2b i 2a
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
z wychowawczyniami były na wycieczce w Toruniu. Uczniowie zobaczyli
w Planetarium film o wybitnym Polaku Mikołaju Koperniku. Dowiedzieli się
o wielu jego talentach oraz postawie patriotycznej, wzbogaciły wiedzę
o planetach, miały możliwość poznania legend o Toruniu biorąc udział w
scenkach w Domu Legend. Wchodzenie
w role dawnych mieszczan wzbudzało
wiele emocji. Dzieci spacerując podziwiały piękne kamieniczki, a także próbowały stanąć przy Krzywej Wieży.
Nadesłane
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Wieści z biblioteki

O wojnie hybrydowej, Ukrainie i konfliktach zbrojnych
– spotkanie z generałem Bogusławem Packiem.
Generał Bogusław Pacek zawsze z ogromnym sentymentem opowiada o Rypinie.
Bardzo chętnie tu wraca a czasy dzieciństwa
i młodości wspomina z wielkim rozrzewnieniem. Nie inaczej było 22 maja, kiedy to na
zaproszenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej przybył do Rypina. Pretekstem do
spotkania była najnowsza książka naszego
gościa - Wojna hybrydowa na Ukrainie. Jak
powiedział burmistrz Paweł Grzybowski – to
nie tylko wizyta autora książki, ale przede
wszystkim naszego rodaka, autochtona i Honorowego Obywatela Miasta Rypin.
Bogusław Pacek jest profesorem zwyczajnym nauk społecznych, generałem dywizji
w stanie spoczynku, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej
w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej,
Asystentem Szefa Sztabu Generalnego – generała Franciszka Gągora ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Doradcą Ministrów
Obrony Narodowej Bogdana Klicha i Tomasza
Siemoniaka, Rektorem-Komendantem Akademii Obrony Narodowej, Doradcą NATO
ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.
Felietonista „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit”
i „Twojego Wieczoru”. Jest założycielem Federacji Organizacji Proobronnych. To także
twórca Oddziałów Specjalnych Żandarmerii

Wojskowej w Warszawie, Mińsku Mazowieckim i Gliwicach. Inicjator i autor wstępnej
koncepcji utworzenia Jednostki Specjalnej
„AGAT”. Laureat plebiscytu „Homo Popularis” na najpopularniejszego Pomorzanina
Roku 2015. W tym samym roku Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
nadało mu tytuł Lidera Bezpieczeństwa. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Autor 20 monografii i ponad 200 artykułów
o tematyce związanej z bezpieczeństwem.
Duże osiągnięcia na niwie zawodowej, zawrotna kariera wojskowa nie pozwalają Panu
Bogusławowi zapominać (i przy każdej okazji
przywoływać) nazwiska osób, które się przyczyniły do życiowych sukcesów Generała.
Wdzięczność wobec tych, którzy go wspierali i ukierunkowywali, zawsze pozostanie
ogromna. Z rozmowy, którą prowadził z gen.
Packiem Marek Taczyński, dyrektor biblioteki, wyłonił się obraz człowieka skromnego,
z poczuciem humoru, dużym dystansem do
siebie. Usłyszeliśmy od naszego gościa wiele
ciepłych słów na temat Rypina, jego mieszkańców – Wszystko, co najważniejsze dostałem stąd, zawdzięczam też mnóstwo rypińskim szkołom. Cała nasza rodzina jest symbolem możliwości rypińskich. – mówił generał.
Pierwsza część spotkania poświęcona
była wspomnieniom rodzinnym, powrotowi do Rypina lat dziecięcych i młodzieńczych

O umieraniu, życiu, zmaganiu się
z chorobą księdza Jana Kaczkowskiego
– w rozmowie z Katarzyną Jabłońską
Spotkanie autorskie z Katarzyną Jabłońską na temat książki „Żyć aż
do końca. Instrukcja obsługi choroby” zgromadziło 20 marca 2018 r.
w rypińskiej bibliotece mnóstwo osób chcących posłuchać o swoim
duchowym mentorze.
Z wielką pasją, zaangażowaniem opowiedziała zebranym o księdzu Katarzyna
Jabłońska - redaktor kwartalnika „Więź”,
krytyk filmowy, współautorka m.in. książek z ks. Janem Kaczkowskim. Książka „Żyć
aż do końca…” powstała z pasjonujących
rozmów Katarzyny Jabłońskiej z ks. Janem Kaczkowskim, zmarłym po ciężkiej
i długiej chorobie nowotworowej. Pytania
są trudne, ciężkie i wnikliwe, ale dzięki
temu otrzymujemy odpowiedzi szczere
bo oparte na autentycznych doświadczeniach związanych z chorobą – własną i pacjentów z hospicjum, którym służył swoją
pomocą ks. Kaczkowski przez dziesięć lat.
Przewodnik po chorowaniu i umieraniu,

jak określa się książkę, to swoisty niezbędnik z podstawowymi wskazówkami dla
chorych, ich rodzin, lekarzy, wolontariuszy. Wykorzystanie swojej choroby i wiedzy zdobytej przy pracy w hospicjum dostarczyło księdzu Kaczkowskiemu wskazówek do znajdowania pomocy ukierunkowanej na poprawę jakości życia chorego,
nawet wtedy, gdy jest bliski śmierci. Mimo
poważnych i trudnych tematów, w książce odnajdziemy tak charakterystyczny dla
Jana Kaczkowskiego optymizm, którym
zawsze się starał zarażać innych. Bolesne
tematy złagodził ks. Kaczkowski pewną
dozą humoru, który rzadko go opuszczał.
Nadesłane

Bogusława Packa. Druga – dotyczyła jego
najnowszej publikacji pt. Wojna hybrydowa
na Ukrainie. Jest to praca, która powstała na
podstawie relacji uczestników wojny na Ukrainie, jej świadków. To także wynik badań przeprowadzonych przez ekspertów NATO. Kwestiom militarnym, społeczno-politycznym nie
było końca. Słuchacze chcieli zaspokoić swoją
ciekawość na tym polu, dlatego gen. Pacek
odpowiedział na każde pytanie.
Nadesłane

Erotyki
Zbigniewa Herberta

w rypińskiej bibliotece –
w 20. rocznicę śmieci poety
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie włączyła się w obchody Roku Zbigniewa Herberta, zapraszając specjalnego gościa – dr. hab. Radosława Siomę, który przygotował dla czytelników prelekcję pt. „Wapno pościeli”.
Erotyki Zbigniewa Herberta.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął
uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem
Zbigniewa Herberta. Oddano w ten sposób hołd jednemu z największych polskich i europejskich poetów XX wieku.
Dr Sioma jest adiunktem w Instytucie
Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, bada literaturę polską XX wieku. Prelekcją o Herbercie rypińska książnica chciała zaznaczyć Tydzień
Bibliotek.
16 maja Sala Wystaw i Promocji naszej
biblioteki zgromadziła w przeważającej
mierze młodzież licealną. Frekwencja była
duża i pokazała, że każda propozycja z kulturalnej oferty spotyka się wśród czytelników z dużym zainteresowaniem. Docieranie do potencjalnego czytelnika to podstawowe zadanie każdej biblioteki. Jak widać
sposobów jest wiele i każdy, na swój sposób, skuteczny. Prelekcja była połączona
z występem muzycznym poezji śpiewanej
Szymona Bruckiego, który od 2011 r. jest
związany z Toruniem i polonistyką na UMK.
Dr Sioma zachęcał naszych gości do zapoznania się z twórczością Herberta, autora
wybitnego, wszechstronnego, mającego
w twórczym repertuarze wiele do zaproponowania. Prelegent opowiedział o najpiękniejszych wierszach miłosnych Herberta.
Nadesłane

15

Kronika
Rypińska
www.rypin.eu  www.facebook.com/MiastoRypin  www.facebook.com/AktywnyRypin

O przyrodzie Powiatu Rypińskiego Dzień Dziecka
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie z teatrem
We wtorek 24 kwietnia Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zaproponowała swoim czytelnikom prelekcję, która nawiązywała do dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich był Międzynarodowy Dzień Ziemi, drugie wydarzenie związane było
z książką autorstwa dr. Marka Stanisława Tyburskiego pt.:
„Przyroda Powiatu Rypińskiego”.
Marek S. Tyburski ukończył Akademię
Rolniczo-Techniczną w Olsztynie w 1980 r., a
w 2001 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olszynie. Napisał cztery prace naukowe,
ponadto jest autorem trzech broszur i kilkunastu artykułów dotyczących problemów
występujących w rolnictwie i sadownictwie.
Przygotowana przez naszego gościa prelekcja miała za zadanie nie tylko uzmysłowienie bogactwa, różnorodności i uroków
naturalnego środowiska naszego powiatu,
ale również zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji przyrody przez człowieka. Fascynacja dr. Tyburskiego przyrodą
naszego regionu zaowocowała drugim wydaniem Przyrody Powiatu Rypińskiego, jest
to wznowienie bogato ilustrowane, gdzie
zostały zaktualizowane dane statystyczne.
Opisano tu wszystkie jeziora i rzeki, a także
uzupełniono publikację o aktualne badania
stanu czystości rzek i stanu ekologicznego
jezior. Wykład dr. inż. Marka S. Tyburskiego
był wzbogacony o prezentację multimedialną. Konkludując swoje przemówienie, dr Ty-

burski zwrócił uwagę na fakt, iż powinniśmy
współgrać z otaczającą nas przyrodą, nie
zapominać o tym, że nie jesteśmy jedynymi
mieszkańcami w świecie.
Nadesłane
28 maja z okazji Dnia Dziecka Biblioteka przygotowała niespodziankę dla naszych najmłodszych czytelników. W sali
sesyjnej UM zaprezentował się Teatr „Maska” z Krakowa ze spektaklem pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”.
Dzieci z rypińskich szkół i przedszkoli
oraz Kowalk i Borzymina bardzo ucieszyły się z przygotowanej niespodzianki. Po
spektaklu został rozstrzygnięty konkurs
MPBP pt. „Bajka rodzinna’’, ogłoszony
w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Rodziny. Do konkursu zgłoszonych
zostało 20 bajek. I miejsce zdobyła rodzina państwa Malinowskich , II miejsce trafiło do pani Anety Krysińskiej i Szymona
Becmer- Ogińskiego i III miejsce do rodziny Kruszyńskich.
Nadesłane

Z rypińskiej biblioteki w kosmos
17 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbył się wykład Małgorzaty Gołębiewskiej,
który otworzył wystawę astrofotografii amatorskiej autorstwa prelegentki.
W tym roku odbędzie się w Rypinie
festiwal „Rypin na Marsie”, który ma wypromować nasz krater na Czerwonej Planecie. Wystawę astrofotografii amatorskiej autorstwa Małgorzaty Gołębiewskiej
zatytułowana „Kosmos nad Rypinem”
można podziwiać do końca października
2018 r. Skąd pomysł na taką wystawę? Na
pewno decydującą rolę odegrały niebiańsko-kosmiczne fascynacje Gosi Gołębiewskiej, ale sprzyja takim przedsięwzięciom
niewątpliwie fakt, że rok 2018 jest czasem
kosmicznych jubileuszy: m.in. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest na
orbicie od 20 lat, mija też 50 lat od misji
Apollo 8, która jako pierwsza wyniosła
ludzi poza orbitę okołoziemską, upływa
40 lat, kiedy to pierwszy i jak dotąd jedyny Polak, Mirosław Hermaszewski, udał
się w kosmos. Okazji do świętowania nie
zabraknie, tym bardziej, że w tym roku,

16

czeka nas spektakularne zjawisko astronomiczne, Mars znajdzie się najbliżej Ziemi
od 15 lat (tzw. Wielka Opozycja Marsa),
w tym samym dniu (27 lipca 2018 r.) dojdzie do całkowitego zaćmienia księżyca.
Małgorzata Gołębiewska środowisku rypińskiemu jest doskonale znana,
przede wszystkim jako ambasadorka kultury lokalnej. W 2017 r. została laureatką
nagrody „Odkrycie w kulturze”, właśnie
m.in. za popularyzowanie astronomii
w naszym mieście, organizowała pokazy
kosmosu zarówno dla dzieci, młodzieży
jak i dorosłych. Małgosia to osoba o wielu talentach, talentach, którymi bardzo
chętnie dzieli się z innymi. Bywalcy Klubu
Filmowego znają Gosię jako koordynatorkę naszego Klubu – mówi dyrektor MPBP
w Rypinie Marek Taczyński. – Kolejną jej
pasją jest muzyka. Małgosia ma ogromną
wiedzę muzyczną, pisze do branżowych

pism muzycznych, jest autorką biografii
zespołu Paradis Lost, która będzie miała
w tym roku swoje wznowienie w edycji
rozszerzonej.
Po kosmicznej prelekcji i otwarciu wystawy odbyło się comiesięczne spotkanie
miłośników dobrego kina.
Nadesłane
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Rypińska oświata wzorem w województwie

Ostatnie tygodnie były bogate w wydarzenia oświatowe na szczeblu samorządu, wydarzenia
niosące nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale przede wszystkim uznanie i prestiż.

W ostatnim czasie Burmistrz Miasta
Rypin – Paweł Grzybowski – podpisał dwie
umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekty „przedszkolne” w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020. Głównym celem obydwu projektów:
„Przedszkole Jutra” i „Przedszkole Jutra
II etap”, jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w mieście łącznie o 65. Pozyskane na ten cel dofinansowanie pozwoli na
wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych,
jak również na 12 miesięczne zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc. Między innymi dzięki tym
środkom dzieci uczęszczające do oddziałów zamiejscowych Przedszkola Miejskiego
nr 2 korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych: tablic interaktywnych, dywanów
interaktywnych i tabletów. Podobne przedsięwzięcie będzie realizowane od września
w oddziale zamiejscowym Przedszkola Miejskiego nr 2 na ulicy Sportowej 24.

Burmistrz już wkrótce podpisze kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim
- tym razem w imieniu Partnera Wiodącego projektu „Szkoła jutra” , który będzie
realizowany we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie ogólne Powiatu
Rypińskiego. Dzięki działaniom projektowym szkoły rypińskie zostaną doposażone
w sprzęt ICT, wzbogacone zostanie pracowni do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu naukowego, a od września
uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z zajęć pozalekcyjnych programowania, eksperymentowania, języków obcych i zajęć specjalistycznych.
Dzięki pozyskaniu przez samorząd dotacji w ramach „ Narodowego Programu
Czytelnictwa” biblioteki szkół podstawowych będą mogły pozwolić sobie na uzupełnienie braków zgłaszanych przez dyrektorów szkół.
10 maja realizowany był w Rypinie
jeden z filmów powstających w ramach
projektu „Wsparcie kadry jednostek

samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój
szkół i kompetencji kluczowych uczniów”
współfinansowanego przez Unię Europejską.
W pilotażowym projekcie ORE brało
udział 31 samorządów z całej Polski. Jednym z nich był samorząd rypiński. To miedzy innymi efektem udziału w programie
pilotażowym było zorganizowanie w Rypinie pierwszego spotkania dialogowego
poświęconego oświacie, o którym pisaliśmy w ubiegłym roku, kolejne jesienią
tego roku. Stąd biorą początek zorganizowane działania samorządu i szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów- kompetencji niezbędnych
młodemu człowiekowi wchodzącemu w
dorosłe, zawodowe życie. Filmy dotyczą
wyróżniających się samorządów i są przykładami dobrych praktyk na skalę kraju.
To dla nas duże wyróżnienie i ogromna
motywacja do dalszych działań.

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Koniom wdzięczni.

Spotkanie przy muzyce, śpiewie
i tradycjach kawaleryjskich
W piątek 25 maja br. na terenie MOSiR’u w Rypinie miało miejsce niecodzienne
spotkanie, a głównym bohaterem tego dnia
był… koń. Spotkanie było okazją do wizyty
członków Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-pomorskiego, która miała
miejsce w związku z realizacją projektu „Koniom wdzięczni – koniarskie tradycje regionu”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju gminy Skrwilno „Grodzisko” działające we współpracy
z Gminą Skrwilno, Kujawsko-pomorskim Związkiem Hodowców
Koni i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Chociaż tego dnia
pogoda nie rozpieszczała organizatorzy nie zrezygnowali ze spotkania kulturalnego przy śpiewie
i anegdocie. W drugiej części projektu zaplanowane jest spotkanie
w plenerze pod nazwą Święto

Emeryci-strażacy
zwiedzili Rypin

Konia, które zaplanowane jest w połowie
lata w Skrwilnie. Świętu konia towarzyszyć
będzie wystawa historyczna organizowana
przez muzeum, prelekcje specjalistów, wystawa staroci, konkursy dla najmłodszych
i wystawy prac malarskich.
Andrzej Szalkowski
W dniu 19 kwietnia 2018 r. do Rypina przybyła wycieczka emerytów - strażaków z woj. kujawsko-pomorskiego.
Grupa wraz z przewodnikiem Panią Urszulą Forczmańską zwiedziła Muzeum
Ziemi Dobrzyńskiej, a następnie miasto
Rypin, w szczególności kościół pod wezwaniem św. Trójcy, kościół ewangelicki
oraz kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Wycieczkę zorganizowano
z okazji Dnia Strażaka obchodzonego
4 maja.
Nadesłane
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Noc Muzeów w Rypinie
Za nami kolejna odsłona Nocy Muzeów. W tym roku uczestnicy
poznali historię Zgody.
Noc Muzeów w tym roku zaczęła się
w naszym muzeum od spotkania Rypińskiego Klubu Genealogicznego. Jak zawsze
zainteresowani poszukiwali powiązań rodzinnych, odszukiwali swoich przodków
za pomocą różnego rodzaju źródeł. Rozegrano Turniej Szachowy, którego przebieg kontrolował Grzegorz Krukowski. Po
zaciętych pojedynkach zwycięzcą został
Kacper Gadomski, drugie miejsce przypadło Wiktorii Lewandowskiej i Tymonowi
Szalkowskiemu, trzecim miejscem mu-

sieli podzielić się Ola Płusa, Adaś Bytner
i Ksawery Gadomski. Słuchacze mogli zapoznać się z wnioskami dociekań Michała
Kowalskiego dotyczących architektury najokazalszej kamienicy w mieście: budynku
ZGODY. Osoby, które podjęły wyzwanie
i odbyły spacer po mieście śladami Rypina
na ścieżkach niepodległości, wypełniając
przy tym karty gry zawarte w specjalnym
przewodniku, na koniec uhonorowane zostały nagrodami. Zapraszamy na kolejną
Noc Muzeów za rok.
Nadesłane

O lotnictwie
w muzeum
W Dniu Lotnictwa Wojskowego – 10
kwietnia, w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie odbyła się prelekcja Pana Mariusza Piotrowskiego, historyka, nauczyciela,
miłośnika historii lotnictwa, który w ciekawy i przystępny sposób przedstawił zgromadzonym dzieje początków polskiej awiacji.
Tematem spotkania było: Lotnictwo wojskowe i sportowe okresu II RP – przyczynek
do dziejów. Omówiony został również wątek
lokalny dotyczący lotnictwa z czasów II RP
w okolicach Rypina związany z postacią Jana Rudowskiego z Półwieska oraz jego działalnością.
Nadesłane

Plastycy zakończyli edukację
28 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy IV Liceum Plastycznego w Rypinie. Po
uroczystej akademii zaproszeni goście
mogli podziwiać wystawę prac dyplo-
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mowych. Uczniowie zakończyli już naukę
w Liceum Plastycznym z bardzo wysoką
średnią, przed nimi jeszcze egzamin maturalny. Jak co roku wystawę prac dyplomowych można podziwiać w Muzeum Ziemi

Dobrzyńskiej. W tym roku fotografia
i grafika stały się głównym zakresem
prac. Wystawa prezentowana będzie do
12 czerwca 2018 roku.
Nadesłane
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Z życia szkół
i przedszkoli
Przedszkolacy III FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ
kochają Polskę
21 kwietnia 2018 roku w Przedszkolu Miejskim nr 3 odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski
pt. ”Kocham Cię Polsko”, w którym
udział wzięło dwadzieścioro troje
uczestników. Patronat nad konkursem i głównym jego sponsorem już
po raz ósmy był Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski.
Konkurs miał na celu kształtowanie
świadomości i postaw patriotycznych
wśród dzieci, uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
Do udziału w konkursie zgłosiło się
24 uczestników z Przedszkoli Miejskich
nr 1, 2, 3, Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka oraz z Przedszkola Gminnego w Skrwilnie i oddziałów
dawnego przedszkola z Ostrowitego
znajdujących się w Szkole Podstawowej.
Wszystkich gości, rodziców, opiekunów
oraz małych artystów powitała Wicedyrektor Lucyna Wojciechowska. Po długich, ale jednomyślnych obradach jury
w składzie: Justyna Motylewska, Małgorzata Wysocka oraz Elwira Żuchowska
wyłoniły następujących zwycięzców:
I miejsce - Jakub Gołębiewski Ostrowite, Hanna Lutkiewicz PM3, Magdalena
Szwarc PM1, II miejsce - Amelia Śmiechewicz Chatka Puchatka, Maria Truszkowska PM2, Julian Gawroński Ostrowite, Weronika Nadulska PM3, III miejsce
- Anna Bytner PM1, Bartosz Graczyk
Skrwilno, Krzysztof Obrębski PM1.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe
oraz słodkie upominki z rąk Przewodniczącej Komisji Oświaty Miasta Rypin
Radnej Barbary Góreckiej.
Karolina Rębacz

23 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Rypinie odbył się III Festiwal Piosenki Angielskiej. Szkoła ta po raz kolejny była
organizatorem tego typu przeglądu piosenki
a pomysłodawcą i koordynatorem festiwalu
była Agnieszka Najchaus nauczycielka języka
angielskiego w tutejszej placówce.
Festiwal miał na celu popularyzację języka angielskiego a także promowanie utalentowanych muzycznie uczniów. Do udziału
zostali zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu rypińskiego. Występy
oceniało jury w składzie: Ewa Tokarska, Justyna Motylewska oraz Grzegorz Ziomek.
W kategorii: Soliści, szkoła podstawowa
klasy 1-3 pierwsze miejsce zajął Kuba Rupiński z klasy 2 reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Rypinie, który brawurowo wykonał
utwór zatytułowany The Final Countdown.
Wyróżnienia w tej samej kategorii wiekowej
otrzymały: Joanna Cieszyńska z klasy 1 z SP
nr 1 w Rypinie, która wykonała utwór p.t.
Thunder , Nadia Malinowska z klasy 3 reprezentująca Szkołe Podstawową nr 3 za utwór
p.t. Faded i Wiktoria Olszewska z klasy 3 również z SP nr 3 w Rypinie za wykonanie utworu
Heartbeat .

W kategorii: Soliści i duety, szkoła podstawowa klasy 4-7 pierwsze miejsce zajęła
Patrycja Rucińska ze Szkoły Podstawowej
w Stępowie, która wspaniale zaśpiewała
utwór zatytułowany Hurt. Drugie miejsce
powędrowało do Marysi Zaręby z klasy 4
reprezentującej Szkołę Podstawową nr 1
w Rypinie za wykonanie utworu You raise
me up. Na 3 miejscu uplasowała się Kornelia Wesołowska z klasy 6 reprezentująca
Szkołę Podstawową w Stępowie za utwór
Colours of the wind.
Sponsorami Festiwalu było Wydawnictwo Oxford University Press oraz Burmistrz Miasta Rypina Paweł Grzybowski.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i nauczycielom przygotowującym uczniów
i zapraszamy do udziału za rok.

Turniej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej
„Jesteśmy przyjaciółmi lasu”
Turniej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej jest częścią naszego
projektu „Przedszkolak w kosmosie”.
Turniej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej jest częścią projektu „Przedszkolak
w kosmosie”.
W związku z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Ziemi 25 kwietnia
w Przedszkolu Miejskim nr 1 zorganizowany został „Dzień Ekologa”. Rozpoczął się on
montażem słowno – muzycznym w wykonaniu dzieci z grupy „Zuchy A”. Celem turnieju była promocja prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony

przyrody – wypracowanie gotowości
i umiejętności działań w środowisku przyrodniczym mającym na celu jego ochronę
oraz poznanie roli leśnika, znaczenia lasu
w ujęciu ekologicznym, produkcyjnym
i społecznym. W komisji konkursowej
zasiedli: Anna Sosnowska, Dominika Lewandowska, Przemysław Rębacz oraz Ewa
Westfal. Do turnieju przystąpiło pięć grup
przedszkolnych: Jaskółki, Wróbelki, Kukułki,
Zuchy A, Zuchy B. Dzieci musiały wykazać
się wiedzą na temat przyrody, środowiska
leśnego, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi. Po podliczeniu „ekopunktów” zdobytych przez
poszczególne drużyny, komisja konkursowa ogłosiła jednogłośnie – remis. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki za uczestnictwo oraz nagrody dla swoich grup. Patronat nad turniejem objęli: Burmistrz Miasta Rypin oraz Nadleśnictwo Skrwilno.
Nadesłane
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Mistrzynie w szkołach

Jedynka

w „Świetliku”

Dziewczęta z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rypinie
pod opieką nauczycielek wzięły udział w projekcie - Mistrzynie
W Szkołach - organizowanym w Grębocinie przez fundację Otylii 13 marca odbyła się XI edyJędrzejczak przy współpracy z Samorządu Naszego Województwa. cja Ogólnopolskiego Konkursu
Był to dzień sportowych emocji, ale aktywności ruchowej, ale także pokazanie, Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
również wspaniała okazja do tego aby po- że przez sport mogą realizować swoje ma- dla szkół podstawowych, w któznać wspaniałe i utytułowane sportsmenki rzenia, także te pozasportowe. Dziewczę– Oktawię Nowacką – brązową medalistkę ta wzięły udział w niezapomnianej lekcji rym uczestniczyła Szkoła Podigrzysk w Rio de Janeiro w pięcioboju no- wychowania fizycznego. W zajęciach lek- stawowa nr 1 w Rypinie. Organiwoczesnym, Luizę Złotkowską – srebrną cji wychowania fizycznego udział wzięło
zatorem Konkursu jest Fundacja
i brązową medalistkę igrzysk w Soczi i Vanco- 350 dziewcząt z całego województwa.
uver w łyżwiarstwie szybkim, Igę Baumgart
Bez wątpienia obecność tak wielu Akademia Młodych Odkrywców
– brązową medalistkę Mistrzostw Świata wspaniałych gwiazd sportu była wielką
w lekkiej atletyce oraz halową mistrzynię atrakcją dla uczestniczek z Zespołu Szkol- z siedzibą w Krakowie.
Europy i halową mistrzynię świata, Patrycję
Maliszewską - multimedalistkę Mistrzostw
Europy w short
tracku, Karolinę Karasiewicz
–
mistrzynię
Polskiej elity w
kolarstwie szosowym i oczywiście sprawczynię
całej
kampanii Otylię
Jędrzejczak –
trzykrotną medalistkę Igrzysk
Olimpijskich.
Celem
akcji
była mobilizacja dziewcząt w
wieku szkolnym
do zwiększenia

no-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie.
Nadesłane

Wieści

Konkurs Świetlik objęty jest Honorowym
Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodka
Rozwoju Edukacji, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównym celem
jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego i fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci
z najmłodszych klas. W XI edycji „Świetlika” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora
H. Sucharskiego wzięło udział 45 uczniów
z klas I-VI. Konkurs przebiegał w dwóch
etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test
Konkursowy. Nad przebiegiem konkursu
czuwała szkolna koordynator mgr Wioletta Słodowska.
Nadesłane

z Rypińskiego Domu Kultury

Ekorzeźba rozstrzygnięta!
5 maja podczas Ekologicznej Majówki
zostały oficjalne ogłoszone wyniki ogłoszonego przez Rypiński Dom Kultury konkursu
plastycznego Ekorzeźba polegającego na
stworzeniu przestrzennej pracy plastycznej
z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. W konkursie wzięły udział dzieci
z rypińskich przedszkoli, a prace zachwycały pomysłowością i wyobraźnią twórców.
Komisja jurorska: Grzegorz Ziomek,
Przemysław Rębacz, Justyna Motylewska
oraz Agnieszka Szwankowska po obejrzeniu zgłoszonych do konkursu prac postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody oraz pięć równorzędnych wyróżnień.
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Nagrody powędrowały do następujących
artystów: Julii Wiśniewskiej – Przedszkole
Miejskie nr 1 w Rypinie, Kamili Pysiak –
Przedszkole Miejskie nr 2 w Rypinie oraz
do grupy „Motyle” – przedszkole Miejskie
nr 3 w Rypinie. Wyróżnienia otrzymały:
Alicja i Joanna Baldouskie (PM nr 2), Lena
Chwedczuk (PM nr 2), Gabrysia Dłużniewska (PM nr 2), Sara Jakubowska (PM
nr 3), Zuzanna Trzcińska (PM nr 3). Wszyscy, którzy zgłosili się do konkursu otrzymali wspaniałe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd
Miasta Rypin.
Nadesłane
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Dzieci za pan Zaśpiewali w „Awansie”
sesyjnej Urzędu Miasta Rypin w dniu 6 kwietnia 2018
brat z poezją Wrokusaliodbyły
się eliminacje powiatowe 24 Kujawsko-PomorskieTegoroczna 22 edycja konkursu odbyła się w Urzędzie Miasta. Jest to rywalizacja, która
cieszy się wciąż niesłabnącym
zainteresowaniem ze strony
dzieci i nauczycieli szkół podstawowych, co bardzo satysfakcjonuje organizatorów.
W tym roku przed jurorami: Wiolettą
Romanowską, Maciejem Jesionkowskim,
Justyną Motylewską zaprezentowało się
33 utalentowanych recytatorów, reprezentujących szkoły podstawowe powiatu
rypińskiego. Jury oceniało występujących z podziałem na kategorie. W pierwszej kolejności zaprezentowali się uczniowie młodsi z klas I – III, a potem ich starsi
koledzy z klas IV – VII.
Po trudnych obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
W pierwszej kategorii dzieci z klas
I –III miejsce I przypadło: Nadii Malinowskiej - SP 3 Rypin, miejsca II wyrecytowali: Natan Grzybowski – SP 3 Rypin oraz
Kornelia Umińska – SP Borzymin. Miejsca III wywalczyli: Bartosz Gołębiewski
– SP Ostrowite, Lena Rochnowska – SP
Ugoszcz i Emilia Bytner – SP 3 Rypin.
W kategorii uczniowie klas IV – VII
jury postanowiło nagrodzić następujące
osoby: miejsce I zdobyli – Katarzyna Wiśniewska – SP Nadróż oraz Oliwier Majewski – SP Zakrocz. Miejsce II zdobyły
Martyna Lelińska – SP Sadłowo i Jessica
Miksa – SP Borzymin. Miejsca III powędrowały do: Mai Rygielskiej – SP Ugoszcz,
Zuzanny Romanowskiej – SP Zakrocz,
Oskara Gzubickiego – SP Nadróż.
Laureaci otrzymali z rąk dyrektora
RDK Grzegorza Ziomka nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
Nadesłane

go Festiwalu Piosenki „Awans 2018”.

Organizatorem przeglądu na szczeblu
powiatowym był Rypiński Dom Kultury,
natomiast głównym – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Do udziału w tegorocznych eliminacjach zgłosiło się aż 34 wokalistów, którzy
prezentowali swoje umiejętności w trzech
kategoriach wiekowych. Poziom wykonania piosenek mile zaskoczył jurorów. Ostatecznie jury w składzie: Grzegorz Ziomek,
Justyna Motylewska –oraz Andrzej Pawlewicz postanowiło przyznać następujące
miejsca i wyróżnienia:
W kategorii dzieci 7 – 9 lat:
• I miejsce – Julia Stańczak (SP Skrwilno)
• II miejsce – Katarzyna Nowakowska

„Kultura
na kółkach”
Rypiński Dom Kultury odniósł kolejny
sukces w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych, dzięki którym wzbogacił się
o nowe wyposażenie podnoszące jakość
świadczonych w zakresie działalności kulturalnej usług dla naszych mieszkańców. Tym
razem w ramach ministerialnego programu
Infrastruktura Domów Kultury RDK otrzyma
62 tyś zł. na zakup mobilnej sceny plenerowej
wraz z podstawowym wyposażeniem technicznym. To oczywiście tyko część kosztów
zakupu. Brakujące środki w wysokości 98 tyś.
zł RDK otrzyma w drodze dotacji celowej od
Organizatora – czyli Burmistrza i Rady Miasta.
Fakt posiadania własnej sceny plenerowej
niezwykle przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej, a także uatrakcyjni
bieżącą ofertę kulturalną i infrastrukturalną
Rypińskiego Domu Kultury, ułatwi dostęp do
proponowanych wydarzeń artystycznych szerokiej grupie odbiorców.
Nadesłane

(Studio Twórczości Artystycznej „Start”)
• III miejsce – Maja Śliwa (SP Skudzawy)
W kategorii dzieci 10 – 13 lat:
• I miejsce: Amelia Szyszka (SP Borzymin)
• II miejsce: Aleksandra Olszewska (STA
Start)
• III miejsce: Dominika Śliwa (SP Skudzawy)
W kategorii młodzież 14 – 16 lat:
• I miejsce: Łukasz Gapiński i Wiktor Furman (Dziecięco – Młodzieżowa Grupa
• Estradowa)
• II miejsce: Martyna Ciupak (Wąbrzeźno)
• III miejsce: Julia Krajewska (SP Okalewo)
Laureaci pierwszych miejsc reprezentowali powiat rypiński podczas finału wojewódzkiego w Żnińskim Domu Kultury.
Nadesłane

Stopklatka

czeka na amatorów
filmowania
Drodzy miłośnicy sztuki filmowej,
amatorzy filmowania w każdym wieku
Rypiński Dom Kultury rusza z drugą
edycją Festiwalu Filmów Amatorskich
„STOPKLATKA”, której zwieńczeniem będzie jesienna gala
laureatów najlepszych amatorskich filmowych produkcji krótkometrażowych.
Już teraz chcemy zaprosić pasjonatów
i twórców amatorskiej sztuk filmowej
do udziału w Festiwalu. Szczegóły znajdziecie w regulaminie II FFA „STOPKLATKA”. Liczymy, że podobnie jak w roku
poprzednim nie zabraknie zgłoszeń prac
konkursowych.
Więcej informacji na stronie:
www.rdk.rypin.eu
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Każde dziecko potrzebuje chwili pauzy
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2
z grupy „Fiołki” miały okazję zapoznać się
z pojęciem „sensoplastyki”. Sensoplastyka to zajęciach na których używa się mas
plastycznych na bazie produktów spożywczych. Grupa Fiołki miała okazję, posmakować, poczuć, dotknąć takie produkty
jak: makaron, ryż, kasze, płatki, mąkę,
galaretki. W powietrzu unosiły się zapachy olejków do ciasta, dzieci mogły doświadczyć każdą konsystencje dotykiem,
poczuć pod własnymi stopami, a przede

wszystkim brudzić się do woli. Dzięki temu
doświadczeniu zyskujemy lepszy kontakt
z samym sobą i naszym otoczeniem. Zajęcia takie to nie tylko dobra zabawa, ale
także doskonały sposób na relaksacje,
dzieci uczą się samodzielności, kreatywności, uczą się eksperymentować oraz
wzmacniają wiarę we własne możliwości.
Czy już ktoś nie powiedział, że „brudne
dziecko – to szczęśliwe dziecko?”
Zajęcia przygotowały nauczycielki: Katarzyna Jaworska i Agnieszka Tyburska.

Konkurs „Znam swoje miasto”
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci, które znają ciekawostki dotyczące Rypina. Należy poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania, a odpowiedzi wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych oraz podpisem opiekuna dostarczyć do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, pokój 113.
Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody. Uczestnicy wszystkich konkursów wezmą udział w losowaniu
rocznym, a zwycięzca otrzyma na 2 bilety na lot balonem podczas tegorocznego Festiwalu Balonowego.
Zapraszamy do zabawy. Na kupony czekamy do 30 czerwca.
Pytanie 1.
Rypiński Dom Kultury, Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
to tętniące życiem centra kulturalne naszego miasta. Podaj nazwiska obecnych dyrektorów placówek.

Pytanie 2.
W ubiegłym miesiącu po raz kolejny spotkaliśmy się podczas pikniku Ekologiczna Majówka. Wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz imprez w naszym mieście połączone jest z akcją:
a. MOTOSERCE
b. WAMPIRIADA
c. DKMS

Pytanie 3
Budynek na zdjęciu to jeden z największych zabytków naszego miasta. W ostatnim czasie został
odrestaurowany, a na ścianach odkryto wspaniała polichromię. Podaj nazwę tej budowli.



KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko……….................................................................................................………………………………………………………………………
Adres i nr kontaktowy ................................................................................................……………………………………………………………………
Podpis opiekuna …………………………….................................................................................................………………………………………………
Prawidłowe odpowiedzi………….............................................................................................………………………………………………………….
…………………………………………………........................................................................................................…………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu konkursowym przez Burmistrza Miasta Rypin w celach niezbędnych
do realizacji konkursu pn. „Znam swoje miasto”. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.

KRONIKA
RYPIŃSKA
Informator Urzędu Miasta
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1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka.
Z tej okazji Urząd Miasta Rypin, Rypiński
Dom Kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej,
Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Straż
Miejska, Komenda Powiatowa Policji oraz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Rypinie przygotowali dla najmłodszych wiele niespodzianek.
Na stadionie MOSiR czekały na wszystkich: tor gokartowy, dmuchane zjeżdżalnie, kiełbaski z grilla, pokazy rycerskie,
konkursy. Rozstrzygnięto także konkurs
„Wiersz kredką malowany”. Jury w składzie: Agnieszka Szwankowska - instruktor
plastyki RDK, Grzegorz Ziomek - Dyrektor
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RDK, Justyna Motylewska - Kierownik ds.
artystycznych RDK po wnikliwym obejrzeniu prac dostarczonych z 16 szkół powiatu
rypińskiego postanowiło przyznać następujące nagrody.
W kategorii wiekowej 6-10 lat:
I NAGRODĘ: Lena Rochnowska, SP
Ugoszcz, lat 8, Wanda Chotomska „Dwa
koguty”, II NAGRODĘ: Michał Sitkowski, SP
Nadróż, lat 8, Julian Tuwim „Idzie Grześ”,
III NAGRODĘ: Martyna Arentowicz, SP
Stępowo, lat 10, Julian Tuwim „Bambo”

W kategorii wiekowej 11-14 lat:
I NAGRODĘ: Julia Skrobuszewska, SP Sosnowo, lat 11, Ludwik Jerzy Kern „Żyrafa
u fotografa”, II NAGRODĘ: Oliwia Skrobuszewska, SP Sosnowo, lat 13, Kuba Dusza
„Okno”, III NAGRODĘ: Zuzanna Rumocka,
SP Ugoszcz, lat 12, Julian Tuwim „Dyzio
marzyciel”.
Na scenie wystąpił magik oraz klaun.
Pomimo kapryśnej pogody wszyscy bawili
się znakomicie. Dziękujemy za przybycie
i dostarczenie nam mnóstwa radości.
Justyna Rucińska
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