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Dla mieszkańców był to szczególny czas
świętowania, wspólnej zabawy i integracji.
W tym roku w obchodach święta miasta
wzięli udział delegaci z miast partnerskich:
Pokroje oraz Uggiate – Trevano. Uroczyste
obchody zostały zainaugurowane w dniu
21 czerwca br. ósmym już Konkursem Wiedzy o Rypinie pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Sochackiego, adresowanym do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poprzez zabawę
oraz rywalizację popularyzowane są wśród
najmłodszego pokolenia burzliwe dzieje
Rypina. Tego samego dnia podczas Gali
Laureatów burmistrz Paweł Grzybowski
wyróżnił najzdolniejszych uczniów, którzy
w ubiegłym roku szkolnym zdobywali wysokie miejsca w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych. 22 czerwca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II była gospodarzem Wojewódzkiego Zakończenia Roku
Szkolnego. To wielkie wyróżnienie nie tylko
dla szkoły, ale przede wszystkim dla miasta.
Oficjalne otwarcie obchodów zainaugurowała uroczysta sesja Rady Miasta.
Podczas obrad burmistrz Paweł Grzybowski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta
Jarosławem Sochackim przekazali podziękowania i gratulacje Radnemu Rady Miasta
Rypin Januszowi Chojnackiemu w związku
z 20-letnią pracą na rzecz samorządu. W
czasie uroczystych obrad odbyła się również prezentacja programu wrześniowego
festiwalu „Rypin na Marsie”. Koordynator
projektu prof. Marta Smolińska przybliżyła
zebranym cele tego kosmicznego wydarzenia. Tradycyjnie nie zabrakło również

fot. Justyna Rucińska

Za nami Dni Rypina 2018, święto miasta i mieszkańców. Pełen atrakcji weekend na pewno zapamiętamy na długo.

Przedstawiciele władzy oraz duchowieństwa złożyli pod pomnikiem św. Jana Chrzciciela kwiaty

przekazania symbolicznych kluczy do bram
miasta. Tym razem powędrowały one do
członków Klubu Motocyklowego Szlif. W
programie uroczystości nie zabrakło również wręczenia tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypina” śp. dr hab. Aleksandrowi Główczewskiemu, który z każdą bytnością w Rypinie podkreślał swoją miłość do „arkadii
lat dziecinnych”. Obecna na uroczystości
rodzina nie kryła wzruszenia.
W programie dalszych obchodów święta miasta były turnieje: piłki nożnej oraz tenisa ziemnego.
Sportowych emocji nie brakowało również podczas Spartakiady Przedszkolaków,
w której pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”. Ciekawą atrakcja nie tylko dla najmłodszych był

zorganizowany przez 6 partnerskich Lokalnych Grup Działania (LGD „Dolina Drwęcy”,
„LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ”,
„LGD Pojezierze Brodnickie”, LGD Gmin
Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia
Wąbrzeska, LGD „Podgrodzie Toruńskie”)
patrol historyczny. Rypin dzięki przynależności do LGD Region Północ znalazł się na
liście 38 miejscowości, które poprzez zabawę mogły promować historię miast pogranicza. W organizacje Patrolu Historycznego
włączyło się także Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Odtwórcy historyczni, rycerstwo, w
tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze,
rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentowali wątki historii związanych z zakonem rycerskim Bożogrobców.
Dokończenie na str. 2

Absolutorium dla burmistrza
fot. Justyna Rucińska

11 czerwca 2018 roku odbyła się LII sesja Rady Miasta Rypin,
podczas której została podjęta uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rypin za 2017 rok.

To już ósme absolutorium dla burmistrza Pawła
Grzybowskiego

Na początku krótkie sprawozdanie z
wykonania budżetu i inwestycji za 2017
rok przedstawił burmistrz Paweł Grzybowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od podsumowania i prezentacji sukcesów, jakie
odnoszą rypińskie placówki oświatowe
– Uczestniczymy w programach pilotażo-

wych oświatowych jako jeden z nielicznych samorządów w Polsce. Szkolimy się
i edukujemy. Niedawno zajęliśmy I miejsce
w Polsce w kategorii miast do 20 tys., które najlepiej wykorzystały poprzednią perspektywę unijną, te dotacje staramy się
Dokończenie na str. 2

Każdy odwiedzający mógł spróbować swoich sił jako łucznik, kowal, rycerz, skryba.
Wielką popularnością cieszyło się stanowisko garncarskie.
Kulminacją obchodów Dni Rypina był
blok koncertowy. Na scenie wystąpił m.in.
wokaliści działający przy Rypińskim Domu
Kultury oraz artyści lokalni, Kasia Wilk, zespół After Party. Gwiazdą tegorocznych Dni
Rypina była legenda polskiego rocka, polscy
Rolling Stonsi czyli Lady Pank. Ponadto między koncertami odbyło się wręczenie nagród
w konkursach „Superelewacja” i „Wędka
Burmistrza”. Nagrody w konkursie Superelewacja 2018 zdobyli: Państwo Monika i Patryk
Nowowiejscy, Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Dworcowej 2 oraz Państwo Ewa i Krzysztof
Zmarzły. Konkurs „Wędka Burmistrza” adresowany jest do wszystkich instytucji i jednostek miejskich. Tym razem nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł powędrowała do
Rypińskiego Domu Kultury. W ramach projektu powstanie audiobook – bajka dla dzieci z udziałem znanych i charakterystycznych
rypinian, promująca nasze miasto nie tylko
lokalnie, ale też w całym regionie.
Tegoroczny blok koncertowy zakończył
spektakularny pokaz fajerwerków.
Ważnym punktem obchodów była niedzielna msza św. w intencji mieszkańców celebrowana przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę, który wspólnie z ks. infułatem Markiem
Smogorzewskim, ks. kan. Andrzejem Krasińskim, burmistrzem Pawłem Grzybowskim
oraz Przewodniczącym Rady Jarosławem
Sochackim i wiceprzewodniczącym Sławomirem Malinowskim złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Chrzciciela – patrona miasta.
Z okazji 25-lecia działalności firma
Rejs zorganizowała otwarty dla wszystkich
mieszkańców koncert, podczas którego
wystąpili między innymi Reflex oraz Pączki
w tłuszczu Tomasz Karolak i Bartosz Miecznikowski. W niedzielę Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski wręczył nagrodę
„Rypiński Laur Gospodarczy”. To uhonoro-
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wanie działalności, która wpływa na rozwój
społeczno-gospodarczy naszego miasta i
regionu. Jest to szczególne wyróżnienie dla
prężnie działających przedsiębiorstw na terenie Rypina. W tym roku prestiżowy tytuł
przyznano firmie Rejs sp. z o.o. Niedzielne
obchody zamknęło wspólnie kibicowanie
w rypińskiej strefie kibica.
Dni święta miasta zakończyły się w poniedziałek spotkaniem autorskim z Wojciechem Waglewskim w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej.
Karolina Rębacz

fot. Justyna Rucińska

Urodziny miasta

Janusz Chojnacki ma za sobą 20 lat pracy w samorządzie

fot. Justyna Rucińska

fot. Karolina Rębacz
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Zespół Lady Pank zgromadził pod sceną tłumy

Absolutorium dla burmistrza
umiejętnie wykorzystać, zwłaszcza
przeznaczając je na rozwój nowoczesnego systemu edukacji. Nasza kadra
uczestniczy w wielu szkoleniach, bierze
udział w ciekawych projektach, których
pokłosiem jest film promujący projekt
„Wsparcie kadry jednostek samorządu
terytorialnego w zarządzaniu oświatą
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską –
mówił Burmistrz Paweł Grzybowski.
– Myślę, że nasze działania są zauważane w województwie. Szanowni
Państwo Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty wybrał Szkołę Podstawową nr
3 na gospodarza Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego z udziałem
Marszałka Piotra Całbeckiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza. To niewątpliwa nobilitacja i wyróżnienie dla miasta, za wszystkie działania podejmowane na tej płaszczyźnie – dodał.
W ocenie burmistrza rok 2017 dla
naszego miasta był rokiem naprawdę dobrym. Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, absolutorium dla burmistrza
i pracowników jest bardzo ważne. To

oczywiście docenienie całego zespołu,
pracowników, dyrektorów instytucji kultury, spółek miejskich. Już po raz ósmy
mam zaszczyt składać wspólnie z panią
skarbnik sprawozdanie. Nie wiem czy
będę miał przyjemność spotkać się z
Państwem w tym miejscu za rok, dlatego
chciałbym podziękować za wspólne lata.
W 2013 roku podjęliśmy trudną decyzję o ogłoszeniu przetargu na obligacje
samorządowe. Dzięki temu spłaciliśmy
wszystkie niekorzystne dla budżetu miasta zobowiązania finansowe. Od 2013
roku do dziś nie zaciągnęliśmy żadnych
zobowiązań, nie zmniejszając przy tym
dynamiki rozwoju naszego miasta. Co
roku informowałem Państwa o wypracowanych nadwyżkach, dzięki którym mogliśmy rozwijać się w naprawdę dobrym
tempie – podsumował swoją pracę Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.
Burmistrz podziękował również
skarbnik Violetcie Zielaśkiewicz i zastępcy skarbnika, odpowiedzialnym za
finanse miasta, pracownikom Urzędu
Miasta za umiejętne gospodarowanie
wydatkami oraz Radnym Rady Miasta za
współpracę.
Karolina Rębacz
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Zacisze i Spokojna rozbłysły „Szkoła jutra”
nowym oświetleniem
w Rypinie

Zakończyła się operacja instalacji nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia na kolejnych ulicach naszego miasta.

– To następny etap modernizacji
tych ulic. Pomimo wielu komplikacji,
spowodowanych przez między innymi potężną infrastrukturę podziemną udało się zakończyć te inwestycje
przed czasem, co nas bardzo cieszy
– mówi burmistrz Paweł Grzybow-

ski – Oświetlenie ledowe to nie tylko duża
oszczędność, ale przede wszystkim komfort
i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Staramy się, by podobne lampy zagościły na
ulicach w kolejnych, dotychczas nieoświetlonych rejonach miasta.
Dzięki tej inwestycji miasto wzbogaciło
się o 36 kolejnych lamp ledowych. Podobne oświetlają już ul. Bohaterów Czerwca
1956 r., Mleczarską, Brzozową oraz Polną.
Wykonawcą obu inwestycji była firma
„ELECTROJAC” Jacek Rzepka, a ich łączny
koszt to 161 665,00 zł.
Dobiegła końca przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39.
Wykonawcą zadania była firma Budownictwo Ogólne - Usługi Gółkowski Krzysztof z
Brodnicy. Dotychczasową nawierzchnię z
płyt betonowych zastąpiło podłoże z kostki
betonowej.
Karolina Rębacz

Rodzinie i bliskim wyrazy głebokiegi współczucia składają:

Projekt obejmował: przebudowę boiska o nawierzchni naturalnej na boisko do piłki nożnej i hokeja na trawie
ze sztucznej trawy, budowę piłkochwytów za bramkami
boiska, budowę ogrodzenia i oświetlenia, montaż lekkiej
trybuny na 100 osób, przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne (piłka koszykowa, siatkowa), o nawierzchni poliuretanowej.
Nowo powstała infrastruktura przyczyni się do rozwoju sportu i rekreacji w Rypinie, poprawiając warunki
treningowe zawodnikom i zawodniczkom RKS Lech Rypin,
UKS Orlik. Również uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 będą mogli podczas lekcji wychowania
fizycznego korzystać z nowej infrastruktury. Inwestycja
została dofinansowana z środków unijnych, pozyskano
także dodatkowe wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Kompleks sportowy znacząco wpłynie na poprawę wizerunku tej części miasta, a samo boisko będzie
służyło wszystkim spędzającym aktywnie czas. – Zapraszamy wszystkich do korzystania z siłowni, która znajduje się
przy nowo powstałym kompleksie, do sprawdzenia jakości
obu boisk, mamy nadzieję, że spełnią pokładane w nich
nadzieje. Myślimy również o stworzeniu potrzebnego w
tej okolicy parkingu – mówi burmistrz Paweł Grzybowski
Marcin Kowalczyk

Już od września w rypińskich szkołach
ruszy
projekt
„Szkoła jutra”, w
ramach którego
uczniowie będą
mogli kształtować kompetencje kluczowe np.
matematyczno-przyrodnicze, w zakresie ICT
czy języków obcych.
12 września w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Paweł Grzybowski podpisał
umowę na dofinansowanie projektu „Szkoła
jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.
Prawie 3 milionowe dofinansowanie pozwoli
na podniesienie jakości kształcenia ogólnego w aż 29 szkołach powiatu rypińskiego. W
ramach projektu już od września uczniowie
będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych między innymi z programowania, języków obcych czy kształcących umiejętności
matematyczno-przyrodnicze.
W okresie wakacyjnym nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje poprzez odpowiednie szkolenia oraz zakupione zostanie doposażenie do szkół projektowych.
Gmina Miasta Rypin jest wiodącym partnerem projektu, a partnerami są wszystkie
samorządy powiatu rypińskiego.
Justyna Rucińska

Zakończyli prace
Już w sierpniu będzie można korzystać z nowych boisk
wielofunkcyjnych przy ul. Sportowej oraz z siłowni
zewnętrznej. Rypiński kompleks jest jedynym
tego typu obiektem w Polsce.
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Prace remontowe trwają!
Choć sezon wakacyjny w pełni wszyscy czekamy na wrzesień,
kiedy zakończy się jedna z największych inwestycji miejskich
tego roku. Prace przy budowie nowego targowiska postępują
zgodnie z harmonogramem.
Przypominamy, że zmodernizowane
targowisko zyska między innymi 3 ciągi zadaszeń o konstrukcji drewnianej i pokryciu
blach płaskich, kontenerowane biura targowe, toalety publiczne, handlowe stoły
żelbetowe, ogrodzenia panelowe z prętów stalowych z dwiema bramami wjazdowymi i furtkami, nawierzchnie z kostki
brukowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej
i wodociągowe, instalacje elektryczne zasilające obiekty kubaturowe, instalacje
oświetleniowe oraz system telewizji dozorowej CCTV HD z okablowaniem.
Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie”
współfinansowany jest w ramach operacji
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Postępują również prace budowlane
na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
gdzie powstaje nowoczesna bieżnia. 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 koniec sierpnia
tego roku.
Justyna Rucińska

Dbamy o szczegóły!
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa
życia w naszym mieście to nie tylko ogromne inwestycje. To także drobne remonty,
które wpływają na estetykę Rypina.
W ostatnich tygodniach uzupełniliśmy
balustrady przy schodach łączących ulicę
Nowy Rynek z ulicą Warszawską. Zakończyły się również prace remontowe związane z odnowieniem bramy prowadzącej
na tzw. mały rynek przy ul. Mławskiej.
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Rypińskie TBS
na Forum Dialogu
Mieszkaniowego
w Warszawie

21 czerwca 201r. w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego w Warszawie odbyło się
Forum Dialogu Mieszkaniowe
zorganizowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z
udziałem Rady Mieszkalnictwa
przy Prezesie Rady Ministrów.

W forum uczestniczyli: Wiceprezes
Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, a także Prezes BGK Nieruchomości
i przedstawiciele ministerstw Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz ministerstwa rolnictwa. Głównymi zagadnieniami omawianymi na forum był aktualny
stan mieszkalnictwa naszego kraju na
tle innych krajów Unii Europejskiej, a
także założenia programowe Rządu RP
w sprawach mieszkalnictwa oraz konsultacje robocze w dziedzinach dotyczący nowych uregulowań prawnych i
finansowych przygotowywanych oraz
uchwalanych przez Sejm RP. Największe zainteresowanie wzbudziła nowa
ustawa określająca wszystkie formuły
wspierania finansowego budownictwa
mieszkaniowego w kraju oraz na projektach dopłat do czynszów przez pierwsze 9 lat dla nowo zasiedlanych lokali
mieszkalnych. Bardzo ciekawym pomysłem jest również temat tzw. REIT - ów
jako nowego narzędzia inwestowania i
wspierania polityki mieszkaniowej.
Z naszego środowiska i regionu w forum uczestniczył na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Zarządu Rypińskiego TBS Lech Szalkowski.
Nadesłane

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

Nowe oblicze starego parku
Ponad 2 miliony zł wynosi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pozyskał Urząd Miasta. Środki zostaną przeznaczone na rewitalizację parku
przy ul. E. Orzeszkowej.

Umowę na realizację tego zadania
burmistrz
Paweł
Grzybowski
podpisał w obecności
Ministra
Środowiska Henryka Kowalczyka. Pozyskane dofinansowanie stanowi aż
85% wartości całego zadania. Celem
projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście
oraz poprawa biologicznej aktywności.
Jednym z najważniejszych elementów
rewitalizacji będzie uporządkowanie zieleni oraz nowe nasadzenia, które wpłyną
nie tylko na wzbogacenie przestrzeni wizualnie ale poprawią klimat w mieście.
W południowo-wschodniej części parku powstanie staw rybny o powierzchni

3 tys. m2 otoczony
zielenią. Dodatkowe
działania nie mogące jednak przekroczyć 30% całkowitych działań w projekcie obejmą:
wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych,
oświetlenia, obiektów małej infrastruktury, a także karmników i budek dla ptaków.
Zgodnie z wymogami NFOŚiGW większość
środków zostanie przeznaczona na prace
związane z zielenią. Realizacja całego projektu zaplanowana jest na przyszły rok. W
tym roku Urząd Miasta rozpoczął prace
związane z przygotowaniem programu
funkcjonalno-użytkowego.
Justyna Rucińska

RTBS – Hit Pomorza I Kujaw Informacja
20 czerwca br. na zamku w Gniewie
odbyła się gala finałowa konkursu gospodarczo samorządowego Pomorza i Kujaw
2018r. na której wręczono akt nadania tytułu Złoty Hit Pomorza i Kujaw. Zdobywcą
tytułu kolejny raz zostało Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu
RTBS Lech Szalkowski. Tematem zgłoszonym i wyróżnionym przez kapitułę był tym

razem ,,Regionalny model organizacji i
zarządzania dla budownictwa mieszkaniowego TBS”. Jest to już szóste tego rodzaju
regionalne wyróżnienie dla Rypińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Spółka posiada również wyróżnienie
nadane przez Pomorsko-Kujawską Izbę
Budownictwa tytuł Grand Prix - Budowa
na Medal 2012 r.
Nadesłane

dla mieszkańców

W ramach porozumienia PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. uruchomił
w Urzędzie Miasta mBOK, czyli Punkt
Informacyjny. Od czerwca mają Państwo możliwość uzyskania wyczerpujących informacji 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 odbywają się jeden raz w tygodniu, w roboczy czwartek w godz. od
7.30 do 15.30
w pokoju 104,
w
budynku
Urzędu Miasta
przy ul. Warszawskiej 40.
Karolina
Rębacz
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na mammografię

Niespełna połowa uprawionych
Polek zgłasza się co roku na badania
mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez
Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw,
gdzie w badaniach mammograficznych
uczestniczy ponad 70 % uprawnionych
pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie
do przecenienia. Kobiety w wieku 50 –
69 lat są bowiem najbardziej narażone
na ryzyko zachorowania.
Mammografia trwa tylko kilka
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich. Badanie pozwala na
rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie
rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne
podczas samokontroli piersi lub badań
palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz
daje niemal 100 % gwarancję powrotu
do zdrowia. 1 sierpnia 2018 na ul. Rynek zatrzyma się mammobus, gdzie po
wcześniejszej rejestracji będzie można
poddać się badaniu.
Badanie jest bezpłatne – refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie
lekarskie. Można się na nie zgłosić w
dowolnej miejscowości niezależnie od
miejsca zamieszkania.
Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat,
które nie były leczone z powodu raka
piersi i jednocześnie:
• w ciągu ostatnich 2 lat nie miały
wykonanej mammografii w ramach
Programu
• lub otrzymały wynik ze wskazaniem
do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w
rodzinie wykryto raka piersi u matki,
siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub
na http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku
do soboty.
Istotnym elementem badania jest
ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o
przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z
poprzednich mammografii.
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14 czerwca br. mieliśmy zaszczyt gościć w Rypinie Konsula Honorowego RP w
Walencji, który odwiedził nasze miasto na
zaproszenie burmistrza Pawła Grzybowskiego. Konsul Ramon Sentis Duran wraz
z przedstawicielem walenckich przedsiębiorców, adwokatem Ewą Kałużyńską

spotkali się z burmistrzem Pawłem Grzybowskim, przedstawicielami spółek miejskich, radnymi oraz pracownikami Urzędu
Miasta. Konsul zainteresował zebranych
tematyką Smart Cities oraz możliwością
wykorzystania odpadów organicznych na
potrzeby energetyki miasta.
Karolina Rębacz

fot. Karolina Rębacz

Zapraszamy

Konsul Honorowy RP w Walencji
z wizytą w Rypinie

Konsul honorowy RP Ramon Sentis Duran odwiedził Rypin po raz pierwszy

Nowa wizytówka miasta

Urząd Miasta odkupił od spółki Orlen działkę leżącą przy ul. Powstania Styczniowego. Odpowiednio zagospodarowanie tego terenu idealnie wpisuje się w program rewitalizacji Starego Miasta.

Działka przy ul. Powstania Styczniowego to atrakcyjne miejsce, które dzięki
niewielkim zabiegom może stać się wizytówką miasta. Nowe zagospodarowanie
działki będzie spójne z planem rewitalizacji tej części miasta.
Pierwszym etapem będzie przebudowa nawierzchni z kostki betonowej i muru
oporowego przy ul. Powstania Styczniowego oraz ulic poprzecznych między ul.
Rynek a ul. Powstania Styczniowego. Następnie zmian doczeka się plac przy ul.
Rynek. Powstanie tam fontanna, a skwer

wzbogaca nowe nasadzenia. Upiększone
zostaną także sąsiednie ulice: Jana Pawła
II i Zduńska. W ramach przewidzianych
prac zostanie zmodernizowany odcinek
jezdni oraz chodniki z kostki betonowej.
– Z uwagi na liczne głosy mieszkańców chcielibyśmy również podjąć trudny
temat budowy nowego pomnika św. Jana
Chrzciciela – mówi burmistrz Paweł Grzybowski – Figura świętego od początku
wzbudzała mieszane uczucia, niektórzy
zarzucają mu brak dostojności, innym nie
odpowiada surowiec, z jakiego jest wykonany. Tym razem
chcielibyśmy, by o
wyglądzie świętego zadecydowali
także mieszkańcy.
Wszystkim nam
zależy, by w sercu starego miasta
stanął pomnik naszego patrona, na
jaki nasze miasto
zasługuje.

Mundialowe emocje
podczas Orlik Cup

fot. Karolina Rębacz

fot. Karolina Rębacz
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29 czerwca 2018 roku na terenie boiska Orlik przy ul.
Młyńskiej odbył się I Turniej Piłki Nożnej ORLIK CUP 2018.
Głównym organizatorem imprezy był
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
oraz Radni Miasta Rypin Barbara Górecka i
Andrzej Pacer. W turnieju brały udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3
w Rypinie oraz Gimnazjum. Zgłosiło się 20
drużyn, które zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz
klasy VII i I,II Gimnazjum.

Pierwsze miejsce zajęły drużyny:
I.Kategoria – „FC RYPINIAKI”
II.Kategoria – „AC PAJACE”
III.Kategoria – „ORLIKI”
Podczas imprezy dzieci mogły bawić się
bezpłatnie na dmuchanych zjeżdżalniach oraz
karuzeli. Był również słodki poczęstunek. Zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali
pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

III Kryterium Uliczne

o Puchar Burmistrza Miasta Rypin
30 czerwca br. na terenie miasta Rypin odbył się wyścig kolarski
pn.: „III Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Rypin”.
Rywalizowali w nim uczniowie klubów
sportowych z województwa kujawsko- pomorskiego. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta zmagali się w czterech kategoriach: Żak,
Żakini, Młodzik i Młodziczka. Przejazdy odbywały się na różnych dystansach. Gospodarze wyścigu, Cykliści z Rypina nie zawiedli i
pokazali doskonałą formę. Nagrody wręczał
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.
Organizatorem kryterium był Tomasz Kalichprezes i trener klubu UKS Cykliści Rypin.
– Ogromne podziękowania za pomoc
w organizacji kryterium należą się Pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Policji, Straży Miejskiej, Strażakom z OSP

Rypin, pracownikom Pogotowia Ratunkowego w Rypinie, motocyklistom ze Szlifu,
rodzicom zawodników rypińskiego klubu i
wolontariuszom – mówił burmistrz Paweł
Grzybowski.
Justyna Rucińska

Za pomoc w organizacji imprezy serdeczne podziękowania dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a
także w dniu zawodów dla nauczycieli wychowawców i rodziców

„Najpiękniejszy ogród”
„Najpiękniejszy balkon
- pełen kwiatów”

Jak co roku rusza konkurs na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów”. Jest to już dwunasta edycja. Mieszkańcy Rypina, posiadający nietuzinkowe i estetyczne ogrody
oraz balkony mogą starać się o nagrodę
pieniężną w wysokości 500 zł.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Rypin (pokój 104, I piętro), a także drogą
mailową na adres justyna.rucinska@
rypin.eu w terminie do 17 sierpnia 2018
roku. Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajduje się na stronie www.rypin.
eu oraz w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rypin
(pokój nr 113, I piętro).
Oficjalne wyniki konkursu zostaną
ogłoszone podczas uroczystości „AGRA
RYPIN 2018”
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie!
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany nadsyłanych tekstów.
Za treść nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Gaspol CUP
Balonowy Puchar
Polski Rypin 2018

Tuż po Dniach Rypina odbyła się kolejna już fiesta balonowa.
Tym razem o puchar rywalizowały załogi nie tylko z Polski, ale
i Europy.
Z inicjatywy miasta Rypin i firmy
GASPOL w dniach 26 czerwca – 1 lipca br.
Na rypińskim niebie ponownie zagościły charakterystyczne balony. Tradycyjnie
wszyscy sympatycy tego sportu mogli zobaczyć i powitać załogi podczas wieczornego przejazdu kolumny baloniarzy z palnikami. W piątek oraz w sobotę na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dostępne były dla dzieci liczne atrakcje, konkursy oraz malowanie twarzy, które umiliły oczekiwanie na nocny pokaz balonowy.
W tym roku do grona współorganizatorów
festiwalu dołączył Rypiński Dom Kultury, a
rypińska fiesta otrzymała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego.
Głodni, ale już nie wrażeń, mogli posilić się w Food Truckach, które cieszyły się
sporą popularnością. Niestety pogoda nie

rozpieszczała ani startujących, ani kibiców.
W sobotni wieczór odbyło się wręczenie
nagród. Puchar wręczał Burmistrz Miasta
Rypin Paweł Grzybowski oraz przedstawicielka firmy GASPOL S.A. Bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Rękas.
– Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas podczas tegorocznej fiesty balonowej, szczególne podziękowania kierujemy
do Państwa Iwańskich – organizatorów
lotów balonem oraz do prezesa firmy
GASPOL S.A. Sylwestra Śmigla, a także
prezesa firmy Damix Leonarda Murawca i
Andrzeja Krzemińskiego. Dobra współpraca pomiędzy organizatorami i sponsorami
daje możliwość zorganizowania podobnych mistrzostw w kolejnym roku – mówił
burmistrz Paweł Grzybowski.
Karolina Rębacz

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Rypin
www.rypin.eu

