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Wyróżnienie

Brodnica
przyjazna biznesowi
Miasto zostało docenione przez niezależne gremia.
Może bezpłatnie posługiwać
się tytułem Samorząd Przyjazny Biznesowi.
Instytut Nowoczesnego Biznesu
organizuje od kilku lat dla polskich
firm konkursy: Gepardy Biznesu i
Efektywna Firma oraz konkurs Samorząd Przyjazny Biznesowi. Wśród
kilku tysięcy miejscowości, w których siedzibę mają firmy, wyróżnione w dwóch pierwszych konkursach
znalazły się 182 miasta. W tym gronie
znalazła się Brodnica na dobrym 70
miejscu, jako drugie po Bydgoszczy
miasto z województwa kujawsko-pomorskiego.

Fot. Paweł Stanny

- W siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Przyjazny
Biznesowi 2013” za przyjazne biznesowi uznajemy miasta i gminy, w
których na 10 tysięcy mieszkańców
jest więcej niż 5 firm wyróżnionych
w konkursach Gepardy Biznesu 2012
i Efektywna Firma 2012 i są tam minimum trzy takie podmioty – informują
organizatorzy konkursu. – Samorząd
brodnicki znalazł się na dobrym miejscu w tym rankingu i dlatego może
używać bezpłatnie tytułu Samorząd
Przyjazny Biznesowi 2013 na wszystkich nośnikach i materiałach promocyjnych. Współczesny samorząd
wspierający rozwój przedsiębiorczości to przede wszystkim samorząd
otwarty na biznes.
- Brodnica stoi otworem dla każde-

Jak to dobrze mieć babcię

Samorząd brodnicki
wspólnie z samorządami
gminy Osiek, Zbiczno, Bobrowo i Brodnica otrzyma
ponad 2,3 mln zł. Pieniądze te będą do dyspozycji
na wykonanie ważnych
dokumentów niezbędnych
do dalszego rozwoju obszaru funkcjonalnego.
- Nasze miasto jako lider
projektu: „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz rozwoju

go przejawu aktywności gospodarczej. Jesteśmy przyjaźni dla załatwiających swoje sprawy inwestorów.
Szereg ulg możliwych do uzyskania
przez inwestujących w Brodnicy ma
także znaczenie przy wyborze przez
nich miejsca na działalność gospodarczą właśnie u nas - mówi Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy.
Otwartość samorządu na nowych
przedsiębiorców, dobra współpraca z już istniejącymi jest zachętą dla
kolejnych inwestorów, którzy będą
mogli lokować swoje firmy na terenie
Brodnickiego Parku Przemysłowego
lub w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które powstaną w najbliższym
czasie w mieście. Dzięki współpracy
samorządu z przedsiębiorcami możliwe jest kreowanie i promocja funkcji
inwestycyjnej miasta, która sprzyja
rozwojowi gospodarczemu.
- Samorząd Przyjazny Biznesowi nie jest konkursem, do którego
Brodnica przystąpiła sama – mówi
burmistrz. - Wybrano nasze miasto
na podstawie wyniku badań, jakie
przeprowadził Instytut Nowoczesnego Budżetu. Dane wykazały, że na terenie Brodnicy jest dużo dynamicznie
rozwijających się firm. Sprawdzano
także uchwały, jakie Rada Miejska
podjęła, aby stworzyć dobry klimat
dla biznesu. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że tak oceniły nasze
miasto niezależne gremia, złożone
ze specjalistów. To najbardziej obiektywna ocena.

Teresa Gołębiewska i Dorota Kilkowska z księgarni przy
ul. Hallera polecają
nową książkę, w której akcja dzieje się w
Zbicznie i Brodnicy.

Ferie
zimowe
w
Brodnicy

Czytaj na str. 10

Czytaj na str. 11

Finanse. Pieniądze na plany
brodnickiego obszaru funkcjonalnego” złożyło wniosek o dofinansowanie tego
zadania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – mówi burmistrz
Jarosław Radacz. - Naszymi partnerami są okoliczne
gminy: Brodnica, Bobrowo,

Osiek oraz Zbiczno. Otrzymaliśmy na projekt dofinansowanie w wysokości
2.337.574,50 złotych.
- Obszar funkcjonalny to
wyodrębniony przestrzennie
obszar, który charakteryzuje
się wspólnymi uwarunkowaniami
geograficznymi,
społeczno-gospodarczymi,
systemem powiązań funk-

(rwi)

cjonalnych oraz określonymi
na ich podstawie jednolitymi
celami rozwoju, które zapewniają dobre i efektywne
wykorzystanie
przestrzeni
obszaru – tłumaczy Małgorzata Trędowska z Biura Projektów Europejskich.
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie analizy,

diagnozy oraz strategii dla
obszaru
funkcjonalnego.
Pozwolą również na opracowanie studium uwarunkowań i miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie
dokumentacji
technicznej
dla planowanych inwestycji.
Bez takich dokumentów nie
można będzie realizować

w przyszłości istotnych dla
samorządów działań. Jakie
to będą inwestycje, dla których przygotowana zostanie
dokumentacja techniczna w
ramach projektu? Zdecydują
o tym wspólnie samorządy.
Przy wyborze tych inwestycji będzie oczywiście brana pod uwagę strategia oraz
możliwość uzyskania dofinansowania danej inwestycji
ze środków unijnych.
(rwi)
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Wydarzenia
Uroczystości

Finanse

Kolejne „Primusy” i „Nenufar”

Podczas uroczystości statuetki Primus Inter Brodnicenses odebrał Marek Dobrzeniecki z SITS oraz Leszek
Węgrzynowski z ELtronika
17 stycznia obchodzono
w Brodnicy 69. rocznicę wyzwolenia miasta z okupacji
hitlerowskiej oraz 94. rocznicę
Powrotu Pomorza do Macierzy. Z tej okazji pod Pomnikiem
Wdzięczności władze miasta i
powiatu złożyły wieńce. Dalsze uroczystości odbyły się w
Pałacu Anny Wazówny.
Burmistrz Jarosław Radacz i
przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt uhonorowali statuetką Primus Inter Brodnicienses firmę Eltronik. Z okazji
zakończenia prowadzenia Miejskiej Orkiestry Dętej, burmistrz
wręczył okolicznościowy list i
pamiątkowy obraz wieloletniemu kapelmistrzowi Kazimierzowi Wieczorkowskiemu. Od
stycznia br. przekazał on kierowanie Miejską Orkiestrą Dętą
Wojciechowi Seliwiorstow.

Z kolei starosta brodnicki Piotr
Boiński nadał statuetkę „Brodnickiego Nenufara” – posłowi na
Sejm RP Zbigniewowi Sosnowskiemu. Z racji choroby posła,
odebrała ją Danuta Grzyb.
Za cenne inicjatywy kulturalne, popularyzację tradycji
regionu brodnickiego, aktywną
działalność społeczną, charytatywną i edukacyjną starosta
wyróżnił
okolicznościowym
listem: Kazimierza Ryska, Czesława Głowackiego, Aleksandrę Kurek, Krzysztofa Czajkowskiego, Małgorzatę Lutowską,
Marzenę Łapińską i Andrzeja
Górzyńskiego. Uroczyste spotkanie uświetnił występ młodzieży z BDK, która przedstawiła
spektakl poetycko-muzyczny o
charakterze patriotycznym.

Paweł Stanny

19 grudnia ub. roku Rada
Miejska przyjęła budżet na
nowy rok. Zdaniem przewodniczącego rady Marka Hildebrandta, budżet na 2014 rok jest
zielonym światłem dla dalszego
rozwoju naszego miasta.
Podczas głosowania na 20
obecnych radnych, 18 było za
przyjęciem uchwały budżetowej, jeden radny wstrzymał się
od głosu i jeden był przeciw. Budżet ukierunkowany jest przede
wszystkim na inwestycje, zarówno te duże z udziałem środków
zewnętrznych, jak i te mniejsze,
osiedlowe.
- Decyzje podejmowane przez
ostatnie trzy lata przez brodnicki
samorząd pozwoliły poprawić
finanse publiczne, które jeszcze
trzy lata temu nie były najlepsze – mówi burmistrz Jarosław
Radacz. - Obniżyliśmy znacząco
nasze zadłużenie z 58 procent
na 38 procent. Jako jedna z nielicznych gmin wprowadziliśmy
nasze obligacje komunalne na
rynek papierów wartościowych.
Restrukturyzacja długu pozwoliła znacząco obniżyć nasze
początkowe w 2010 roku zadłużenie. Na samych tylko odsetkach
oszczędziliśmy ponad 340 tys.
złotych. Powołaliśmy brodnicką
grupę zakupową i oszczędzamy
w ten sposób na zakupie energii.
Przeprowadziliśmy zmiany organizacyjne w magistracie. Nowe
zasady zatrudnienia pozwoliły w

Fot. Paweł Stanny

Fot. Paweł Stanny

Dużo pieniędzy na osiedla

Przed głosowaniem analizę budżetu przedstawił
szef komisji finansów RM Janusz Rosik
pierwszym roku zaoszczędzić ok.
200 tys. złotych na wynagrodzeniach osobowych.
Miasto jest przygotowane na
absorbcję środków unijnych
w latach 2014-2020, a bez tych
środków trudno byłoby realizować kolejne duże inwestycje
w mieście. Tegoroczny budżet
zakłada wydatki na kwotę 94
mln 560 tys. zł, a dochody na 91
mln 622 tys. zł. Powstaje więc
niespełna trzymilionowy deficyt. Burmistrz uspakaja jednak,
że miasto najprawdopodobniej
z tego deficytu nie skorzysta,
bowiem samorząd będzie miał
duże oszczędności na wydatkach bieżących.
Nadwyżka operacyjna sięgająca 3 mln złotych zaksięgowana
zostanie na kontach urzędu w

Teraz jest kapelanem honorowym

Wręczenie pamiątkowego ryngrafu od pracowników cywilnych
i wojskowych

W 4. Brodnickim Pułku Chemicznym odbyła się uroczystość
pożegnania z mundurem księdza pułkownika Bolesława Lichnerowicza. Przez ostatnich 20 lat pełnił on funkcję kapelana brodnickiej jednostki.
Kapelanem pułku ksiądz Bolesław Lichnerowicz został 15 stycznia 1994 roku. W Wojsku Polskim dosłużył się stopnia pułkownika.
Był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Podczas uroczystości w dniu 23 stycznia, przestał być kapelanem brodnickiego pułku. Zastąpił go ks. pułkownik Marek Karczewski – kapelan toruńskiego garnizonu.
Ksiądz płk. Bolesław Lichnerowicz z woli żołnierzy, będzie pełnił rolę kapelana honorowego jednostki. Decyzją ministra obrony narodowej odznaczony został Złotym Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju. Od dowódcy pułku płk. Andrzeja Żmudy,
otrzymał ufundowany przez pracowników cywilnych i żołnierzy
pamiątkowy ryngraf. Ostatnie przemówienie do żołnierzy jako
kapelan zakończył słowami: Ja duchowo pozostaję z wami. Bóg
zapłać.

pierwszym kwartale br. Miasto
nie będzie musiało więc zaciągać kredytu czy korzystać z dodatkowych emisji obligacji komunalnych.
Przyszłoroczny budżet zakłada przeznaczenie rekordowej
kwoty pieniędzy na inwestycje.
Będzie to ponad 19 mln zł. Bardzo dużo pieniędzy, bo ponad 9
mln zł miasto w bieżącym roku
pozyska ze środków unijnych w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu
Norweskiego. Z kwoty ponad 19
mln złotych zaplanowanych na
tegoroczne inwestycje miejskie
ponad 4,5 mln zostanie wydane na remonty i budowę dróg,
chodników i oświetlenia na miej-

skich osiedlach. Takiego finansowania jeszcze na osiedlach nie
było.
- Podczas spotkań z mieszkańcami zbieraliśmy ich uwagi i spostrzeżenia o tym, czego brakuje na
poszczególnych osiedlach – mówi
burmistrz. – W ten sposób, wsłuchując się w głosy mieszkańców,
zaplanowaliśmy inwestycje osiedlowe. Będziemy również realizować 7 projektów na łączną kwotę
13 mln zł wykorzystując dofinansowanie unijne.
Najwięcej wydatków w budżecie zaplanowano na oświatę i wychowanie, bo aż ponad 31 mln zł.
Kolejna duża pozycja po stronie
wydatków to pomoc społeczna
wynosząca ponad 14 mln zł.

(rwi)

Zbiórka. XXII finał WOŚP

Ta orkiestra nie fałszuje

Tekst i fot. Paweł Stanny
W Brodnicy podczas zbiórki na ulicy
10 grudnia 2013 roku, już
po zamknięciu poprzedniego
wydania Ziemi Michałowskiej,
zmarł w wieku 90 lat Kazimierz
PSUTY – patriota, harcerz, były
żołnierz 1. Dywizji Pancernej
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Przykro jest pisać o Panu Kazimierzu w czasie przeszłym.
Mimo sędziwego wieku, był
bardzo aktywny w życiu społecznym. Przyzwyczailiśmy się,
że zawsze brał udział w uroczystościach państwowych, ważnych rocznicach historycznych,
wydarzeniach
kulturalnych.
Teraz będzie go bardzo brakowało. Zawsze uśmiechnięty,
serdeczny i życzliwy dla ludzi,
niezwykle skromny.
Jak wielu ludzi urodzonych
przed wojną, dużo przeszedł,
ale inteligencja, spryt i pogoda
ducha zawsze pomagały mu
wyjść z opresji. Podczas wojny
został przymusowo wcielony do

POŻEGNANIE

wojska niemieckiego. Trafił do
Korpusu Afrykańskiego, skąd
uciekł do Legii Cudzoziemskiej,
a stamtąd do Wojska Polskiego
na Zachodzie. Został pancerniakiem w dywizji generała Maczka i razem ze swoją jednostką
przeszedł szlak bojowy, wyzwa-

lając m.in. miasta w Holandii.
Za zasługi uhonorowany został
medalami i odznakami polskimi
(Złoty Krzyż Zasługi), brytyjskimi, holenderskimi i francuskimi.
Był kapitanem rezerwy Wojska
Polskiego, członkiem Federacji Polskich Pancerniaków 11.
Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej, honorowym ambasadorem miasta Żagania i obywatelem honorowym miasta
Bredy. W Brodnicy był założycielem i prezesem miejskiego
koła Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.
Napisał
bardzo
popularną książkę pt. „Moje wojenne
wspomnienia”. Była to pierwsza
książka w pełni zdigitalizowana i
umieszczona za zgodą autora w
Brodnickiej Bibliotece Cyfrowej.
Dzięki temu jest ona dostępna dla
czytelników na całym świecie.
Tekst i fot. Paweł Stanny

Na terenie powiatu brodnickiego zapał
uczestników
orkiestry
Jurka Owsiaka nie maleje. Wręcz odwrotnie,
zaangażowanie
stale
wzrasta, potwierdzając
zaufanie naszej społeczności do tej akcji. Pokazał
to tegoroczny finał.
W akcji, która odbyła
się 12 stycznia na terenie
Brodnicy grali policjanci,
żołnierze
brodnickiego
pułku, harcerze, strażacy,
krwiodawcy, dziennikarze,
miejska orkiestra, muzycy, urzędnicy, ratownicy
medyczni, sportowcy i
oczywiście tłumy wspaniałej młodzieży. Zebrane
pieniądze mają trafić na
zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i

Licytację w BDK można
było oglądać na żywo

opieki medycznej seniorów. Tegoroczna zbiórka
zaczęła się 10 stycznia (w
piątek) orkiestrowym Jam
Session w pubie Abażur i
zbiórką krwi. Sobota upłynęła pod znakiem akcji
sportowych – meczy w
koszykówkę, halową piłkę nożną, siatkówkę oraz
rugby.
Podczas wielkiego finału
w niedzielę, oprócz zbiórki
pieniędzy do 150 puszek,
odbyły się: aqua aerobik
na basenie ZS nr 1 (wrzutka
do puszki), zajęcia z zumby
w I LO (wrzutka do puszki),
licytacje darów transmitowane na żywo przez TV
ELtronik, stoiska na rynku:
wojskowe, ratownictwa
medycznego Grupy Ratownictwa Medycznego
terenowego OFF ROAD

RESCUE TEAM, ZHP (gorąca zupa i herbata), straży
pożarnej i policji.
W Brodnickim Domu
Kultury wystąpiły tamtejsze sekcje oraz zespoły:
Rozes, Rebelion, Reggał
i Designer Stubble. Akcję
zakończyło „Świątełko do
nieba” oraz Fire Show.
Tegoroczna orkiestra w
Brodnicy zebrała ponad
50 tysięcy złotych. Nie
żałowali grosza również
mieszkańcy regionu. W
Jabłonowie
Pomorskim
zebrano blisko 12.740 zł, w
Górznie 5942 zł, w Zbicznie 13. 957 zł. Jak zawsze,
wielki gest mieli mieszkańcy gminy Bobrowo. W
tamtejszym sztabie doliczono się ponad 20 tysięcy
złotych.
Tekst i fot. Paweł Stanny

nr 1 (291), styczeń 2014

3

Samorząd
Opłaty

Budownictwo mieszkaniowe

Miasto od grudnia 2011
roku (data złożenia wniosku)
realizowało zadanie „Budowa budynku mieszkalnego
przy ul. Gen. Sikorskiego 62
w Brodnicy” w ramach rządowego „Programu wsparcia budownictwa socjalnego”. Brodnica otrzymała na
to zadanie dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa
Krajowego w wysokości
1.019.604,80 złotych, stanowiące 30 procent kosztów
poniesionych na realizację
tej inwestycji przez samorząd brodnicki. Całkowi-

Naczelnik Tadeusz Urbański z Urzędu Miejskiego (z lewej) ogląda obiekt
przed planowanym zasiedleniem
ty koszt realizacji budowy
mieszkań socjalnych wyniósł 3.398.682,65 zł.
Efekt wykonania zadania jest już widoczny. Przy
ul. Gen. Sikorskiego 62
wybudowano
budynek
wielorodzinny z układem
funkcjonalnym typu „galeriowiec”, składający się z 3
segmentów. Budynek ma
dach dwuspadowy, kryty
papą, 2 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, 3 klatki schodowe, 40
mieszkań. Każde mieszkanie posiada indywidualne
opomiarowanie
mediów,
natomiast zasilanie instalacji
c.o. poszczególnych lokali
umożliwią zainstalowane w
każdym z nich kuchnie węglowe. Oprócz tego zbudowano parterowy budynek

gospodarczy o powierzchni
użytkowej 110 mkw. przeznaczony na komórki lokatorskie i parking na 31
miejsc postojowych (w tym
2 stanowiska postojowe dla
niepełnosprawnych).

W osiedlowym klubie przy ul. Sikorskiego już powstaje
plan zajęć uwzględniający nowych lokatorów

Remonty

Więcej odnowionych kamienic
Efektem współpracy władz
samorządowych z właścicielami
kamienic są odnowione elewacje budynków znajdujących się
w obrębie brodnickiej Starówki.
W tym roku rozdzielone zostaną
kolejne pieniądze na remonty.
Do tej pory, dzięki uchwale
podjętej przez Radę Miejską w
czerwcu 2011 roku, w sprawie
„przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru”,
kilkanaście kamienic już zostało
odnowionych. Samorząd w roku
2012 i 2013 wydał na dotacje dla
właścicieli kamienic 296 tys. 583
zł 90 gr.
- W tym roku kolejne 200 tys. zł
z budżetu miasta ma zasilić takie
działania – mówi Andrzej Czyżewski, kierownik Biura Urbanistyki UM w Brodnicy. - W pierwszym naborze przyznano dotacje
na remonty 5 kamienic na łączną
kwotę 71,6 tys. zł. Zostało więc
jeszcze do rozdzielenia ponad
120 tys. zł.

Wykonawcą
inwestycji było Konsorcjum Firm:
Zakład Ogólnobudowlany
BUD-DOM i Zakład Budowlano-Produkcyjny WESTERBUD Sp. z o.o.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

- Widząc i znając problemy mieszkaniowe wielu
brodniczan, zdecydowałem
o opracowaniu takiego programu – mówi burmistrz
Jarosław Radacz. - Założyliśmy w nim, że do końca
2015 roku
wybudujemy,
jako miasto, 104 mieszkania: 40 mieszkań socjalnych
i 64 komunalnych. Takie
działania mają złagodzić
problemy
mieszkaniowe
brodniczan. Dzisiaj z zadowoleniem mogę powiedzieć, że część programu już
zrealizowaliśmy.

Od stycznia br. zmianie uległ
termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz za śmieci możemy zapłacić nawet ostatniego
dnia miesiąca.

Fot. Paweł Stanny

W lutym do 40 nowo wybudowanych lokali socjalnych wprowadzą się brodniczanie, borykający się od
lat z problemem mieszkaniowym. To efekt wprowadzenia w życie w 2011 roku
Wieloletniego
Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miasta Brodnicy na lata
2011 – 2015.

Burmistrz Brodnicy ogłosił
więc kolejny nabór wniosków o
udzielenie takiej dotacji celowej
w 2014 roku. Można je składać
do 28 lutego. Wzór wniosku i
szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Brodnicy - bip.
brodnica.pl, menu tematyczne:
zagospodarowanie przestrzenne
miasta, zakładka: „dotacja celowa na prace...”.
- Celem udzielenia dotacji jest
wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą
opiekę nad zabytkowymi budynkami, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji frontowych, z
uwagi na ich znaczenie w kreowaniu wizerunku naszego miasta – mówi Andrzej Czyżewski.
Z budżetu miasta mogą być
udzielane dotacje na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru lub dotacje dla obiektów
budowlanych położonych na
obszarze wpisanym do rejestru
zabytków.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

Za śmieci do końca miesiąca

Niebawem pierwsi lokatorzy

Rada Miejska w Brodnicy na sesji 19
grudnia ub. roku, podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie termin został wydłużony do ostatniego dnia miesiąca (np.
za styczeń zapłacimy do ostatniego dnia
Okienka kasowe
tj. do 31 stycznia, a w lutym do 28 lutew magistracie
go). Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców dopuszczana jest
w dalszym ciągu możliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jednorazowo za okresy dłuższe niż jeden
miesiąc kalendarzowy. Zatem, można również dokonać wpłaty „z
góry” za dowolny okres w zakresie jednego roku budżetowego.
Najdłuższy okres, za jaki możemy wnieść opłatę to 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2014 roku.
Dla przypomnienia podajemy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio: 10,80 zł (w przypadku podjęcia obowiązku segregowania odpadów komunalnych) lub 17 zł (w przypadku braku
segregacji) za osobę miesięcznie.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w
Brodnicy ul. Kamionka 23 lub przelewem na rachunek bankowy urzędu nr 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883 PKO BP
SA O/Brodnica.

(rwi)

Medale. Komu się należą?
Pary, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, mają możliwość otrzymania „Odznaki za długoletnie
pożycie małżeńskie” . Odznaczenie to nadaje Prezydent RP.
- Osoby, które wyrażają chęć otrzymania tej odznaki, prosimy
o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy – mówi Mariola Lulińska, kierownik USC. - Zgłoszenia
należy dokonać osobiście. Jednak w sytuacjach wyjątkowych
przyjmujemy także zgłoszenia od osób z najbliższej rodziny.
Dla potwierdzenia faktu zawarcia związku małżeńskiego
pary obchodzące „złote gody” muszą dostarczyć do urzędu
odpis skrócony aktu małżeństwa jak również okazać dowód
tożsamości. Osoby, które zawierały związek małżeński w Brodnicy bądź w gminie Brodnica, aktu małżeństwa dostarczać nie
muszą, bo znajduje się on w dokumentach brodnickiego USC.
Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodnicy, ul. Zamkowa 1 lub
pod numerem telefonu (56) 4930-612 lub 621.
(rwi)

Rok inwestycji
W 2014 roku miasto przeznacza na działania inwestycyjne o
150 procent więcej środków niż
w roku ubiegłym. Samych inwestycji osiedlowych planuje się
wykonać za ponad 4,6 mln zł.
Poniżej przedstawiamy
planowane działania na poszczególnych osiedlach:
Osiedle Gdynia: ul. Łazienna przebudowa drogi;
Osiedle Grażyny: budowa drogi
ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul.
Norwida, budowa drogi ul. Poprzeczna
II etap, budowa chodnika ul. Nowa od
ul. Wierzbowej do ul. Grażyny, budowa chodnika na ul. Reymonta II etap,
budowa chodnika na ul. Szarych Szeregów wzdłuż parkingu prawa strona
od ul. Nowej;
Osiedle Grunwald: oświetlenie ulic
Niskie Brodno (ostatnie zabudowania
przy starej plaży);
Osiedle Grunwald BIS: oświetlenie
ul. Świętokrzyska i Sudecka II etap;
Osiedle Karbowo: przebudowa
drogi ul. Zielona, ul. Pomorska, ul.
Skarpa II etap, budowa drogi ul. Północna, budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta,
Północna, budowa parkingu przy ul.
Łyskowskiego;
Osiedle Matejki: przebudowa chodnika ul. Kochanowskiego II etap;

Osiedle Michałowo: budowa drogi
ul. Krańcowa, ul. Michałowska;
Osiedle Mieszka: budowa drogi
ul. Polna za torami kolejowymi i projekt techniczny, budowa chodnika ul.
Mieszka - prawa strona od sklepu Biedronka do ul. Podmiejskiej;
Osiedle Morskie Oko: budowa drogi ul. Wieniawskiego, oświetlenie ulicy
Wieniawskiego;
Osiedle Stare Miasto: położenie
warstwy ścieralnej na ul. Ogrodowej;
Osiedle Ustronie: budowa drogi ul.
Jagodowa, ul. Wiśniowa;
Osiedle Wyspiańskiego: ul. Witosa
– budowa chodnika wraz ze ścieżką
rowerową.
Samorząd brodnicki zaplanował
kontynuowanie bądź dokończenie,
dużych inwestycji, na które pozyskał
środki unijne.
W sumie zadania te kosztować będą
ponad 17.885 zł. Najważniejsze z nich
to: realizowana już od ubiegłego roku
renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego
Rynku, modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy
w Brodnicy.
Wkrótce ruszą prace przy termomodernizacji Pałacu Anny Wazówny, a do
końca tego miesiąca wyłoniony zostanie
wykonawca rewitalizacja brodnickiej Starówki. Duży Rynek w nowej odsłonie powinien być gotowy latem tego roku.

W tym roku rozpoczną się również
prace polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół
Nr 1 w Brodnicy oraz prace związane z
powstaniem i uruchomieniem Brodnickiego Parku Przemysłowego i Specjalnej
Strefy Przemysłowej w Brodnicy.
Natomiast w lutym tego roku okaże się czy miasto otrzyma finansowe
wsparcie z Programu Norweskiego na
renowację zespołu zamkowo-pałacowego wraz z otoczeniem.

W nawiasach kwota
dofinansowania inwestycji.
Są to:
* Renowacja Wieży Ratuszowej z
fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku ( 186.600 zł);
* Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy
w Brodnicy (249.575 zł);
* Strefa przemysłowa ( Brodnicki
Park Przemysłowy 5.335.000 zł);
* Remonty szkół i przedszkoli;
* Termomodernizacja Pałacu Anny
Wazówny w Brodnicy ( 256.750 zł);
* Rewitalizacja brodnickiej Starówki
(1.249.668);
* Renowacja zespołu zamkowo-pałacowego wraz z otoczeniem w Brodnicy
(1.275.000);
* Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy (567.766).

(rwi)
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Wydarzenia

Opłaty za sprzedaż alkoholu
Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w
Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2014 roku (piątek)
upływa ustawowy termin do złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 r. oraz do wniesienia opłaty
za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w bieżącym roku.
W przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty do 31 stycznia br. zezwolenie na sprzedaż alkoholi wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o
nowe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania
decyzji o jego wygaśnięciu.
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu w godz. 8.00-15.00
lub na konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy: Bank PKO BP
S.A. O/Brodnica nr 951020 5024 0000 1302 0010 0883.

Remonty. Budynki bez azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji na przedsięwzięcia w
zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane:
1. Na obiektach budynków użyteczności publicznej, których
właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:
* I grupa: placówki oświatowe;
* II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);
* III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.
2. Na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30.000 zł. Na realizację programu NFOŚ oraz WFOŚiGW w Toruniu przeznaczyli blisko 4,5 mln zł.
W zakresie programu dotacja udzielana jest na demontaż
pokrycia dachowego lub elewacji zawierającej azbest, transport
odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z dotacji zapraszamy do złożenia wniosku w Biurze Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, do 31 stycznia br.
Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 1000 zł do każdej jednej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, tel. 56 49 30
335 lub 56 49-30-620.
(rwi)

Po pomoc dzwoń pod 112
kowego w Bydgoszczy nastąpiło 19 grudnia. Dla mieszkańców
powiatu brodnickiego oznacza
to, że wybierając numer 112
uzyskają teraz połączenie z operatorem Centrum w Bydgoszczy. Do tej pory numer 112 wybierany w powiecie brodnickim
z telefonu komórkowego odbierany był w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, z numeru
stacjonarnego – w Komendzie

Obwodnica z przejściem
Już wkrótce bydgoski
oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
wyłoni wykonawcę na budowę obwodnicy Brodnicy
w ciągu drogi krajowej nr
15. Na wniosek burmistrza
Brodnicy GDDKiA ujęła w
specyfikacji
przetargowej
również wykonanie przejścia
dla pieszych w tym samym
miejscu, gdzie obecnie znajduje się przejście tymczasowe.
Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie ograniczonym. Oznacza
to, że w pierwszym etapie

składa się wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Do drugiego
etapu zaproszeni zostają tylko wykonawcy (maksymalnie 20), którzy realnie będą
mogli wykonać tę inwestycję w określonym czasie.
- Taki wykonawca musi
wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych
inwestycji, wiedzą, dobrą
kadrą oraz zdolnością ekonomiczną i finansową. Oczywiście, również wszystkie
warunki określone w treści
ogłoszenia o zamówieniu
– informowano na stronie

bydgoskiego oddziału GDDKiA. Obwodnica na Olsztyn
to prawie 1,5 km trasa, która będzie omijała miasto
od północy i znacznie skróci
czas przejazdu kierowcom
jadącym z Torunia. Z pewnością ograniczy ona też
natężenie ruchu w centrum
miasta i tym samym będzie
łatwiej poruszało się zmotoryzowanym i pieszym brodniczanom.
Na wniosek burmistrza
Brodnicy GDDKiA ujęła w
specyfikacji
przetargowej
również wykonanie przejścia dla pieszych w tym sa-

mym miejscu, gdzie obecnie znajduje się przejście
tymczasowe.
Mieszkańcy
osiedla Grunwald nie muszą się więc martwić, że po
wybudowaniu obwodnicy
na Olsztyn będą mieli daleko do przejścia dla pieszych.
Przypomnijmy, że inwestycja zakłada budowę nowej
jezdni drogi nr 15, budowę
estakady nad ul. Wiejską,
torami PKP i terenami zalewowymi. Budowa obwodnicy ma zostać zakończona w
2015 roku.
(rwi)

Inwestycje. Powstanie kolejna galeria
W centrum miasta, w
sąsiedztwie supermarketu
Kaufland, rozpoczęła się
przebudowa brodnickiego
dworca PKS. Do sierpnia br.
w miejscu tym stanąć ma
mini-galeria handlowa, w
której mieścić się będą także pomieszczenia obsługi
klientów PKS.
Obiekt dworca zbudowany
zostanie na nowo. Będzie on
pełnił również rolę handlową jako Galeria Dekada. Powierzchnia jej obejmie 1800
mkw. Swoje stoiska mają tu
otworzyć m.in. firmy Rossman, CCC, Neonet i apteka.
Jak zapewnia prezes Kujawsko-Pomorskiego Transpor-

Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brodnicy. Teraz, gdy
zadzwonimy pod numer 112,
zgłosi się dyspozytor w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w
Bydgoszczy, który poprosi nas
o dokładniejsze dane dotyczące
zgłaszanego zagrożenia. Podając dokładny adres, miejscowość, gminę, powiat, udzielając
jasnych odpowiedzi na pytania
operatora będziemy mieli pewność, że służby ratownicze trafią
w odpowiednie miejsce.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

Od grudnia ub. roku numer
alarmowy 112 podłączony został do Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w
Bydgoszczy. Dzwoniąc pod ten
numer, trzeba dokładnie podawać adres, aby dyspozytorzy
mogli trafnie wysyłać ekipy ratunkowe.
Podłączenie numeru alarmowego 112 do Wojewódzkiego
Centrum Powiadamiania Ratun-

Komunikacja

Z inicjatywy burmistrza oraz przewodniczącej komisji kultury, turystyki i promocji
RM w Brodnicy, w magistracie odbyło się spotkanie podsumowujące działania kulturalne i turystyczne w 2013 roku. Udział w nim wzięli przedstawiciele stowarzyszeń
działających w Brodnicy oraz szefowie miejskich placówek kultury i sportu. Była okazja do podziękowań oraz wstępnego omówienia planów na bieżący rok.

Pasażerowie PKS w Brodnicy
muszą uzbroić się w cierpliwość
tu Samochodowego S.A.
Marek Błaszkiewicz, w parterowym budynku znajdzie
się także miejsce na kasy i

poczekalnię. Zarząd Dróg
Wojewódzkich udostępnił
działkę przy ul. Sienkiewicza, na której zorganizowa-

ne zostaną nowe perony
dla autobusów. W związku
z podjęciem prac doszło do
utrudnień w funkcjonowaniu dworca. Nieczynny jest
już np. plac manewrowy. Za
około 2 tygodnie tymczasowy dworzec PKS utworzony
zostanie na parkingu przy ul.
Generała Maczka. Do czasu
oddania nowego obiektu w
obecnym miejscu, to właśnie tam znajdzie się miejsce na kasy i poczekalnia dla
pasażerów. Inwestycja tego
typu jest pierwszą na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Tekst i fot.
Paweł Stanny

Pomoc społeczna

Komu dodatek energetyczny?
Od 1 stycznia 2014 r.
osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą
miały prawo do nowego
świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca
wrażliwy energii elektrycznej”, wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 984),
od 1 stycznia 2014 r. uzyskała taka osoba prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jednocześnie
nastąpiła zmiana w ustawie
(z dnia 21 czerwca 2001 r.) o
dodatkach mieszkaniowych.
Mówi ona, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany
do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku
mieszkaniowego.
Co należy rozumieć przez
określenie odbiorca wrażliwy energii elektrycznej?
Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Ma podpisaną umowę z

przedsiębiorstwem energetycznym, dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej.
Warunkiem przyznania takiego dodatku jest również
zamieszkiwanie w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
Osobie, która spełnia
wszystkie trzy warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który
wynosi rocznie nie więcej
niż 30 proc. iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej
oraz średniej ceny energii
elektrycznej dla odbiorcy w
gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5
osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz w
drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy
kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek będzie wypłacany
do dnia 10 każdego miesiąca
z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłacany będzie do 30 stycznia danego
roku. Dodatek energetyczny
wynosić będzie miesięcznie
1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego ogłaszanej
przez ministra właściwego
do spraw gospodarki.

Wniosek o przyznanie
dodatku należy złożyć w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy (pok. nr 9 Dział Dodatków Mieszkaniowych- w
poniedziałki, wtorki lub
czwartki w godzinach od
8.00 do 15.00.
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Sprawy młodych

Zbiórka. Grosz do grosza i się uzbierało

Grupowe zdjęcie członków Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej i ich przyjaciół podczas niedzielnego finału w BDK
Młodzieżowa Rada Konsultacyjna już po raz drugi
włączyła się w organizację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brodnicy.
W szkołach ogłoszona została akcja zbiórki groszaków
pod hasłem „Fala Grosza”. W

zamian za największą ilość
uzbieranych monet klasa nie
była pytana przez dwa dni.
W akcję aktywnie włączyły
się cztery szkoły. Największą
kwotę zebrało I Liceum Ogólnokształcące – 859,81 zł, następny był Zespół Szkół Rolniczych – 423,14 zł, III Liceum

Fot. Archiwum UM

Fot. Paweł Stanny

Ogólnokształcące – 197,11 zł
i Gimnazjum nr 2 – 192,82.
Ponadto Zespół Szkół Rolniczych zorganizował sprzedaż ciast wykonanych przez
uczniów.
Wszystkie zebrane pieniądze trafiły na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto Młodzieżowa Rada współorganizowała
Sportową Sobotę dla WOŚP
oraz niedzielny Finał Orkiestry w Brodnicy.
(rwi)

Oprócz groszaków członkowie młodzieżowej rady
zbierali też pieniądze do puszek

Propozycja
na ferie
dla młodzieży
Na imprezę w rytmie
zumby i pokaz filmowy
zapraszają swoich rówieśników członkowie
Młodzieżowej
Rady
Miasta.

Bal. Bawili się „U Bosmana”
Trwa szaleństwo studniówkowych zabaw.
Serię balów studniówkowych rozpoczęła
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego.
Na miejsce zabawy wybrali popularny w
Brodnicy Hotel-Restaurację „U Bosmana”,
który dysponuje największą salą do zabawy w mieście.
Po uczniach z I LO przyszła kolej na III LO.
Tu zabawa nieco się opóźniła bowiem zamówiony zespół utknął w zimowym korku
pod Wrockami. Na szczęście organizatorzy
balu szybko ściągnęli DJ-a, który poprowadził zabawę zanim do Brodnicy dotarł zapowiadany zespół.
Tydzień później na parkiecie pojawili się
następni uczniowie z I LO. Potem na balach
bawili się uczniowie ZSZ oraz ZSR.
Na zdjęciach: uczniowie z III LO podczas
tradycyjnego poloneza.
Tekst i fot: Paweł Stanny

Członkowie Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy przy
wsparciu finansowym
burmistrza
Brodnicy
przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek
propozycję na ciekawe i
aktywne spędzenie ferii
zimowych.
3 lutego o godz. 20.00
w hali widowiskowej
OSiR w Brodnicy odbędzie się Zumba Dance
Night, którą poprowadzi
Maciej Zajda.
Na ich zakończenie
zorganizowany zostanie
maraton filmowy. Odbędzie się on 14 lutego o
godz. 17.00 w Brodnickim Domu Kultury. Wejściówki na wydarzenia
rozpowszechniane będą
przez członków Młodzieżowej Rady.
Szczegółowe
informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w
Brodnicy pod numerem
telefonu – 56 493-03-63.
(rwi)

Głosowanie

Brodniczanie nakręceni na wybory
Młodzi brodniczanie z I LO, jako jedyni z województwa kujawsko-pomorskiego znaleźli się wśród 23 najlepszych prac konkursu ogólnopolskiego. W konkursie
brało udział prawie 1000 uczestników i zgłoszono na
niego 327 prac, teraz liczą na wsparcie.
Zadaniem konkursowym „Nakręć się na wybory” było
nakręcenie 1-minutowego spotu wyborczego promującego udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które odbędą się 25 maja 2014 roku, jego opis oraz plan
promocji. Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Trójka brodniczan – Aleksandra, Zuzanna i Tomek, pod
opieką Pauliny Kalinowskiej-Willmann, wraz ze swoimi
znajomymi, nakręcili uniwersalny spot, który ma dotrzeć do Polaków w każdym wieku. Przedstawia on nasze
współczesne potrzeby i pragnienia, które jednocześnie
mogą zostać spełnione przez Parlament Europejski. Ta
instytucja europejska to jedyny organ Unii Europejskiej,
którego przedstawicieli (751 europosłów) wybieramy w
bezpośrednich wyborach. W tym roku po raz pierwszy
wybory te odbędą się na nowych zasadach, a sam zakres działalności Parlamentu Europejskiego znacznie się
poszerzył.
Dzięki współpracy ze swoimi kolegami, ale także nauczycielami, rodzinami i brodnickimi instytucjami, w filmie możemy zobaczyć wiele miejsc doskonale znanych
mieszkańcom naszego miasta.
Ostateczne wyniki jeszcze nie zostały ogłoszone, przyznana będzie jednak również nagroda internautów i to
właśnie w tej kwestii potrzebna jest pomoc sympatyków.
Na stronie nakrecsienawybory.pl, każdy internauta może
do 3 lutego br. oddawać codziennie jeden głos na każdy
film.
Użytkowników portalu społecznościowego „Facebook” autorzy zachęcają również do dołączenia do wydarzenia „Brodnica decyduje o przyszłości!”, w którym
będą informować o swojej działalności oraz przybliżać
działanie Parlamentu Europejskiego.
Brodniccy „Filomaci” (bo tak nazwali swoją trójkę) już
dziś dziękują wszystkim za każdy oddany głos!

Tu możesz obejrzeć spot i codziennie głosować:
http://nakrecsienawybory.pl/?f=14/#/film/14/filomaci
Tu możesz dołączyć do wydarzenia „Brodnica decyduje o przyszłości!” (informacje o konkursie oraz o
działalności Parlamentu Europejskiego):
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n ts/1392952500961795/?notif_t=plan_user_joined
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społeczności naszego kraju oraz
realizuje misje w ramach NATO i
stabilizacyjne misje międzynarodowe.

Za aktywną działalność gospodarczą, z okazji 75-lecia powstania
firmy, burmistrz Brodnicy nadał
tytuł oraz statuetkę Primus Inter
Brodnicenses Brodnickim Zakładom Żelatyny.
Rozpoczęły się prace przy tworzeniu strategii rozwoju Brodnicy
do roku 2020. W spotkaniu, inaugurującym pracę nad tym ważnym
dla miasta dokumentem, wzięły
udział osoby powołane przez burmistrza do zespołów tematycznych, które będą opracowywać
strategię.

LUTY
W siedzibie Muzeum w Brodnicy otwarto Centrum Edukacji
Ekologicznej. Placówka została
wyposażona w nowoczesny sprzęt
multimedialny, m.in. cztery kioski
informacyjne z zainstalowanymi
programami edukacyjnymi. Programy te ilustrują bogactwo gatunków
flory, fauny i środowiska przyrodniczego regionu brodnickiego.
Po 35 latach pracy w policji i 14
latach na stanowisku komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Brodnicy, na emeryturę odszedł inspektor Andrzej Rogalski. Na jego
miejsce powołano podinspektora
Mariusza Lewandowskiego, który
w policji pracuje od 1988 roku. W
przeszłości pełnił m.in. funkcję komendanta powiatowego policji w
Wąbrzeźnie.
Na scenie hali widowiskowo –
sportowej OSiR wystąpił zespół
pieśni i tańca „Śląsk”. Koncert organizował Brodnicki Dom Kultury.

20 maja, w wieku 86 lat, zmarł
długoletni profesor I LO w Brodnicy, były żołnierz Szarych Szeregów
i powstaniec warszawski – Dominik Sucheński ps. „Sokół”. Spoczął
na brodnickim cmentarzu parafialnym.

Uroczystości 715 lecia miasta. Burmistrz Brodnicy podpisuje
umowy o współpracy z miastami partnerskimi na kolejne lata

26 maja odbyła się uroczystość
poświęcenia kościoła Parafii Jezusa Miłosiernego. Świątynię

CZERWIEC
1 czerwca rozpoczął się cykl uroczystości i imprez kulturalnych z
okazji obchodów 715-lecia miasta.
Tego dnia odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny „Razem ruszajmy
po zdrowie”. Ponad 100 zawodników, w tym osoby niepełnosprawne, wystartowało w biegach ulicznych „Dycha Anny Wazówny”. W
biegu uczestniczył olimpijczyk Robert Korzeniowski.
30 czerwca brodnicki szpital
staje się placówką całkowicie sa-

ROK 2013. Ważniejsze wydarzenia
* Gospodarka * Kultura * Społeczeństwo
czącą gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Uczennica III LO w Brodnicy,
Sandra Szlązak została Miss Ziemi
Michałowskiej 2013. Pierwszą wicemiss została Klaudia Ćwiklińska
z Czekanowa, a drugą wicemiss
Kamila Bąkowska z Janówka. Wybory odbyły się w BDK.

16 kwietnia w Pałacu Anny Wazówny, na zaproszenie brodnickich
bibliotekarzy gościł, znany dziennikarz i publicysta – Wojciech Jagielski.

modzielną, niezależną od szpitala
w Grudziądzu. Dostarczono nowy
sprzęt medyczny dla tej placówki.
Nabierają tempa plany rozbudowy
i modernizacji szpitala.

Na potrzeby brodnickiego szpitala miasta zakupiło profesjonalny
aparat EKG -12 z kanałowym wyświetlaczem i wózkiem umożliwiającym swobodny dojazd sprzętu
do każdego chorego.

Mateusz Zagórski, zawodnik
MUKL Brodnica Młodzieżowym
Mistrzem Polski w biegu na 400
m. Piotr Wiśniewski akademickim
wicemistrzem Polski w siatkówce
plażowej.

KWIECIEŃ
MAJ
Reprezentacja miasta brała udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych, które w dniach od
5 do 7 kwietnia odbywały się we
Wrocławiu. Przedstawiono ofertę
turystyczną i kulturalną dla turystów zamierzających odwiedzić
Brodnicę i jej okolice.

10-lecie istnienia świętowało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”, które założyła
Elżbieta Błaszkiewicz. Uroczyste
podsumowanie działalności odbyło
się w Pałacu Anny Wazówny.

Podczas konferencji prasowej
w Pałacu Anny Wazówny, ówczesny minister transportu Sławomir
Nowak zapowiedział wsparcie dla
kontynuacji budowy obwodnicy
Brodnicy w kierunku Olsztyna.
Nowy odcinek drogi ma zostać oddany do użytku jesienią 2015 roku.

Na sesji w dniu 14 marca brodniccy radni przyjęli uchwałę doty-

7 kwietnia w Brodnickim Domu
Kultury wystąpił Michał Bajor.

MARZEC
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Podpisano umowę w sprawie
renowacji wieży byłego, średniowiecznego ratusza. Rewitalizacja
obejmie 510 metrów kw. obiektu.
Wymieniona zostanie m.in. dachówka na wieżyczce i wyremontowana zostanie więźba dachowa.
Prace wykonuje firma konserwatorska z Torunia.
15-lecie działalności świętowali
pracownicy i członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
Uroczystości odbyły się podczas
XVI Ogólnopolskiego Festiwalu
Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, festiwalu, którego
organizatorem jest WTZ. Z okazji
jubileuszu, Medalem Primus Inter
Brodnicenses burmistrz miasta
wyróżnił założycielkę WTZ w Brodnicy i kierowniczkę placówki – Barbarę Tuptyńską.
Podczas uroczystej Gali Rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
wiceburmistrz Brodnicy Krzysztof
Hekert odebrał przyznane miastu
wyróżnienie nadające Brodnicy
tytuł „Samorządowy Menadżer
Regionu”. Istotną cechą rankingu
jest fakt, że zwycięzcy rankingu
wskazani zostają przez lokalne samorządy terytorialne oraz ich społeczności.
Półwiecze istnienia świętowała
brodnicka jednostka chemiczna. 4.
Brodnicki Pułk Chemiczny to obecnie największa tego typu jednostka
w kraju. Pułk wypełnia zadania w
ramach Wojska Polskiego, pomaga

Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej

Sandra Szlązak. Miss Ziemi
Michałowskiej 2013
budowaną ze składek społeczności parafii, pomocy sponsorów i
działalności proboszcza Wiesława
Pacaka, poświęcił biskup toruński
Andrzej Suski.
Ważna inwestycja lokalnego biznesu. Otwarto hotel „Stork”, który
polepszył bazę hotelową na terenie Brodnicy.

W dniach od 11 do 17 czerwca
w mieście przebywała delegacja
miast partnerskich z Kiejdan na
Litwie, Strasburga w Niemczech i
Kristinehamn ze Szwecji. Brodniczanie i goście realizowali projekt
pod nazwą „Wspólnie o przeszłości
i przyszłości – spotkanie mieszkańców miast partnerskich w 715-lecie
nadania praw miejskich Brodnicy”.
Uczestniczyli także w dwóch konferencjach: „Nasze, obce, wspólne”
i „Rozwój gospodarczy Brodnicy
oraz miast partnerskich na przestrzeni ostatnich pięciu lat”.
140-lecie działalności obchodziło I Liceum Ogólnokształcące im.
Filomatów Ziemi Michałowskiej w
Brodnicy. Na obchodach pojawili
się absolwenci szkoły i kadra profesorska.
W Szkole Podstawowej nr 7 (ZS
nr 1) zakończono realizację projektu „Cyfrowa szkoła” deklarując

Minister transportu Sławomir Nowak zapowiada budowę
brodnickiej obwodnicy w kierunku Olsztyna
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alizacji zakupiono sprzęt do edukacji teatralnej i muzycznej za 157.878
zł, z czego 100.000 zł to dotacja z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Zapadła decyzja w sprawie realizacji miejskiego projekt pn.
”Przedszkole dla wszystkich dzieci
w Brodnicy”, dzięki któremu dzieci
niepełnosprawne też znajdą miejsca w placówce przedszkolnej przy
ul. Wyspiańskiego.
Brąz i srebro dla Wiktora Wilkanowskiego w mistrzostwach świata
w koreańskich sztukach walki tang
soo do w Rotterdamie.

GRUDZIEŃ
Jubileusz 10-lecia działalności obchodziło Brodnickie Stowarzyszenie
Kultury. Zajmuje się m.in. wydawaniem książek o tematyce brodnickiej
i regionalnej, współorganizacją widowisk historycznych, pozyskiwaniem pieniędzy na ratowanie zabytków oraz popularyzacją sławnych
postaci związanych z miastem.
6 grudnia przy ul. Mostowej otwarto Galerię Handlową Brodnica.
MKS Eltronik Brodnica liderem II
ligi piłki ręcznej. Podpisanie umowy
na 1 edycję VOLVO Triathlon Series.

50 lat brodnickich chemików

LISTOPAD
WRZESIEŃ
jego kontynuację. Dzięki udziałowi
w programie szkoła wzbogaciła się
o nowoczesny sprzęt do nauczania
za ponad 280 tysięcy zł.

końca roku komputery wraz z dostępem do Internetu, a 175 komputerów trafi do brodnickich szkół.

SIERPIEŃ
29 czerwca na stadionie OSiR
odbył się koncert „Lata z Radiem”
I Programu Polskiego Radia, zamykający Dni Brodnicy. Wystąpiły
m.in. zespoły Afromental oraz De
Mono.

LIPIEC
Wdrożono w życie nowy system gospodarowania odpadami.
Dotyczy on tylko nieruchomości
zamieszkałych. Z końcem czerwca
przestały obowiązywać umowy z
PGK. Obecnie należność za odpady
regulujemy w Urzędzie Miejskim.
Za lipiec do kasy urzędu wpłynęło prawie 237 tysięcy złotych przy
szacowanym na podstawie deklaracji wpływie 261.000 zł. Stanowi
to ponad 90 procent planowanych
dochodów.
Około 2 milionów złotych wydano z kasy miejskiej podczas wakacji na prace remontowo-budowlane prowadzone na miejskich
ulicach i chodnikach. Wykonano
także remont kładki na Drwęcy, łączącej ulicę Lidzbarską z ulicą Nad
Drwęcą.
Piłkarka ręczna Natalia Kowalczyk powołana do kadry Polski
rocznik 1998.
IX MEMORIAŁ CZESŁAWA POPŁAWSKIEGO- rekord frekwencji.
20 lipca nad jeziorem Niskie
Brodno odbył się kolejny Camping
Muzyczny. Przed liczną jak zawsze
publicznością wystąpiły m.in. zespoły Daab, Nocna Zmiana Bluesa
i Dżem.

8 sierpnia trafiła do Brodnicy
kopia Matki Bożej Jasnogórskiej
odwiedzając wszystkie miejscowe parafie. Oficjalne uroczystości
związane z pobytem obrazu w mieście odbyły się w kościele farnym.
Ostatnia, przed obecną, wizyta kopii cudownego obrazu w Brodnicy
miała miejsce w 1988 roku.
Bożena Knorps-SobiechowskaMistrzynią Polski Weteranów w
Lekkiej Atletyce, w biegu na 100m
i 400m. Uczniowski Klub Sportowy
„Gol” zajął drugie miejsce w międzynarodowym turnieju „Kedainiu
Karjerai Cup 2013” na Litwie.
11 sierpnia odbył się II Festiwal
Rap Reggae Night zorganizowany
przez Urząd Miejski, Młodzieżową
Radę Konsultacyjną i BDK.
W dniach od 20 do 27 sierpnia
w Sumach na Ukrainie gościła
młodzież i opiekunowie z Brodnicy.
Uczestniczyli oni w programie integracyjnym organizowanym przez
Narodowe Centrum Kultury. Na
Ukrainie młodzież spędzała czas ze
swoimi ukraińskimi rówieśnikami
na zajęciach muzycznych, kulinarnych i tanecznych oraz wspólnej
turystyce.

Brodnica znalazła się na 44 miejscu w rankingu redakcji „Rzeczpospolitej” na najlepsze polskie
samorządy. Jako jedyne miasto z
województwa kujawsko-pomorskiego. Brodnica zajęła miejsce w
pierwszej pięćdziesiątce.
1 września rozpoczął się rok
szkolny 2013/2014. Naukę w szkołach prowadzonych przez miasta
rozpoczęło: 1916 uczniów w szkołach podstawowych, 970 w gimnazjach i 253 w liceum.
Kontynuacja programu zmierzającego do poprawy estetyki brodnickich kamienic. Na cel ten miasto
przeznaczyło 199.900 zł.
Zakończyła swoją pracę Młodzieżowa Rada Konsultacyjna I kadencji. Odbyły się wybory nowej rady.

PAŹDZIERNIK
25 października jubielusz 40-lecia
działalności świętowało Muzeum
w Brodnicy. Zasłużona dla rozwoju
kultury miasta placówka otrzymała
od burmistrza miasta tytuł Primus
Inter Brodnicenses.
W Brodnickim Domu Kultury
podsumowano projekt pt. „Kuźnica Brodnicka”. W ramach jego re-

2 listopada na murze klasztoru
franciszkanów odsłonięto tablicę poświęconą zmarłym członkom ZHP.
Nowe inwestycje brodnickiego
biznesu. Kolejny supermarket na terenie miasta oddała do użytku firma
R. M Hildebrandt.
7 listopada w Brodnickim Domu
Kultury koncertowała Edyta Geppert.
Obchodząca w tym roku 50-lecie
założenia w Wielkiej Brytanii i 20
lecie działalności w Polsce firma
Henri Lloyd otrzymała z rąk burmistrza miasta tytuł i statuetkę Primus
Inter Brodnicenses. W 1963 roku
firmę założył brodniczanin Henryk
Strzelecki.
22 listopada w Brodnickim
Domu Kultury świętowano jubileusz 55-lecia istnienia honorowego krwiodawstwa PCK. Z tej okazji
burmistrz miasta wręczył Helenie
Kanieckiej – kierowniczce biura
PCK w Brodnicy, medal Primus Inter Brodniceses.
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Kulturystyce i Fitness będące eliminacjami do Ms & Mr Universe Hamburg 2013 r.

Zmarł Kazimierz Psuty - były żołnierz dywizji pancernej gen. Maczka,
harcerz kręgu seniorów i patriota.
Na brodnickim rynku spotkali
się mieszkańcy miasta, by uczestniczyć w Świątecznym Spotkaniu
Opłatkowym.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na budowę brodnickiej obwodnicy w
kierunku na Olsztyn.

***
Miasto poprzez swoje jednostki,
a szczególnie Urząd Miejski, umiejętnie sięgało po programy i fundusze z budżetu Unii Europejskiej.
Udało się pozyskać dotacje na
termomodernizację Pałacu Anny
Wazówny, renowację wieży ratuszowej, rewitalizację brodnickiej
Starówki, utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego, termomodernizację budynków Zespołu
Szkół nr 1, utworzenie oddziału
przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, realizację programu
„Kuźnia brodnickich talentów”.
Na osiedlach w 2013 roku powstało łącznie 6.491 mkw chodników,
10.811 mkw nawierzchni asfaltowych, 628 mkw parkingów. 43 lampami doświetlono brodnickie ulice.

Sparta Brodnica liderem IV ligi.

17 sierpnia na przedzamczu
odbył się VIII Międzynarodowy
Jarmark Ekologiczny, któremu towarzyszyła plenerowa wystawa
ptaków i drobnego inwentarza
oraz wiele atrakcji, a 18 sierpnia
promowano na Festiwalu Wieprzowiny polską żywność.

Wybór brodnickiej firmy Rejbud
na realizację inwestycji na Zakolu
Drwęcy, gdzie do czerwca 2014
roku ma postać nowoczesna baza
turystyczna wraz z mariną rzeczną
dla brodniczan i turystów – wodniaków.

W drugiej połowie sierpnia zapadła ostateczna decyzja rządu
w sprawie budowy obwodnic na
najbliższe lata w Polsce. Znalazła
się wśród nich także brodnicka obwodnica w kierunku Olsztyna. Jej
długość wyniesie 1,4 km, a koszt
sięgnie ok. 70 milionów zł.

Urząd Miejski rozpoczął realizacje projektów, dotyczących wykluczenia cyfrowego. 150 gospodarstw domowych otrzyma do

31 sierpnia w mieście koncertowały w ramach XX Jubileuszowych Impresji Orkiestr Dętych zespoły z całej Polski.

Czas wakacyjnych zabaw i festynowych atrakcji

Opracowanie:
Paweł Stanny, (rwi)
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Wydarzenia kulturalne
Wystawa

Wybory. Najpiękniejsze na start
Do udziału w wyborach pracownicy placówki
zapraszają dziewczęta, które ukończyły 16 rok życia i mają, co najmniej, 165 cm wzrostu. Wybory są otwarte, co oznacza, że mogą wziąć w nich
udział również osoby spoza Brodnicy. Zgłoszenia
przyjmowane są w sekretariacie Brodnickiego
Domu Kultury, do dnia 19 lutego przy ul. Przykop
43, w godzinach: 8:00 - 16:00 (w sobotę: 8:0013:00), tel. (56) 498-21-42.
Kontakt mailowy: bdk6@wp.pl
(sta)

Chwila
na wiersz
Hanna Rutkowska. Pracownik
brodnickiego ZOZ. Wyróżniona przez
pacjentów „Różową wstążeczką”,
którą otrzymała z rąk Jolanty Kwaśniewskiej w maju 2000 roku, Medalem Honorowym Anny Wazówny.
Wyróżniona w Plebiscycie Medycznym Gazety Pomorskiej.

Życie
Dwie cząstki to początek
To nowy życia dar
Radość przynosi wielką
i swój obiera szlak
Dziesiątki miną w dobrobycie
Zdobywasz każdy cel
I nagle stajesz
Czas osądzić
Co światu dałeś Ty ?
Choć wiele pada łez
Nie zmienisz biegu Twej historii
To przecież przyszedł kres
IX 2012

My
Jak zwolnić życie
Jak wstrzymać czas
by nie umknęły nam wspólne chwile
Chcę złapać płatki oraz kropelki
Świty i zmierzchy, noce i dni
Chcę z tobą szukać pięknych motyli
i zrywać zapach dostojnych róż
Nie chcę przegapić
Radość, że jesteś !
Nie chcę zagubić Twych dobrych rad
Chcę się na Tobie
dość mocno wesprzeć
by ciągle razem w miłości trwać
wakacje 2012 rok

Filmy
Ekrany wielkie w najnowszym kinie
Ekrany małe w cichym miasteczku
Życie rysują takie cudowne
Ciche, wspaniałe oraz wygodne
Czasem okrutne, pełne goryczy
Biedne i szare bez perspektywy
Dają nadzieje, płonne marzenia
Na lepsze życie takie jak w filmie
Miłe i wieczne oraz bajkowe
I chociaż wszyscy
Chcą suknie nowe
Lepszy samochód, dom i miliony
Złote pierścionki, futra, komody
Marzą o księciu na białym koniu
Śnią o wakacjach w Grecji, w Wenecji
Nikt nie wie kiedy psuć się zaczyna
Machina szczęścia, skarbnica zdrowia
A słowa niszczą co było dobre
Brud wchodzi wszędzie, kolor blednieje
Słowa straciły miłe znaczenie
Brak ciepłych dłoni, spojrzenia oczu
Usta nie szepcą obietnic wiecznych
Braki w funduszach i karpie na dachu...
Znowu na ekranie zgrabne kochanki
Tulą marzenia ukryte w sercu
Taniec oplata jak winorośla
Muzyka cichnie, gasną ekrany
I wszyscy płaczą,
To koniec filmu.

Fotografie dzikiej przyrody
Brodniccy muzealnicy zapraszają do oglądania nagrodzonych prac z dorocznego
konkursu fotograficznego, organizowanego od 1965 r. przez
Natural History Museum w
Londynie i BBC Worldwide. W
muzealnej Galerii Brama przy
ul. Mały Rynek 4 można oglądać 75 wspaniałych, niezwykle
oryginalnych zdjęć pokonkursowych.
Konkurs fotograficzny organizowany przez Natural History Museum w Londynie i BBC
Worldwide, to najbardziej ceniony i największy w świecie
konkurs fotografii dzikiej przyrody. Na prezentowaną najnowszą
edycję zgłoszono ponad 48 tys.
zdjęć wykonanych przez ponad
4,4 tys. fotografów z 98 krajów.
Życie to wyczucie czasu i
miejsca. Bycie we właściwym
czasie i we właściwym miejscu
może stanowić o zdobyciu pożywienia lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera, a

Fot. Paweł Stanny

Brodnicki Dom Kultury ogłasza nabór kandydatek do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej.

Wystawa ma być czynna jeszcze przez pierwszy
tydzień ferii. Będzie więc czas ją obejrzeć.
nawet o życiu lub śmierci. Ta
pokonkursowa wystawa pokazuje takie właśnie sytuacje,
dzięki obecności autorów zdjęć
we właściwym miejscu i czasie.
Kilka chwil później, kilka sekund

wcześniej, te momenty mogłyby nie zostać uchwycone.
Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie
– dzieją się ciągle, raz za razem.
Większość z tych codziennych

dramatów jest nam nieznana. Dzięki fotografom z całego
świata, niektóre z tych momentów zostały uchwycone. Niektóre sytuacje są zwyczajne, a inne
niezwykłe. Jedne podnoszą na
duchu, a drugie stawiają pytania
nad naszym oddziaływaniem na
przyrodę.
Wystawa ma ogromny walor
edukacyjny, ukazując dramatyzm i różnorodność życia na
Ziemi. Składają się na nią wyłącznie fotografie nagrodzone i
wyróżnione w 19 kategoriach.
Po raz kolejny są na niej też zdjęcia z Polski. Jedenasty rok z rzędu wystawa wpisuje nasz kraj
na listę kilkudziesięciu państw
na wszystkich kontynentach,
gdzie już od wielu lat rokrocznie
ogląda ją ponad milion osób.
Prezentowane zdjęcia są obrazowymi ambasadorami świata
Natury. Pokazują też artystyczną
perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne
piękno przyrody uchwycone
przez fotografów. Nic nie oddziałuje bardziej niż sugestywna
fotografia, która stymuluje wyobraźnię, zajmuje umysł i porusza serce.

(rwi)

Fantastyka

Wystawią hodowcy

Perła Imperium zawita do Brodnicy

Zachwycą wyjątkową urodą

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Brodnicy
zaprasza na „Spotkanie z fantastyką”. Gościem specjalnym
będzie Jarosław Kuczyński, recenzent literatury fantastycznej
i felietonista portali:
Poltergeist i Kawerna
oraz współpracownik
Fabryki Słów - największego polskiego
wydawnictwa książek
o tematyce fantasy.
Jarosław Kuczyński
związany jest ze zjawiskiem fantastyki od 18 lat. Początkowo były to tylko gry RPG.
W 2000 roku wygłosił pierwszą
w życiu prelekcję tematyczną na
ogólnopolskim konwencie miłośników fantastyki Zahcon 2000 w
Toruniu. Tematem był „Ekspres
Orientalny, czyli horror na stalowej drodze”. Była ona poświęcona promocji kampanii do systemu Zew Cthulhu i została ciepło
przyjęta przez uczestników. W
tym samym roku wraz z grupą
przyjaciół powołał do życia Klub
Miłośników Fantastyki „Perła Imperium”, który przez następne
cztery lata kreował wizerunek toruńskiego fandomu w Polsce.

Miejski Chór Canto Grazioso ogłasza nabór nowych członków. Kto lubi
kulturę muzyczną i śpiewanie, znajdzie dla siebie ciekawe zajęcie.
Chór powstał w 1996 roku z
inicjatywy Mirosławy Barczewskiej prowadzącej chór do dziś.
Początkowo został zorganizowany wyłącznie na okazję śpiewania kolęd, potem rozszerzył
swój repertuar o różne pieśni artystyczne wykonywane
a’cappella, a także z akompaniamentem.
- Zapraszamy wszystkie muzykalne osoby do wspólnego
śpiewania – mówi Mirosława
Barczewska, prowadząca zespół. - Wystarczy, że chcesz i
lubisz śpiewać. Przyjdź, posłuchaj i zostań z nami.
By śpiewać w chórze nie jest
konieczna znajomość czyta-

Przez kolejne lata jeździł też na
konwenty w całej Polsce, biorąc
czynny udział w tworzeniu treści
programowych tych zlotów. Poznał też bardzo wielu
pisarzy piszących fantastykę i pokrewne gatunki. W latach 2005- 2009
skupił się wraz innymi
miłośnikami fantastyki
na reaktywowaniu konwentu w Toruniu. Nazwano go Copernicon
2010. Konwent zebrał
bardzo dobre opinie
wśród uczestników i
zaproszonych gości. Copernikon
ściąga stale miłośników fantastyki z całej Polski.
Będąc animatorem działań
zmierzających do jednoczenia
się miłośników fantastyki, Jarosław Kuczyński zamierza rozwinąć działalność również w Brodnicy. Przy brodnickiej bibliotece
chciałby organizować spotkania
z tutejszymi miłośnikami s-f w
ramach spotkań klubowych.
Spotkanie odbędzie się 20
lutego (czwartek) o godz. 17.30
w Pałacu Anny Wazówny.
Wstęp wolny.

(sta)

Warto wybrać się z całą rodziną na III Brodnicką Wystawę Drobnego Inwentarza. Będzie można zobaczyć
m.in. kury użytkowe i ozdobne, kaczki, gęsi, króliki,
gołębie ozdobne i ptaki egzotyczne.
- Wystawa ma na celu pokazanie mieszkańcom regionu i całego kraju bogatej oferty występujących ras i odmian rasowych
udomowionego ptactwa grzebiącego i wodnego oraz zwierząt
futerkowych - mówi Marek Poraziński, prezes Bydgoskiego
Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
Swoje zwierzęta zaprezentują hodowcy z Polski i Niemiec.
Imprezie towarzyszyć będą otwarte dla wszystkich wykłady
tematyczne, których lektorami będą pracownicy naukowi z Instytutu Zootechniki w Balicach k. Krakowa i Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wystawa
połączona z wykładami teoretycznymi to możliwość konfrontacji pracy hodowlanej z dorobkiem naukowym. To oferta skierowana do hodowców, mająca na celu podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie hodowli i dobrostanu hodowanych zwierząt.
Dotychczasowe wystawy w Brodnicy okazały się największymi
imprezami tego typu w Polsce. Na wystawie ubiegłorocznej hodowcy zaprezentowali 930 sztuk drobiu w 77 rasach, 750 gołębi
w 58 rasach i 70 królików oraz sporą liczbę ptaków egzotycznych i innych zwierząt hodowanych hobbistycznie.
Wystawa zorganizowana zostanie w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. Piękne okazy zwierząt hodowlanych będzie można oglądać w sobotę, 1 lutego w godz.
8.00 – 17.00, i w niedzielę, 2 lutego od godz. 7.00 do 14.00.
Wstęp na imprezę dla dzieci i młodzieży szkolnej jest za darmo.
Dorośli będą musieli kupić bilet w cenie 10 zł.

(rwi)

Chór

Śpiewaj z Canto Grazioso

Chór Canto Grazioso. Fot. Archiwum

nia nut, a jedynie zapał, muzykalność i słuch muzyczny.
Szczególnie ważna jest dyspozycyjność. Nowi chórzyści na
pewno mogą liczyć na wielką
przygodę, ciekawe spotkania
z innymi chórami, wyjazdy na
koncerty w miłym towarzystwie oraz ogrom satysfakcji ze
śpiewania.
Na przesłuchania kwalifikacyjne można zgłosić się indywidualnie. Próby chóru odbywają się w BDK na I piętrze w
tzw. kawiarni, w każdą sobotę
i środę. Osoby, które przyjdą
na przesłuchanie zostaną poproszone o zaśpiewanie kilku
prostych ćwiczeń wokalnych,
mających na celu określenie
predyspozycji. Kontakt mailowy: barmiro@wp.pl
(rwi)
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Czytelnictwo

Maria Radomska-Tomczuk - artysta, pedagog, profesor sztuk
Urodziła się w 1933 r. w Marzęcicach koło Nowego Miasta. Studia artystyczno-dydaktyczne ukończyła w 1957 r. na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Specjalizowała się
w zakresie grafiki w pracowni
prof. Jerzego Hoppena i prof.
Edwarda Kuczyńskiego. Od
1960 r. mieszka i tworzy w
Szczecinie. Debiutowała wystawą indywidualną w Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1964 r.
Uczestniczyła w wielu konkursach i wystawach międzynarodowych m. in. w Japonii
(liczne zbiory), Brazylii, Korei,
Egipcie, Słowenii, Holandii,
Niemczech, a także w Polsce.
Wystawy indywidualne - w
Szczecinie i za granicą, w Esbjergu, Kopenhadze i Hamburgu. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymała w 1999
r. Współorganizatorka struktur
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od początku jego istnienia
(1985 r.) była kierownikiem Zakładu Przedmiotów Artystycznych w Instytucie Pedagogiki.
Do 2003 r. - kierownik Katedry Edukacji Artystycznej, która w 2010 r. została włączona
do powstającej w Szczecinie
Akademii Sztuki. Inicjatorka i współorganizatorka w
1995 r. Wyższej Szkoły Sztuki
Użytkowej. Przez 15 lat pełniła funkcję rektora tej uczelni.

Profesor Maria Radomska-Tomczuk (źródło: www.
mmszczecin.pl)

cy, w istniejącym wówczas Liceum Pedagogicznym. To właśnie w tym okresie pełna zapału
i zachwycona miasteczkiem
stworzyła drzeworyty poświęcone Brodnicy i jej okolicy. Do
dziś dnia pamięta zaangażowanie swojej rodziny w dostarczeniu jej odpowiedniego drewna
gruszy, prymitywne narzędzia
i pomoc panów Orlewiczów z
drukarni na Dużym Rynku.
Odbitki jej prac służyły wielu miejskim organizacjom do
upiększania życzeń, dyplomów, listów itp. Za niefrasobliwe obchodzenie się z pracami, które stały się niejako
dobrem ogółu, musiała zapłacić sama autorka; ówczesny

urząd podatkowy obliczył, że
zarobiła krocie i zażądał zapłaty podatku. Odwołania nic
nie pomogły, początkująca
nauczycielka spłacała „długi“
podatkowe przez wiele lat.
Rozżalenie przebija w głosie
pani profesor, gdy po latach
wspomina ten smutny epizod.
Być może częściowym zadośćuczynieniem jest fakt, że prace
artystki jak i pamięć o niej samej
przetrwały w Brodnicy do dziś?

Stefan Albrecht
ŹRÓDŁA:
http://oprawa.com.pl/isms/
http://encyklopedia.szczecin.pl/
wiki/Maria_Radomska-Tomczuk

Współinicjatorka i współorganizatorka Akademii Sztuki
w Szczecinie, na rzecz której
została wygaszona Wyższa
Szkoła Sztuki Użytkowej. Członek ZPAP od 1960 r., aktywnie
pracująca we władzach Okręgu Szczecińskiego. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana,
m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski w
1988 roku.
Z cytowanych powyżej informacji pochodzących z tzw. oficjalnych źródeł, nie dowiemy
się jednak, że prof. RadomskaTomczuk zaczęła swoją pracę
zawodową w 1957 r. w Brodni-

Latem 1958 roku na stadionie
X-lecia w Warszawie zaplanowano
mecz lekkiej atletyki Polska - Stany
Zjednoczone. Wzbudził on wielkie
zainteresowanie w całym kraju,
również wśród miłośników sportu
w Brodnicy.
Zdecydowaliśmy się z kolegą
pojechać do Warszawy na to wydarzenie – wspomina brodniczanin
Zbigniew Ziółkowski. Samochodu nie mieliśmy, więc pozostawał
PKS albo pociąg. Wybraliśmy ten
ostatni. 1 sierpnia rano ruszyliśmy.
Dostać się z Brodnicy koleją
do Warszawy nie było trudno.
Najpierw starym, pamiętającym
wojnę pociągiem jechało się do
Działdowa. Stamtąd zawsze coś
„leciało” do stolicy. Cyfry na tablicy z rozkładem jazdy na dworcu w
Działdowie nie pozostawiały jednak złudzeń. Brodniczanie musieli
czekać dobre dwie godziny.
Na peronie stał stary kolejarz.
Palił skręta. Trochę potajemnie, po
partyzancku, bo na peronach nie
wolno było palić. Zapytałem o nasz
pociąg. Czy oby się nie spóźni. Za
dwie godziny – spytał zdziwiony ?
A po co? – Przecież na Warszawę
będzie za pięć minut.
Kolejarze znają się na pociągach,
jak astrolodzy na gwiazdach i odległych planetach. Minęła dobra
chwila, kiedy w oddali usłyszeliśmy
odgłosy trąbki ostrzegawczej. Do
peronu zbliżał się powoli jaskrawostalowy pojazd. Wszystko odbyło
się tak, jakby kolejarz wyczarował
go specjalnie dla nas. Ostre słońce nie pozwalało w jednej chwili
uchwycić wzrokiem szczegółów
jego kształtu ani rozmiaru. Jechał z
wyraźną lekkością, jakby nie dotykał szyn. Był inny niż wszystko to,
co dało się w tym czasie zobaczyć

To był dobry rok dla biblioteki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Brodnicy dokonała podsumowania czytelnictwa
za 2013 rok. Wypożyczono więcej książek i zapisano więcej czytelników.
Z dokonanych analiz wynika, że w ub. roku brodnicką bibliotekę odwiedziły 66.652 osoby. To o 6269
osób więcej niż w 2012 roku. Zarówno w Bibliotece Głównej, jak i czterech filiach zarejestrowano
6588 osób (więcej o 355 osób niż w 2012 r.).W
2013 r. odnotowano 118.770 wypożyczeń książek
na zewnątrz (więcej o 4912 niż w 2012 r.) i 8269
książek na miejscu (więcej o 1276 niż w 2012 r.)
Aby sprostać wymaganiom czytelników bibliotekarze na bieżąco uzupełniają swój księgozbiór. W
2013 r. przybyły 2234 pozycje na kwotę 40.155,94
zł. Dużym zastrzykiem finansowym jest dotacja
przyznawana w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W 2013 roku nasza placówka otrzymała
10.265 zł, za które kupiła 488 pozycji. Kolejnym
źródłem pozyskiwania książek są dary. W ubiegłym
roku pozyskaliśmy 553 pozycji . Przy tej okazji dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą bibliotekę.
Przy pozyskiwaniu nowych pozycji, bierzemy
pod uwagę zainteresowania i potrzeby naszych
czytelników. Staramy się tak dobierać księgozbiór,
aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Analizując
ubiegły rok widać, że to nam się udaje. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i usług.
Ewa Wałdowska

Przykłady prac z „brodnickiego okresu”
prof. Radomskiej-Tomczuk

Podsumowanie ub. roku w pozostałych placówkach kultury za miesiąc.

Zapiski reporterskie. „Strzała Bałtyku”
na polskich dworcach. Połączenie
torpedy, autobusu i rakiety. Bliżej
mu było do statku kapitana Nemo
z powieści Julesa Verne niż pociągu.
Stalowe „cygaro”, połączone z
drugim, takim samym, zatrzymało
się na peronie. Otworzyły się drzwi.
Wyobraźnia podpowiadała, że za
chwilę pojawi się przed nami jakaś
postać ubrana w kosmiczny kombinezon. Nikt jednak nie wysiadł.
Spojrzałem z niedowierzaniem na
kolejarza, z którym wcześniej rozmawiałem, ale ten dał tylko znak
głową żebyśmy wsiadali.
Weszliśmy do wąskiego i ciasnego pomieszczenia w drugim,
doczepionym pojeździe. Cały
kadłub lekko dygotał. Silnik pracował na wolnych obrotach.
Wreszcie ruszyliśmy. „Cygaro”
nabierało prędkości. Zamknęliśmy drzwi. Maszyna rozpędzała
się coraz szybciej i szybciej. W pustej kabinie maszynisty, na tablicy
rozdzielczej, widzieliśmy ogromy
szybkościomierz. Jego wskazówka
szalała. Pojazd pędził wzbijając w
powietrze tumany piasku i kurzu.
Pojawienie się najzwyklejszego w
świecie konduktora PKP sprowadziło nas na ziemię. Karty powieści
Verne z trzaskiem zamknęły się w
mojej głowie.
- Takich biletów jakie wy macie
na ten pociąg to jeszcze nie widziałem – stwierdził z niedowierzaniem konduktor. - Tu obowiązują
wyłącznie miejscówki, a wszystkie
miejsca są zajęte - dodał niebezpiecznie. Dał nam jednak spokój i
pozwolił jechać na stojąco.

Rakieta tymczasem pędziła jak
szalona z zamiarem zatrzymania
się dopiero w Warszawie. Konduktor uświadomił mi, że tuż obok nas
znajduje się przedział pasażerski.
Za przeszklonymi drzwiami nie
uwijali się jednak marynarze kapitana Nemo….
W najlepsze rozsiedli się w nim
ludzie. Weseli i opaleni, siedząc
w wygodnych miękkich kanapach
pokrytych pluszem, beztrosko oddawali się przyjemności podróży.
Wracali z urlopu, z plaż Sopotu i
Gdyni, ale nie przypominali klasy
robotniczej socjalistycznej Polski.
To był raczej powrót mieszkańców
Rzymu z nadmorskich miejscowości położonych blisko włoskiej
stolicy - Ostii, Sabaudii albo Anzio. Wśród pasażerów dominowały kobiety. Młode, uśmiechnięte, pięknie opalone i dość skąpo
ubrane, ponieważ każda chciała
odsłonić jak najwięcej opalenizny.
Brąz ich skóry współgrał z jasnymi
i pastelowymi kolorami sukienek i
trykotów. Nieliczni panowie, przesuwając przeciwsłoneczne okulary na tył głowy, czytali „Przegląd
Sportowy” albo popijali lemoniadę. Dzieci biegały i hałasowały, w
przejściu między fotelami, bawiąc
się piłką.
W przedziale ktoś stale wybuchał śmiechem lub podrygiwał i
kręcił głową w rytm przebojów
puszczanych z tranzystorowych
odbiorników. Osoby siedzące najbliżej nas śpiewały na głos słynne
Volare – włoski przebój Domenico
Modugno, który właśnie podbijał

Europę i leciał w radiu. Cały ten
obraz za szybą, przeniesiony jakby
z filmów Felliniego lub Rosselliniego, które oglądaliśmy w kinach,
bardzo nam odpowiadał. Cieszył
oczy, relaksował umysł, a dekolty
i powabne kształty ładnych pań
podkręcały wyobraźnię.
Dojechaliśmy do Warszawy.
Emocje związane z meczem lekkiej atletyki Polska-USA, pozwoliły
zapomnieć o dziwnym pojeździe
i jego pasażerach. Wracaliśmy
nocą, zatłoczonym pociągiem na
Gdynię. I znowu ścisk, niewygoda, szemranie ludzi okupujących
toaletę, kiedy ktoś chciał z niej
skorzystać, stale przepychający
się konduktor z lampką karbidową
na piersi. Długie przystanki, szarpnięcia wagonu, nieoczekiwane
postoje...

*

Nigdy później nie spotkałem już
dziwnego pojazdu, którym jechaliśmy do Warszawy. Aż do dziś,
kiedy zobaczyłem go przypadkiem
na fotografii, stojącego na bocznicy Muzeum Kolei w Warszawie.
Pomalowany sprayami, zardzewiały, wypatroszony przez złomiarzy,
ogołocony ze wszystkiego co miało jakąkolwiek wartość, nikomu nie
potrzebny wrak. Dopiero teraz dowiedziałem się, że zbudowano go
w Mediolanie, a w Polsce zwano
Strzałą Bałtyku. Był najszybszym
w kraju pociągiem, namiastką luksusu i elegancji, złudzeniem normalności i wolności. Pewnie dlatego wciąż jest tak żywy w mojej
pamięci.

Paweł Stanny

*

*

Pod koniec lat 40-tych, z uwagi na wojenne zniszczenia taboru
kolejowego, Polska zamówiła we Włoszech, w koncernie FIATA,
trzy wagony motorowe serii ALn772. Modele dla Polski zostały
nieznacznie zmodyfikowane do serii SD 80. Każdy pojazd miał
24 metry długości, posiadał 72 miejsca siedzące. Napędzany silnikiem szwajcarskiej firmy Sauer, mógł rozwijać prędkość 130
km/h. Kolejki pojawiły się w kraju w 1949 roku, lecz dopiero dwa
lata później włączone je do eksploatacji z przeznaczeniem do
szybkiej komunikacji międzymiastowej.
Jeździły jako pociągi ekspresowe na trasie Warszawa Wschodnia-Gdynia, Warszawa Wsch.-Bydgoszcz, W-wa-Poznań. Później
realizowano wyłącznie połączenia z morzem: Warszawa-Świnoujście jako expres pod nazwą Błękitna Fala oraz Warszawa-Gdynia
pod nazwą Strzała Bałtyku.
W ostatnich latach eksploatacji obsługiwały połączenia podmiejskie w Gdańsku i Wrocławiu. Ostatni z trójki kolejek pracował
w ruchu pasażerskim do 1969 roku.
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Tajemnica modelek Caravaggia
Winieta Ziemi Michałowskiej z 1990 roku

Gazeta. Symboliczna data na start
Z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ” w Brodnicy na początku stycznia 1990 roku odbyło się w nieistniejącej już dziś kawiarence „FORTE”
/?/ w Domu Kultury przy ulicy Przykop 43 spotkanie.
Zaproszenie na nie otrzymali Stefan Bilski, Kazimierz
Grążawski, Edward Grzymowicz, Zdzisław Kujawa, Alfons Malicki, Jan Kazimierz Mełnicki, Edward Semeniuk,
Jadwiga Wojciechowska, Jerzy Wultański oraz inne 2-3
osoby.
Postanowiono wówczas, że wydawane będzie czasopismo lokalne. Nawiązując do okresu międzywojennego, nadano mu nazwę „ZIEMIA MICHAŁOWSKA”.
Pierwszy numer był bezpłatny. Miał symboliczną datę
– 18 stycznia 1990 roku /nawiązano tu do 18 stycznia
1920 roku, kiedy wkroczyły do Brodnicy oddziały Wojska Polskiego, jest też ulica 18 stycznia/. W numerze tym
zamieszczono głównie artykuły wspomnieniowe:
* Alfonsa Malickiego „70 lat temu”, * Jerzego Wultańskiego „Rok 1944/45 – wspomnienie”, * Jadwigi Wojciechowskiej „Brodnickie ulice”, * Kazimierza Grążawskiego
„Nasze wywiady”, * Stefana Bilskiego „Brodniczanie”.
W stopce podano : Redaguje Kolegium: Kazimierz
Grążawski, Maria Lewandowska, Mariusz Malicki, Adam
Raczyński. Adres Redakcji: Brodnica, ulica Kopernika 6.
Następny, drugi numer miał datę 7 lutego 1990 r.
Kosztował 400 zł. Zawierał głównie aktualności.

Jerzy Wultański

Książki. Trudne życiowe wybory
„To wszystko przez ciebie” Anny Karpińskiej to nowa
książka na rynku wydawniczym, w której pojawia się
Brodnica oraz Zbiczno.
W wypadku samochodowym pod Brodnicą giną rodzice głównej bohaterki i spada na nią obowiązek zajęcia
się swą siostrą, która w rzeczywistości jest jej dzieckiem.
Oddała maleńką Klarę na wychowanie rodzicom mieszkającym w Zbicznie, a sama zajęła się robieniem kariery.
Teraz bohaterka wraca do domu rodzinnego, gdzie musi
przemyśleć ostatnie osiemnaście lat swojego życia, kiedy
goniła za bogactwem i wyjawić córce, kim naprawdę jest.
W książce co pewien czas pojawia się Brodnica m.in.
tutejszy market Kaufland oraz kamienica przy Duży Rynek
33. Tytuł ten dostępny jest w księgarni pani Teresy Gołębiewskiej przy ulicy Hallera. Wkrótce trafi też do brodnickiej biblioteki.
(sta)

Pochodzący z drugiej
połowy XVII wieku ołtarz
główny brodnickiej fary
wypełnia w górnej partii
obraz
przedstawiający
patronkę parafii – św. Katarzynę Aleksandryjską.
Temat ten, to również
jedno z pierwszych dzieł
religijnych sławnego malarza epoki baroku – Caravaggia.
Obraz Caravaggia Święta
Katarzyna powstał w 1598
roku na zamówienie rzymskiego kardynała del Monte.
Artysta pokazał świętą jako
piękną, rudowłosą kobietę
o białej cerze i wydatnych
ustach. Choć Katarzyna z
Aleksandrii żyła w III wieku
naszej ery, na obrazie Caravaggia ma na sobie strój
bliski czasom powstania
obrazu. Nie zgadza się także
oręż. Zamiast miecza, którym Katarzynę ścięto, widać
rapier albo nawet szpadę.
Caravaggio zwykł się taką
bronią pojedynkować.
Dobrych dziesięć lat temu,
niewiele jeszcze wiedząc o
malarstwie Caravaggia, znalazłem bardzo dobrej jakości
reprodukcję obrazu Święta
Katarzyna. Oryginał znajduje się w muzeum ThyssenBornemisza w Madrycie.
Zdecydowałem się pokazać
ją ówczesnemu proboszczowi parafii św. Katarzyny - ks.
Bolesławowi
Lichnerowiczowi, aby skopiować obraz
dla brodnickiej parafii. Myśl
to była szalona, ale wielce
kusząca.
Ksiądz proboszcz uważnie
obejrzał zdjęcie. Zgadzało
się koło, na którym łamano
przyszłą świętą. Nie pasowała szpada, ale ostatecznie
to też broń. A sama postać

Obraz Caravaggia – święta Katarzyna
Katarzyny? Święta Dziewica
z Aleksandrii była urodziwa i
mądra. Ta też była piękna...
Wydawało się więc, że
wszystko jest w porządku.
Pomysł uzyskał wstępną
akceptację i chyba nawet
trochę ucieszył księdza Bolesława. Caravaggio w naszej świątyni? Dlaczego nie.
Trzeba się było zastanowić
komu powierzyć zadanie
stworzenia kopii. Przyszło
nam na myśl nazwisko pewnego brodnickiego plastyka.
Jako że obaj byliśmy zapracowani, odłożyliśmy sprawę
obrazu Caravaggia na trochę
później. Z czasem o zamiarze naszym zapomnieliśmy. I
chyba dobrze.
Kilka lat później, czytając
wszystkie dostępne w języku polskim książki o malarzu, dowiedziałem się sporo
m.in. o jego modelkach. Caravaggio – pijak i awanturnik,
ale przy tym genialny malarz
uchodzący za prekursora
malarstwa nowoczesnego,

Święta Katarzyna z brodnickiej fary

za modeli brał zwykłych
ludzi. Najczęściej ze swego
otoczenia. Ponoć wszystkie
kobiety, które na jego obrazach odgrywały role świętych, to kurtyzany. Tak było
np. w przypadku obrazów
pt. Madonna i dzieciątko ze
św. Anną oraz Śmierć Marii.
Pierwszy, wisiał w jednym z
ołtarzy Bazyliki św. Piotra w
Rzymie zaledwie dwa dni.
Drugi, zamawiający obraz
karmelici bosi, od razu odrzucili. Oba, duchowni uznali za wulgarne i bezbożne.
Dla Świętej Katarzyny Caravaggio nie zrobił wyjątku.
Modelka nazywała się Fillide
Melandroni. Kiedy pozowała
do obrazu, miała siedemnaście albo osiemnaście
lat. Zarabiała na życie jako
luksusowa prostytutka i kurtyzana, a jej oficjalnym kochankiem był florencki uczony Giulio Strozzi – pisze w
książce pt.„Zaginiony obraz”
Jonathan Harr. Była kobietą

inteligentną, z dużym dowcipem i temperamentem.
Jako kurtyzana dorobiła się
sporego majątku. Zmarła w
roku 1618 roku, mając trzydzieści siedem lat.
A kto malował św. Katarzynę dla kościoła brodnickiego
i kim jest postać na obrazie?
Malowidło powstało, podobnie jak ołtarz, około II
połowy XVII wieku. Widniejąca na obrazie kobieta jest
prawdopodobnie
wymysłem fantazji nieznanego bliżej twórcy. Twarz świętej nie
posiada cech szczególnych,
choć nie oznacza to, że było
tak od początku powstania
obrazu. Nosi on ślady wielu
późniejszych zabiegów malarskich i przemalowań.
Niewykluczone więc, że
pod warstwami farb kryje się
całkiem inne oblicze świętej
Katarzyny.

Paweł Stanny

Kołowrotek wspomnień

Polska piosenka w Wiedniu /5/

Jacek Kaczmarski w Wiedniu
w grudniu 1993

Następne dwa wieczory z
piosenką były w Instytucie
Polskim odmienne w wyrazie
od dotychczasowych.
Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia w 1993 roku zaprosiliśmy z Ewą Lipską Jacka
Kaczmarskiego. Polonista, poeta, prozaik, kompozytor, bard
pierwszej „Solidarności”, jej
działacz i piewca, w stanie wojennym emigrant polityczny.
Był najwybitniejszym bodaj polskim twórcą piosenki
autorskiej tego czasu, to znaczy: pisał słowa, komponował
muzykę i – najczęściej z towarzyszeniem gitary – sam ją

wykonywał. Taki był też jego
wieczór w Wiedniu. Nie zabrakło na nim oczywiście entuzjastycznie przyjętych Murów,
owej pieśni - symbolu walki z
reżimem.
Bania z poezją rozbiła się
natomiast w Instytucie w
marcu 1994 roku, kiedy na
naszej estradzie pojawiła się
Magda Umer – piosenkarka,
dziennikarka, aktorka, reżyserka, scenarzystka. Pamiętam dobrze jej wykonanie
Koncertu jesiennego na dwa
świerszcze z muzyką Krzysztofa Knittla i słowami Wojciecha
Niżyńskiego. Zawsze lubiłem

słuchać owych poetyckich,
delikatnych, zamglonych i
nieco nostalgicznych strof.
Nie pamiętam natomiast, czy
Magda zaśpiewała również
inną, podobną w nastroju
piosenkę Romualda Lipko ze
słowami Marka Dutkiewicza
Dmuchawce, latawce wiatr.
W wiele lat później wspominałem w Warszawie z Magdą Umer wiedeński wieczór
poezji śpiewanej, w którym
„wywietrzał dawno zapach
żniw”.

Marian Bizan
Magda Umer z Ewą Lipską
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Sport i wypoczynek

FERIE ZIMOWE 2014’ w Brodnicy
BIBLIOTEKA
3 lutego
godz. 10.00. „W stronę decoupage`u” – zajęcia plastyczne
dla dzieci prowadzić będzie Anna Komorska. Miejsce: Filia nr
1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK
godz. 11.00. „Maluj razem z nami” – malowanie palcami i
ustami- zajęcia plastyczne. Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 - 13.00. „Sport to zdrowie!” - spotkanie ze Sławomirem Wasiakiem trenerem aikido, (pokaz sztuki walki).
Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 - 13.00. „Kamienna księga” - zajęcia plastyczne
dla dzieci. Miejsce: Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1

4 lutego
godz. 10.00 . „I Ty możesz zostać małym ilustratorem” – zajęcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia 1, ul. Wyspiańskiego
10 A oraz OOK
godz. 11.00. „Kalambury” – zajęcia dla dzieci. Miejsce: Filia
2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 - 13.00. „Fantastyka dla dzieci” - spotkanie z
Jarosławem Adamczyk-Kuczyńskim miłośnikiem fantastyki,
recenzentem książek do wydawnictwa Fabryka Słów i felietonistą, współpracującym m.in. z portalem Poltergeist. Wspólne
tworzenie historii fantasy. Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 - 13.00. „Bezpiecznie z harcerzami” - spotkanie
z brodnickimi harcerzami oraz zajęcia profilaktyczne. Miejsce:
Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1

5 lutego
godz. 11.00 - 13.00. „Dzień Bezpiecznego Internetu z Biblioteką” – zajęcia komputerowe propagujące bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Miejsce: Czytelnia multimedialna,
ul. Zamkowa 1

6 lutego
godz. 10.00. „Każde dziecko to potrafi” – przygoda z kaligrafią. Miejsce: Filia nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A
godz. 11.00. „Moje miasto” – budujemy makietę naszego
miasta – zajęcia plastyczne. Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 - 13.00. „Zagrożenia współczesnego świata” spotkanie z Bernadetą Małolepszą - pedagogiem. Miejsce:
Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 - 13.00. „Lampiony z pomarańczy” - zajęcia plastyczne dla dzieci. Miejsce: Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1

7 lutego
godz. 11.00. „Gry planszowe i zabawy” - zajęcia dla dzieci.
Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 - 13.00. „Śpiewać każdy może” - karaoke dla
dzieci. Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 - 13.00. „Alicja w Krainie Czarów” - mały teatrzyk kukiełkowy na podstawie fragmentu bajki. Miejsce: Filia
nr 4, ul. Świętokrzyska 1
godz. 17.00. „Bal Karnawałowy dla dzieci”. Miejsce: Filia
nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK

10 lutego
godz. 10.00. „Savoir-vivre – dobre maniery” – zajęcia dla
dzieci. Miejsce: Filia nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK
godz. 11.00. „Podróże małe i duże” – poznajemy ciekawostki geograficzne - zajęcia dla dzieci.
Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00-13.00. „Pani Zima...” - zajęcia plastyczne. Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 – 13.00. „Ekologiczna gra planszowa” - jak wykorzystać niepotrzebne materiały – zajęcia plastyczne. Miejsce: Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1

11 lutego
godz. 10.00. „Zimowy pejzaż” – malowanie na szkle. Miejsce: Filia nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK
godz. 11.00. „Zagrożenia we współczesnym świecie” – zajęcia dla dzieci. Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 - 13.00. „Lubisz zjeść – naucz się gotować” spotkanie z instruktorem gotowania w WTZ Brodnica. Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 - 13.00. „Sanki, narty a może łyżwy – kto co
lubi!” - plakat bezpiecznego zachowania – zajęcia profilaktyczne. Miejsce: Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1

12 lutego
godz. 10.00 - 13.00. „Niech żyje bal...” Bal Karnawałowy dla
wszystkich dzieci z Brodnicy. W programie: konkursy, nagrody, poczęstunek. Miejsce: Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny.
ul. Zamkowa 1

13 lutego
godz. 10.00. „Karty passe-partout” – warsztaty plastyczne
prowadzić będzie Henryka Czubak pracownik WTZ. Miejsce:
Filia nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK
godz. 11.00. „Bajkowe kółeczka” – zajęcia origami dla dzieci. Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1 A
godz. 11.00 – 13.00. „Dzień Detektywa” - spotkanie z policjantem, zabawy detektywistyczne w oparciu o literaturę dla
dzieci, konkurs z nagrodami. Miejsce: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 – 13.00. „Odrobinę miłości” - tworzymy kartki i
serduszka gipsowe – zajęcia plastyczne. Miejsce: Filia nr 4, ul.
Świętokrzyska 1

14 lutego
godz.11.00. „Feriowa książka” – podsumowanie zajęć w ramach ferii – zajęcia plastyczne. Miejsce: Filia 2, ul. Graniczna 1A
godz. 11.00 – 13.00. „Co słychać u Anny Wazówny?” - piszemy pozdrowienia z Brodnicy, kartka pocztowa – prace
plastyczne, konkurs z nagrodami. Miejsce: Oddział dla
dzieci i młodzieży, ul. Zamkowa 1
godz. 11.00 – 13.00. „Walentynkowe melodie” - muzyka
wykonana na własnoręcznie stworzonych instrumentach
jako podkład do wierszy o miłości – zajęcia muzyczno - plastyczne. Miejsce: Filia nr 4, ul. Świętokrzyska 1
godz. 17.00. „Dyskoteka Walentynkowa”. Miejsce: Filia
nr 1, ul. Wyspiańskiego 10 A oraz OOK

MUZEUM

DOM KULTURY
3 lutego - poniedziałek
10:00 – 13:00
Omówienie programu i zapoznanie
z regulaminem zajęć . Zabawy i gry integracyjne.
4 lutego - wtorek
10:00 - 13:00
Zumba kids – zajęcia taneczne.
Kreacja artystyczna dla każdego-ceramika
- zajęcia plastyczne.
5 lutego - środa
10:00 – 12:00. Turniej Gry w Kręgle Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.
13:00 – 14:00. Otwarte zajęcia wokalne.
6 lutego - czwartek
10:00 – 13:00
„Dobre i złe pasje” - oraz ich wpływ na rozwój –
pogadanka i wykonanie plakatu. Zumba kids –
zajęcia taneczne. „Moc dźwięków” - zajęcia animacyjne.
10:00 – Otwarte warsztaty cyrkowe.
7 lutego - piątek
10:00 – 11:30. Pędzlem malowane – krajobrazy
w mojej głowie.
12:00 – 13:00. „Moc dźwięków”
- zajęcia animacyjne.
12:00 – 13:00. Wyjście na basen
(Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy)
10 lutego - poniedziałek
10:00 13:00
Zumba kids – zajęcia taneczne
Dodatki do balu karnawałowego - maski i dodatki,
nakrycia głowy - zajęcia plastyczne.
12:00 – 13:00. Otwarte zajęcia wokalne.
11 lutego - wtorek
10:00 – 11:15. Gliniane jest piękne –
płaskorzeźba moje inicjały, jesteśmy artystami!!
11:30 – 13:00. Zapobiegamy przemocy - plakat.
12:00 – 13:00. Wyjście na basen
(Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy).
12 lutego - środa
10:00 – 13:00
Zumba kids - zajęcia taneczne.
„Coś z niczego” - recyklingowe szaleństwo
(pudełka, pojemniki , zakładki do książek,
papierowa biżuteria) - zajęcia plastyczne.
„Drogowskazy” - zajęcia animacyjne.
13 lutego - czwartek
10:00 12:00. Bal karnawałowy.
14 lutego – piątek
10:00 - 12:00. Turniej Gry w Kręgle Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.
15 lutego - sobota
10:00. Turniej szachowy „O Puchar Dyrektora
Brodnickiego Domu Kultury”.

OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy zaprasza dzieci i młodzież
szkolną do obiektów
sportowych przy ul.
Królowej Jadwigi nr 1
na aktywny wypoczynek w trakcie trwania
ferii zimowych od 3 lutego do 14 lutego br.
Oferta OSiR dotyczy
zajęć prowadzonych w
godzinach od 8 do15,
od poniedziałku do piątku dla osób indywidualnych oraz zorganizowanych grup z opiekunem
lub trenerem określonych zajęć.
Do dyspozycji dzieci i
młodzieży udostępnione są
następujące obiekty:

1. Boisko główne hali sportowej z podstawowym sprzętem
do prowadzenia zabaw i zajęć
sportowych: halowa piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna,
siatkówka, tenis stołowy, tenis
ziemny, badminton, rzutki, maty
i materace do ćwiczeń.
2. Sala do ćwiczeń siłowych i
gry w tenisa stołowego.
3. Sale z lustrami do ćwiczeń i
zabaw dla dzieci.
4. Kręgielnia.
5. Siłownia dla młodzieży
6. Stadion z przygotowaną
bezpieczną górką do zjazdów na
sankach - w przypadku sprzyjających warunków zimowych.
7. Lodowisko na korcie - w
przypadku ujemnych temperatur umożliwiających naturalne
zamrożenie wody.
Program zajęć w okresie ferii zimowych obejmuje:
1. Gry indywidualne dla dzieci
i młodzieży w tenisa stołowego.
2. Gry w tenisa stołowego
dla grup zorganizowanych pod
opieką instruktora, trenera, lub
opiekuna.

Muzeum w Brodnicy zaprasza wszystkich chętnych – dzieci i młodzież - do piwnic zamkowych
we wtorki, środy, czwartki i piątki, w godzinach od
10.00 do 14.00. W ramach spotkań realizowany będzie program wychowawczo-profilaktyczny „Zdrowe i dobre życie”.
PROGRAM
4 lutego (wtorek)
- Omówienie programu i zapoznanie uczestników
zajęć z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. - Poznajemy siebie – zabawy integracyjne z chustą terapeutyczną. - Zajęcia plastyczne; projektowanie i
wykonywanie kart okolicznościowych na różne okazje. - Poznanie wystaw prezentowanych w Bramie
Chełmińskiej i piwnicach zamkowych.
5 lutego (środa)
Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. - Po co
żyć i jak warto żyć – „burza mózgów”, zajęcia animacyjne i plastyczne. Zajęcia manualne – sznurkowe
ludziki.
6 lutego (czwartek)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Brodnickie zabytki – zajęcia z modelarstwa.
- Konkurs „Wiem do czego to służyło” – zabawa w
oparciu o eksponaty znajdujące się na wystawie „Od
plemiennego grodu do warownego miasta”.
7 lutego (piątek)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Używanie i nadużywanie – zajęcia animacyjne.
- Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej – ukazanie piękna i promocja walorów przyrodniczych Pojezierza Brodnickiego.
11 lutego (wtorek)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Projektowanie i wykonanie przyborników na artykuły szkolne – zajęcia manualne i plastyczne.
- Zimowy zawrót głowy – zabawy na śniegu.
12 lutego (środa)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Jestem projektantem mody – zajęcia manualne.
- Tworzymy anioły – zajęcia manualne i plastyczne.
13 lutego (czwartek)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Karnawałowe maski i inne elementy strojów –
przygotowanie do zabawy karnawałowej.
- Umiemy powiedzieć „Nie” – zajęcia plastyczne.
14 lutego (piątek)
- Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
- Tajemnice krzyżackiej wieży – zabawa ruchowa.
- Dekorujemy gofry – zajęcia manualne.
- Karnawałowa zabawa taneczna.
- Pieczenie kiełbasek przy ognisku.
- Podsumowanie zajęć.

3. Kręgle - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
4. Kręgle - zajęcia dla grup
zorganizowanych.
5. Siłownia – zajęcia indywidualne dla młodzieży.
6. Siłownia dla grup zorganizowanych - MKS, UKS, Kluby
sportowe.
7. Gry i zabawy dla dzieci –
zajęcia indywidualne.
8. Halowa piłka nożna dla
dzieci i młodzieży grup zorganizowanych – UKS, MKS, Kluby
Sportowe.
9. Koszykówka dla młodzieży
– gry indywidualne.
10. Piłka ręczna dla młodzieży
- gry indywidualne.
11. Siatkówka dla młodzieży gry indywidualne.
12. Badminton – gry indywidualne dla dzieci i młodzieży.
13. Aikido – japońska sztuka
walki dla dzieci i młodzieży.
14. Karate Shotokan – sztuka
walki dla dzieci i młodzieży.
15. Boks dla młodzieży - zajęcia wprowadzająco-instruktażowe pod opieką trenera.
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