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Inwestycje. Nad Niskim Brodnem powstanie druga plaża
z ciekawą infrastrukturą i pomostem łączącym obydwa brzegi jeziora
Programu Operacyjnego na
rozwój usług turystycznych i
uzdrowiskowych, miasto podejmie starania o pozyskanie
środków unijnych na tę inwestycję - mówi burmistrz Jarosław Radacz. - Został już zlecony projekt budowlany, który
jest niezbędny do pozyskania
zewnętrznych środków finansowych oraz do rozpoczęcia
inwestycji. Jesteśmy w trakcie
procedur dotyczących wydania decyzji administracyjnych,
które są niezbędne do złożenia
wniosku o dofinansowanie. Po
otrzymaniu dokumentacji technicznej, będziemy mogli podać, ile pieniędzy ta inwestycja
będzie kosztować. Oczywiście
projekt zostanie też przedstawiony mieszkańcom do konsultacji.
(rwi)

Fot. Paweł Stanny

Burmistrz Brodnicy zlecił
opracowanie projektu zagospodarowania turystycznego i
rekreacyjnego brzegów jeziora Niskie Brodno. Oznacza to,
że miastu przybędzie kolejny,
nowoczesny obiekt służący
wypoczynkowi.
W projekcie uwzględniony
zostanie między innymi: pomost kąpielowy, wodny plac
zabaw, platforma rekreacyjna,
pomost łączący dwa brzegi jeziora pozwalający na przechodzenie z jednej plaży na drugą,
plaża, slip, miejsce do ćwiczeń,
boisko do piłki siatkowej, miejsce odpoczynku tzw. Pergola z
miejscami na grilla i ognisko,
plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów i kajaków,
sanitariaty i parking.
- W momencie pojawienia
się szansy na pozyskanie dofinansowania z Regionalnego

Jesień nad jeziorem Niskie Brodno

USG i porodowe łóżka
będą służyć pacjentom
280 tys. zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na zakup
urządzeń specjalistycznych i sprzętu medycznego dla brodnickiego
szpitala. Miasto wspomagać będzie szpital finansowo kwotą 280.000
zł również w roku 2015 i 2016.
W październiku zakupiono pięcioigłowy aparat ultrasonograficzny
LOGIQ S7 EXPERT. Bardzo dobrej jakości urządzenie pozwoli na wykonywanie wielu badań m.in. kardiologicznych, pediatrycznych, neonatologicznych, naczyniowych, położniczych
i ginekologicznych – wylicza Hanna Osińska główny specjalista ds.
zdrowia w Urzędzie. Lekarze obsługujący urządzenie będą mogli również wykonać badanie transkranialne, brzuszne, ortopedyczne, naczyniowe, urologiczne i badanie piersi – dodaje Hanna Osińska.
Aparat został już przekazany przez miasto szpitalowi i może służyć
pacjentom brodnickiej lecznicy. USG kosztowało 210 tys. zł.
Pozostała kwota z 280 tys. zł przeznaczonych w tym roku na zakup
sprzętu do szpitala została wydatkowana na urządzenia i sprzęt służące
pacjentkom oddziału położniczego i ginekologicznego. Za 70 tys. zł wyposażono sale porodowe w łóżka, umożliwiające porody w warunkach
zbliżonych do fizjologicznych. Kupiono aparat EKG dla położnic, rodzących i ciężarnych oraz wielofunkcyjny wózek do przewozu pacjentek
oddziału położniczego.

(rwi)

Nowy rok bez podwyżek opłat
Radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęli zaproponowane
przez burmistrza Brodnicy uchwały, które skutkują nie wprowadzaniem podwyżek opłat i podatków w 2015 roku.
Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Brodnicy, którzy nie muszą w swoich domowych budżetach planować więcej pieniędzy na
podstawowe opłaty, tj. wodę, ścieki, śmieci, podatki od nieruchomości.
Warto podkreślić, że podobna sytuacja miała miejsce również w 2012
i 2013 roku. W Brodnicy radni nie zdecydowali się na podniesienie w
2015 roku podatków od nieruchomości, środków transportu, opłaty targowej i taryf za wodę i ścieki.
Mimo dokonanych w ostatnim czasie zakupów taboru, pasażerowie
nie zapłacą więcej za podróżowanie komunikacją miejską. Burmistrz
Brodnicy Jarosław Radacz zapowiedział również, że w przyszłości miasto rozważy możliwość wprowadzenia bezpłatnych przejazdów miejskimi autobusami. Bez zmian pozostają obowiązujące od lipca 2013 roku
opłaty za wywóz śmieci, gdyż stawki zaproponowane przez firmy, które
wygrały przetargi, będą obowiązywać do końca 2015 roku.
(rwi)

Kogo mieszkańcy
Brodnicy wybiorą do
Rady Miejskiej?
Lista kandydatów
na str. 6 i 7
Rozmowy
„Ziemi Michałowskiej”
Z burmistrzem Brodnicy
Jarosławem Radaczem
i przewodniczącym Rady
Miejskiej Markiem
Hildebrandtem rozmawia
Paweł Stanny
Czytaj str. 9

KADENCJA 2010 - 2014
Czytaj str. 3, 4, 9, 11
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W Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu podpisano umowę, w
ramach której brodnicki szpital
otrzyma prawie 18 mln złotych.
Pieniądze przekazane przez
samorząd województwa będą
wykorzystane na przebudowę
budynków szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej.
Całkowicie
wyremontowane zostaną budynki: główny i
administracyjny oraz poradnie
specjalistyczne.
Modernizacji
poddana zostanie pracownia
endoskopowa oraz stanowisko
radiologii. Prace budowlane,
które już się rozpoczęły potrwają do końca sierpnia 2015 roku.
Przypomnijmy, że 15 października br. odbyło się otwarcie stacji dializ w Brodnicy. Stacja powstała na terenie szpitala
przy ulicy Wiejskiej 9.

Fot. Paweł Stanny

Szpital. Nadzieja
dla chorych i zdrowych

Społeczeństwo

Drzewo dla nas i pokoleń

(sta)

Unowocześnią
boisko
23 października w Urzędzie Miejskim podpisano
umowę na realizację projektu przebudowy i modernizacji płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim.
Wykonawcą zadania będzie
firma Saltex Europa z Wrocławia.
Miasto otrzyma połowę
dofinansowania na przebudowę i modernizację płyty
boiska ze środków Ministerstwa Sportu. Zakres zadania
obejmuje m.in.: przebudowę boiska treningowego o
nawierzchni z trawy syntetycznej (4.606 mkw.), montaż dwóch bramek do piłki
nożnej, dwa piłko-chwyty o
wysokości 800 cm, wykonanie odwodnienia i oświetlenie. Koszt inwestycji wynosi
ponad 1,8 mln zł. Planowany
termin zakończenia zadania
to 31 maja 2015 roku.
(rwi)

Powiat

Jeleń lepszy od ryby
Powiat brodnicki ma nowy
herb w postaci biegnącego
jelenia, którym posługiwali
się w średniowieczu krzyżaccy komturzy Brodnicy. 10
października sztandar z nowymi barwami, poświęcił w
brodnickiej farze ks. biskup
Józef Szamocki.
(sta)

10 października brodniczanie doczekali się otwarcia Dużego Rynku po rewitalizacji. W uroczystości wzięły udział tłumy mieszkańców w tym również dzieci, które
zaproszono do przecięcia wstęgi.
W stosunku do wyborów
samorządowych z 2010 roku
nastąpiły zmiany miejsc, gdzie
można głosować czyli zmiany
siedzib obwodowych komisji
wyborczych w obwodach głosowania.
Zmiany te wynikały z tego,
że miasto zostało podzielone
na 21 okręgów wyborczych dla
wyborów do Rady Miejskiej, co
spowodowało w konsekwencji
zmiany w granicach obwodów
głosowania. Zmiany te obowiązywały już w tegorocznych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wyborcy, którzy chcą glosować w wyborach samorządowych powinni zwrócić uwagę

Wybory. Gdzie głosowanie?
gdzie czyli w jakiej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej mogą oddać swój głos.
W związku z tym w treści OBWIESZCZENIA z dnia 14 października 2014r. wyborca powinien sprawdzić:
1. do jakiego numeru obwodu została przyporządkowana
ulica, przy której wyborca jest
zameldowany na pobyt stały
i jest wpisany do rejestru wyborców lub przy której wyborca zamieszkuje i na swój wniosek został dopisany do rejestru
wyborców;

2. gdzie ten obwód głosowania ma swoją siedzibę. Np.
wyborcy z ulicy Armii Ludowej mogą oddać swój głos w
obwodzie głosowania nr 1 w
siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 1, która mieści
się w Przedszkolu nr 6 w Brodnicy przy ul. Batalionów Chłopskich 28.
Treść obwieszczenia można
znaleźć na tablicach wyborczych lub w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Miejskiego w Brodnicy.

W sąsiedztwie Pomnika Wdzięczności w Brodnicy,
posadzono Dąb Wolności. To kolejne takie szczególne
drzewo w mieście.
Przed wojną w Brodnicy pierwszy dąb posadzono za
czasów prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dotrwał on do naszych czasów. Po wojnie posadzono jeszcze dwa drzewa. Obecna akcja sadzenia „Dębów Wolności” to wspólne przedsięwzięcie Kancelarii Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego i Lasów Państwowych, którego celem jest upamiętnienie 25. rocznicy odzyskania
suwerenności przez Polskę w wyborach 4 czerwca 1989
roku „Dęby Wolności” sadzone są w miejscach ważnych
dla lokalnych społeczności, służących mieszkańcom i turystom oraz w miejscach upamiętniających walkę o Ojczyznę i bohaterstwo Polaków.
Kolejny brodnicki dąb posadzono 9 października z
udziałem zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusza Młotkiewicza, burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza, starosty brodnickiego Piotra Boińskiego, ks. prałata
dra Krzysztofa Lewandowskiego, dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Toruniu Janusza Kaczmarka
oraz Patryka Pizona 10-letniego brodnickiego harcerza. W
uroczystości uczestniczyła kompania honorowa 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego, harcerze, młodzież szkolna,
leśnicy i mieszkańcy miasta.
Tekst i fot. Paweł Stanny

Jubileusze. Złote gody w pałacu
Przybywa par, które mogą pochwalić się 50-leciem pożycia
małżeńskiego. 23 października, na uroczystości w Pałacu Anny
Wazówny, burmistrz miasta w towarzystwie przewodniczącego
RM w Brodnicy, wręczył kolejne medale przyznane z tej okazji
przez prezydenta RP.
Medale z obchodzonego w tym roku jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali: Halina i Jan Bubiecowie, Irena i
Zdzisław Cabajowie, Bogumiła i Józef Ćwiklińscy, Jadwiga i
Stefan Falkowscy, Krystyna i Henryk Janowscy, Daniela i Stanisław Kaźmierczakowie, Róża i Jan Kłosowscy, Zofia i Idzi Kogut, Danuta i Jerzy Kowalscy, Jadwiga i Franciszek Kwiatkowscy, Joanna i Alojzy Ślesińscy, Barbara i Stanisław Wiśniewscy
oraz Krystyna i Bernard Wudzińscy.
Oprócz medali zaproszone pary otrzymały róże i upominki.
Pozowały też do wspólnego zdjęcia, które później mogły bezpłatnie odebrać w zakładzie fotograficznym, a na koniec uroczystości zasiadły do poczęstunku przygotowanego przez UM
w Brodnicy.

Nie żyje Edmund Jankowski. Malarz, rysownik, wielki miłośnik Brodnicy – miasta, które przez całe życie
utrwalał na rysunkach piórkiem i na
obrazach olejnych.
Kto dziś potrafi z tak wielkim zamiłowaniem do tematu, z fotograficzną
dbałością o szczegóły i artystycznym
kunsztem narysować Brodnicę? Nikt.
Następcy nie ma, choć rysować potrafi w Brodnicy wielu. W rysunku
Pan Edward doszedł do mistrzostwa.
Stworzył własny, dobrze rozpoznawalny styl charakteryzujący się hiperrealną dokładnością. Jego rysunki piórem przedstawiające zabytki
miasta najlepiej ukazują jego talent.
Rysowane powoli, z wielką troską
o detal, łatwo pozwalają odkryć w

Tekst i fot. Paweł Stanny

Pożegnanie Edmunda Jankowskiego

autorze pasjonata historii i kultury
miasta. Do ich tworzenia potrzebna
była nie tylko pewna ręką, ale też wewnętrzny spokój, harmonia i ład, które na dobre wtopiły się w charakter
pana Edwarda.
Dziś pewnie byłby żegnany jako
profesor sztuk pięknych, ale tak się
nie stało.
Po wojnie, kiedy wyjechał do Wrocławia za chlebem, zdał egzamin do
liceum plastycznego. Zebrał wiele
pochwał. Potem pewnie dostałby się
na studia i został na uczelni, ale los
chciał inaczej. Otrzymał list o chorobie matki. Szybko dokonał wyboru.
Rzucił wszystko i wrócił do Brodnicy,
aby opiekować się chorą. Dziś o takich życiowych wyborach powstają
poczytne książki obyczajowe.

W Brodnicy jego umiejętności też
się przydały. Długie lata pracował w
wydziale
organizacyjno-prawnym
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a następnie w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolniczych.
Jego prace zdobią mieszkania, świątynie i urzędy w Brodnicy oraz innych
miastach. Wiele trafiło za granicę.
W ostatnich latach, jak większość
malarzy, cierpiał z powodu słabnącego wzroku, który uniemożliwiał mu
malowanie.
Zmarł 8 października w wieku 86
lat. Wielki duchem, taki pozostanie w
naszej pamięci.
Tekst i fot.
Paweł Stanny
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Z pomocą środków unijnych
Termomodernizacja
Pałacu Anny Wazówny

Baza na Zakolu

Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy

Pałac otrzymał nową elewację. W budynku wstawiono drewniane okna. Wymieniono instalację centralnego
ogrzewania. Inwestycja kosztowała ponad 620 tysięcy
złotych, z czego 75 procent kosztów pokryto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Ze środków własnych miasta Sala Wielka i Bankietowa
zostały pomalowane, podłogi wycyklinowane i polakierowane. Wstawiono nowe drzwi wejściowe i zmieniono
wygląd facjat w dachu budynku. Wyremontowano i odnowiono pomieszczenia biblioteki. Przebudowano i unowocześniono łazienki.

Rewitalizacja starówki

W ramach projektu istniejące na zakolu Drwęcy budynki przebudowano i dostosowano do nowych funkcji. Wybudowano drogę dojazdową, parking dla samochodów
osobowych oraz samochodów transportujących kajaki,
zamontowano stojaki dla kajaków. Uporządkowano tereny zielone nad brzegiem Drwęcy. Wyremontowano basen
rzeczny. Na Zakolu powstało również pole namiotowe,
ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz tzw. strefa wypoczynkowo - rekreacyjna z zadaszonymi stolikami, stałym
grillem i miejscem na ognisko. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 1,3 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota wynosząca ponad 640 tys. zł. Korzystanie z
obiektu jest darmowe.

Projekt inwestycji zakładał wymianę nawierzchni ciągów
pieszych od ul. Strzeleckiej do Małego Rynku z kostki
typu polbruk na płyty granitowe, wykonanie ciągów jezdnych z nawierzchni asfaltowej z zachowaniem przejezdności po obu stronach rynku. Płyta Dużego Rynku została
uzbrojona w sieci wodociągowe i sanitarne, co pozwala
na prowadzenie punktów małej gastronomii. Wybudowano podświetloną fontannę, ustawiono nowe ławki i lampy.
Dokonano nasadzeń zieleni. Na inwestycję zaplanowano
łącznie blisko 3,2 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego miasto
pozyskało dofinansowanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.
Pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta.
Pałac Anny Wazówny po remoncie

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej
w XVII-wiecznym spichlerzu w Brodnicy

Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego
„Ustronie” - część wschodnia
Brodnica otrzymała ponad 5,3 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb
przedsiębiorców, co pozwoli uatrakcyjnić ofertę
dla inwestorów. Efektem
tego działania będą nowe
miejsca pracy i wzmocnienie konkurencyjności gospodarki miasta. Brodnicki

Atrakcją są dwa olbrzymie akwaria
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.
Ilustrują one bogactwo flory, fauny i środowiska przyrodniczego regionu brodnickiego. W gablotach umieszczono
modele roślin i grzybów oraz skamieliny pochodzące z
naszych terenów. Atrakcją są też dwa olbrzymie akwaria,
pokazujące środowiska oraz ryby jeziorne i rzeczne.
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII–
wiecznym spichrzu - siedzibie Muzeum w Brodnicy, możliwe było dzięki dofinansowaniu unijnemu, które miasto
otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu wynosi około 362
tys. zł, a unijna pomoc to ponad 244 tys. zł. Korzystanie z
CEE jest bezpłatne.

Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem
muru widocznym od Dużego Rynku

Park Przemysłowy znajduje
się w dobrym dla przedsiębiorców i inwestorów miejscu. Jest skomunikowany z
drogą krajową nr 15 i drogą
wojewódzką nr 560. W jego
pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków i wysypisko. Inwestycja ma zostać
zakończona do czerwca
przyszłego roku.

Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę
w ciągu ulicy Mostowej
Rewitalizacja mostu rozpoczęła się we wrześniu 2011
roku. Cała inwestycja kosztowała 4,6 mln zł. Z sumy tej
75 procent wartości inwestycji sfinansowane zostało ze
środków unijnych. Długość przeprawy mostowej wynosi
26,59 m, a szerokość - 13,45 m. Most posiada dwuwarstwową nawierzchnię złożoną z warstwy ścieralnej. Po
obu stronach jezdni wykonane zostały chodniki o szerokości około 2,70 m każdy.

Odnowiona wieża ratuszowa
W ramach prac wymieniono dachówkę, odnowiono ceglane lica murów zewnętrznych oraz tynki. Łączny koszt
prac wyniósł ponad 375 tysięcy złotych. W tej kwocie 75
procent kosztów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 z działania Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miasta.

Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
Głównym celem realizacji
projektu jest ograniczenie
strat ciepła i ekonomiczne
wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację (wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych,
stropów) oraz modernizację instalacji centralnego
ogrzewania (uzupełnienie
izolacji termicznej przewodów w piwnicy, montaż za-

Przebudowa ulicy Długiej
Dzięki środkom unijnym
pozyskanym przez miasto
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego przebudowano ulicę
Długą. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła ponad
1,3 mln zł. Dofinansowanie

Duży Rynek w nowej odsłonie

ze środków unijnych stanowiło 50 procent kwoty całkowitych wydatków. Ulica
Długa ma teraz około 8200
metrów kwadratowych nowej nawierzchni i ponad
1800 mkw. chodników.
Most przy ul. Mostowej

worów termostatycznych
przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji) budynku
hali sportowej oraz budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 im. Karola
Wojtyły – Jana Pawła II w
Brodnicy. Projekt otrzymał
85 proc. dofinansowania w
kwocie 808 tys. zł.

Opracowanie: (sta) (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny, Archiwum UM,
Urząd Marszałkowski
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Z funduszami unijnymi
Współpraca samorządów
na rzecz rozwoju
Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego
Projekt ma na celu wyznaczenie i stworzenie obszaru
funkcjonalnego na terenie
miasta Brodnica i wiejskich
gmin Bobrowo, Brodnica,
Zbiczno, Osiek.

Podpisanie umowy partnerskiej

Miasta partnerskie
W dniach od 11 do 17 czerwca 2013 roku w Brodnicy
przebywała delegacja miast partnerskich z Kiejdan na Litwie, Strasburga w Niemczech, Kristinehamn ze Szwecji.
Z samorządem Brodnicy realizowano projekt pod nazwą
„Wspólnie o przeszłości i przyszłości – spotkanie mieszkańców miast partnerskich w 715-lecie nadania praw
miejskich Brodnicy”.
Goście z zagranicy uczestniczyli także w dwóch konferencjach: „Nasze, obce, wspólne” oraz „Rozwój gospodarczy Brodnicy oraz miast partnerskich na przestrzeni
ostatnich pięciu lat”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Dofinansowanie
to 5.000 euro.

Ma on ułatwić samorządom lokalnym przygotowanie i realizację wspólnych
przedsięwzięć w oparciu o
zasoby własne, jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego. Pozwoli to wdrożyć
przedsięwzięcia
przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
wzmocni lokalne więzi społeczne.
Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez
realizację wspólnych działań
polegających na przygotowaniu dokumentów planistycznych i strategicznych.
Opracowanie dokumentów
planistycznych
umożliwi

w przyszłości prowadzenie działań inwestycyjnych,
zmierzających do rozwoju
społeczno- gospodarczego
Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach projektu przygotowane
zostaną
dokumentacje
techniczne,
przetargowe, oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji wynikających z
diagnozy opracowanej w
ramach projektu. Będzie to
doskonałe przygotowanie
się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020
z UE. Końcowi beneficjenci,
to mieszkańcy Brodnickiego
Obszaru
Funkcjonalnego,
podmioty gospodarcze, turyści.
Całkowita wartość projektu to 2.597.305 zł. Kwota
dofinansowania 2.337.574 zł
- 85 proc. z Programu Operacyjnego Pomoc Publiczna
2007-2013.

komunalne, oświetlenie uliczne, zakłady przemysłowe, transport publiczny
znajdujący się na terenie miasta. Celem niniejszego projektu jest przede
wszystkim podjęcie działań na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej w Brodnicy w związku z koniecznością osiągnięcia, m.in. przez Polskę, celów
określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych;

Kuźnia talentów
Program „Kuźnia talentów” polega na prowadzeniu
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcącym w
Brodnicy.

Pakiet klimatyczny dla Brodnicy
Projekt zasięgiem obejmie obszar
Brodnicy i zostanie wykonany do 30
czerwca 2015 r. Działania mające na
celu przygotowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Brodnicy”
poprzedzone zostaną wykonaniem
bazy danych zawierającej zinwentaryzowane obiekty będące potencjalnymi
źródłami niskiej emisji.
Inwentaryzacja obejmie domy jedno i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, budynki i urządzenia

Internet dla brodniczan
Pierwsza i druga edycja programu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy” pozwoliła
zaopatrzyć w komputery i internet 150 gospodarstw domowych oraz siedem szkół w 175 komputerów. Projekt obejmował m.in. rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby
z grupy 50+, dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w
nauce, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Wyboru beneficjentów programu dokonywała komisja powołana specjalnie do tego celu przez burmistrza. Wartość
całkowita projektów wyniosła 2.271.185 zł. Dofinansowanie
pochodziło z Regionalnego Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• redukcję zużycia energii finalnej
w wyniku podniesienia efektywności
energetycznej.
Miasto otrzymało 85 proc. dofinansowania na opracowanie dokumentu z
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 58.395 zł. Całkowita wartość projektu 68,7 tys. zł.

Realizowane są zajęcia pozalekcyjne, ścieżki edukacyjne z
zakresu ekologicznej, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji
w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości
regionalnej i wychowania patriotycznego, organizowane są także wyjazdy m.in. do Centrum Nowoczesności, teatru, muzeum
w Biskupinie, do Parku Krajobrazowego, doTorunia. Realizacja
projektu pozwoli na poszerzenie wiedzy z tych dziedzin. Przyczyni się również do lepszego przygotowania młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych i licealnych do egzaminu maturalnego i
gimnazjalnego. Na realizację projektu miasto otrzymało ok. 1,1
mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie strony: (sta), (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny

Eko-frajda

Budynek socjalny przy ul. Sikorskiego
Mając na uwadze poprawę warunków mieszkaniowych brodniczan, borykających się z problemami finansowymi i rodzinnymi, pod koniec 2013 roku wybudowano nowy budynek socjalny przy ul. Sikorskiego. Do użytku oddano około 40 mieszkań.
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i trzy klatki schodowe. Wybudowano też pieszo-jezdnie, place, parkingi, chodniki
i podjazdy dla niepełnosprawnych o łącznej pow. 0,3123 ha.
Teren w pobliżu budynku otoczono zielenią. Wartość robót budowlanych wyniosła: 3.332.167 zł. Inwestycję finansowano z
budżetu miasta i z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Brodnicy realizowała projekt pod nazwą „Ekofrajda”.
Celem projektu „Eko-frajda” było
kształtowanie postaw i zachowań
proekologicznych wśród młodzieży i mieszkańców Brodnicy poprzez
zorganizowane działania na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki
odpadami. Podczas projektu odbywały się m.in. warsztaty ekologiczne
w Centrum Edukacji Ekologicznej w
Brodnicy, warsztaty twórczego recyklingu „Bo recykling jest w modzie”.
Zorganizowano wycieczkę do ekologicznej wioski tematycznej.
W szkołach przeprowadzono
konkursy ekologiczne np. „Coś z niczego” (na najciekawszy przedmiot
użytkowy zbudowany z odpadów)
oraz konkurs plastyczno-techniczny
pod nazwą „Eko-przygoda”.
Środki na ten cel w wysokości
4550 euro pozyskane zostały z programu „Młodzież w działaniu”.

Przedszkole dla wszystkich
Miasto otrzymało dofinansowanie do
projektu „Przedszkole dla wszystkich w
Brodnicy”. Jest on skierowany do dzieci z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W Przedszkolu im.
Marii Konopnickiej przy ul. Wyspiańskiego
powstał oddział dla 10 dzieci, które mogą
uczestniczyć w zajęciach wychowawczych
i indywidualnych m.in. logopedycznych,

terapeutycznych, rehabilitacyjnych, choreoterapii oraz zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęciami dodatkowymi objęte zostały dzieci z istniejącego już oddziału
specjalnego wychowania przedszkolnego.
Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dofinansowane w wysokości 85 proc. z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Cyfrowa szkoła

Inwestycje osiedlowe

Działania na rzecz rozwoju TIK (Technologii Informacyjnej i
Komunikacyjnej) w szkołach:
1. Realizacja projektu „Cyfrowa Szkoła” w Szkole Podstawowej nr 7 na kwotę 287.813 zł, w tym 200 tys. zł z dotacji z
budżetu państwa (zakupiono 60 laptopów, skanery, drukarki,
projektory, tablice multimedialne);
2. Realizacja projektu e-Usługi e-Organizacja, w ramach którego szkoły podstawowe otrzymały 41 tablic multimedialnych
do klas I-III wraz z oprogramowaniem na kwotę 491.072 zł, w
tym budżet miasta zainwestował 123 tys. zł a budżet marszałka
województwa 368 tys. zł.
Program ten jest kontynuowany. W trakcie realizacji jest kolejne 29 tablic interaktywnych do klas IV-VI na kwotę 440.729 zł,
w tym budżet miasta 110.182 zł.

(stan na 9 września 2014)
2011 rok

2014 rok

Drogi. Budowa nawierzchni
– ul. Kasprowicza. Modernizacja
nawierzchni ulic: Przedzamcze,
Nowa Kolonia.
Chodniki. Budowa chodnika - ul. Poprzeczna (między ul.
Nową, a Podmiejską), przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Podmiejska-Mieszka I i
Poprzeczna-Kombatantów. Budowa chodników przy ul. Zielonej, Pomorskiej i Waryńskiego.
Oświetlenie. Budowa oświetlenia przy ulicach: Sulerzyskiego, Kalinowa, Krańcowa,
Skrajna
Kanalizacja. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do
cieku powierzchniowego wypływającego z jeziora Ostrów w
rejonie ul. Sikorskiego, Północnej, Żmijewskiej. O/M Michałowo - budowa infrastruktury
technicznej na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym za
torami. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Długa.
Wartość: 2.438.823 zł

2012 rok
Drogi. Ulice: Nowa, B. Prusa, Niskie Brodno, Powstańców
Wielkopolskich (rozpoczęto w
2011r.) Długa-przebudowa (rozpoczęto w 2011r.).
Chodniki. Budowa chodnika
przy ul. Wierzbowej i Kasztanowej (prawa i lewa strona przy
ul. Wierzbowej do skrzyżowania z ul. Kasztanową oraz prawa strona ul. Kasztanowej od
skrzyżowania z ul. Wierzbową).
Budowa chodnika przy ulicach:
Czarnieckiego, Waryńskiego i
Prostej (lewa strona od Rynku
Michałowskiego). Dokończenie
budowy chodnika przy ul. Pomorskiej (prawa strona od ul.
M. Konopnickiej do ul. Topolowej). Dokończenie budowy
chodnika przy ul. Zielonej (lewa
strona przy Przedszkolu nr 8 do
ul. Skarpa).
Kanalizacja. Budowa kolektora odpływowego wód deszczowych z ul. Półwiejskiej.
Wartość ogółem: 2.970.394 zł

2013 rok
Drogi. Kasprowicza (plus łącznik z Norwida), Norwida, Sulerzyskiego. Modernizacja nawierzchni ul. Korczaka (rozpoczęto w
2012r.) Przebudowa nawierzchni
ulicy Al. Leśna.
Parkingi. Ulica Szarych Szeregów, Zakątek (zatoka + chodnik).
Chodniki. Przebudowa chodników: ul. Łazienna, Wojska Polskiego, Skarpa, Kochanowskiego, Waryńskiego i Dworcowa.
Budowa chodników przy ulicach:
Reymonta, Świętokrzyska, Sudecka, Korczaka.
Oświetlenie. Budowa oświetlenia przy ulicach: Reja, Świętokrzyska, Sudecka, Kochanowskiego, Skrajna, Półwiejska, Chopina,
Agrestowa, Ustronie.
Kanalizacja. Budowa KD z separatorem przy Al. J. Piłsudskiego.
Wartość ogółem 2.623.071 zł

Drogi. Wykonanie nawierzchni ul. Chopina – łącznik z ul.
Półwiejską. Przebudowa nawierzchni przy ulicach: Tylna (w
tym chodnik 587,90m2), Ogrodowa, Łazienna, Pomorska,
Porzeczkowa, Zielona. Budowa
drogi przy ulicy Kasprowicza
(do skrzyżowania z Norwida),
Wieniawskiego.
Parkingi. Budowa zatoki postojowej przy ul. Nowej w Brodnicy (zatoka 10 miejsc postojowych 106 mkw. + chodnik 168
mkw). Budowa parkingu przy
ulicy Łyskowskiego.
Chodniki. Przebudowy chodników: przy ul. Szarych Szeregów, chodnika boiska szkolnego
z płyt chodnikowych na kostkę
betonową w obrębie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr
1 w Brodnicy przy ul. 3 Maja,
chodnika przy ul. Kochanowskiego II etap (od posesji nr 19
do drugiego zjazdu przy posesji
nr 35), chodnika przy ul. Skarpa
II etap od skrzyżowania z ulicą
Zieloną do skrzyżowania z ulicą
Pomorską, chodnika ul. Pocztowej (strona prawa od skrzyżowania z ul. Farną), chodnika przy
ulicy Sucharskiego w Brodnicy
(prawa strona od skrzyżowania
z ulicą Wiejską oraz lewa strona od skrzyżowania z ulicą W.
Pola), chodnika przy ulicy gen.
Józefa Bema w Brodnicy (prawa
i lewa strona od skrzyżowania z
ulicą Woj. Polskiego), chodnika ul. Mieszka I (prawa strona),
przy ulicy Wojska Polskiego –
strona prawa (od skrzyżowania
z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Wincentego Pola),
przy ulicy Władysława Jagiełły
(prawa i lewa strona), przy ulicach: Kasprzaka, Nowej (od
skrzyżowania z ul. 18 Stycznia
do zjazdu do budynku przy ul.
Nowej 15) – strona lewa, Emilii Plater (od skrzyżowania z ul.
Matejki do zjazdu do budynku
przy ul. Emilii Plater 30) – strona
prawa I i II etap, przy ulicy Nowej – od skrzyżowania z ul. Krętą do skrzyżowania z ul. Wysoką
(strona lewa), Wyszyńskiego –
od skrzyżowania z ul. Wincentego Pola do ul. Kasprzaka (strona
lewa).
Budowy chodników: przy
ul. Nowej – lewa strona od ul.
Wierzbowej do ul. Grażyny,
Reymonta II etap – lewa strona
od skrzyżowania z ul. Grażyny,
Pomorskiej – od skrzyżowania z
ul. Topolową do skrzyżowania z
ul. Skarpa (strona lewa).
Oświetlenie: Budowa oświetlenia przy ulicach: Niskie Brodno, Świętokrzyska, Sudecka,
Pienińska, Wieniawskiego.
Wartość ogółem: 2.109.750 zł
RAZEM drogi w latach
2011-2014 – 41.430 mkw. za
5.174.379 zł.
RAZEM chodniki w latach
2011-2014 – 19.064 mkw. za
2.089.838 zł.
RAZEM parkingi w latach
2011-2014 – 2.462 mkw. za
398.930 zł.
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Autobusy dla miasta

Szkoła z nowym segmentem
Po ponad 20 latach od chwili rozpoczęcia budowy szkoły,
udało się dokończyć segment nr 1 przy Zespole Szkół nr 1. Od
września 2012 r. uczniowie i pracownicy mają do dyspozycji
nowoczesne pomieszczenia. W budynku znajdują się sale lekcyjne, pracownia informatyczna, fizyczno-chemiczna, multimedialna, językowa, biblioteka i pomieszczenia dla administracji.
Zakończenie budowy zbiegło się w 2012 roku z jubileuszem III
LO, które wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1. Na dokończenie
segmentu zaplanowano ponad 870 tys. zł.

Kamienice wypiękniały

Brodnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
stale wzbogaca i unowocześnia stan autobusów obsługujących 5 linii komunikacyjnych. Jednym z nabytków
był autobus marki Solbus SN 11. W pojeździe jest 30
miejsc siedzących (łącznie z miejscem dla kierowcy) i 67
miejsc stojących. Autobus jeżdżący na olej napędowy
kosztował 362 tys. złotych.

Dbamy o brodnickie zabytki

Dzięki uchwale Rady Miejskiej z czerwca 2011 roku w sprawie
przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach brodnickich wpisanych do rejestru, trwa proces odnowy
elewacji kamienic na Starówce. W 2012 i 2013 roku samorząd
wydał na dotacje dla właścicieli kamienic 296,5 tys. zł. W tym
roku na odnowę elewacji przeznacza się kolejne 200 tys. zł.

Remont dachu BDK
Remontu doczekał się budynek Brodnickiego Domu Kultury.
Prace dotyczyły naprawy dachu wraz z wieżą i kopułami. W ramach prac rozebrano 790 mkw. pokrycia dachu z gontów. Dach
pokryto papą i dachówką bitumiczną. Uzupełniono tynki, dokonano obróbek blacharskich i wymiany deskowania. Nowego
wyglądu nabrały także wieża i kopuły budynku. Podobnie jak
na dachu budynku, na wieży położono papę, na której następnie zostanie zamocowana blacha miedziana. Znajdzie się ona
także na kopułach budynku. Koszt inwestycji, sfinansowanej w
100 procentach przez miasto, wyniósł ponad 103 tys. zł.

Boisko przy Gimnazjum nr 1
Przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Wiejskiej powstało wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy.
Przedmiotem planowanej przez samorząd inwestycji była
przebudowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej
na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym. Na płycie z nową nawierzchnią znajduje się boisko do piłki ręcznej, tenisa i siatkówki. Inwestycja kosztowała budżet miasta 150.494 zł.

W latach 2011 – 2014 realizowano program pt. „Wspieranie
wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających
na renowacji i konserwacji zabytków”. W ramach ogłoszonych
przez burmistrza Brodnicy w latach 2011-2014 konkursów ofert
na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, kultury i sztuki wydano łącznie 380
tys. zł.

2011

„Belweder” jak nowy
Mieszkańcy budynku zwanego potocznie „belwederem” (przy
ul. Niskie Brodno) doczekali się remontu domu. Za ponad 115
tys. zł wykonano m.in: prace rozbiórkowe starych i zniszczonych elementów dachu, naprawiono attyki, wykonano izolację
przeciwwilgociową, wymieniono więźbę dachową i deskowanie. Dach pokryto papą i czerwoną dachówką bitumiczną, zamontowano okna połaciowe, wyjścia dachowe. Wyremontowano i pomalowano elewację domu. Wszystkie prace zostały
sfinansowane z budżetu miasta.

Konserwacja górnej partii elewacji wieży kościoła pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowacja oratorium zakonnego znajdującego się za głównym ołtarzem kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy –
70.000 zł.

2012
Remont północnej połaci dachu nad korpusem kościoła
filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Brodnicy oraz
I etap remontu, konserwacji i renowacji organów w kościele
parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy – 50 tys. zł.

2013
Konserwacja wschodniej elewacji wieży kościoła farnego
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz II etap remontu, konserwacji i renowacji organów w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy – 140 tys. zł.

2014
Konserwacja szczytu zachodniego od strony dachu kościoła
farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz konserwacja i
renowacja ławek w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w
Brodnicy” – 120 tys. zł.

Opracowanie: (sta) (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny
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Kandydaci
zarejestrowani na listach wyborczych
do Rady Miejskiej w Brodnicy
Okręg wyborczy Nr 1
1. PRZEBIERAŁA Benedykt Waldemar, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. BEKSA Alicja Mariola, lat 62, zam. Brodnica
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. BIELICKI Krzysztof, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. RUTKA-CELMER Maria Jolanta, lat 48, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. KANIGOWSKI Sławomir Zbigniew, lat 47, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 6
1. UNRAU Roman Andrzej, lat 62, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. HILDEBRANDT Karol Piotr, lat 28, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. ŚMIECIKOWSKI Antoni, lat 63, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. ROCHNOWSKI Marek Sebastian, lat 42, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 7
Okręg wyborczy Nr 2
1. NASS Bogdan Marian, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. MACIEJEWSKA Aleksandra Justyna, lat 42, zam. Brodnica
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. POPŁAWSKI Arkadiusz Czesław, lat 38, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. SOBIECHOWSKI Andrzej Jan, lat 52, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. SZRAGA Jolanta, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
6. ROŻEN Bartłomiej, lat 30, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 3
1. RZEPECKI Tomasz, lat 31, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. BARTOSZEWSKA Justyna Agnieszka, lat 39, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. SOCHACKI Jacek Piotr, lat 43, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. KOPROWSKI Dariusz, lat 34, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. DROŻDZIŃSKI Michał, lat 39, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 4
1. KAŹMIERCZYK Tomasz, lat 37, zam. Brodnica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. KUCIŃSKI Bogusław Adam, lat 56, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SIKORSKA Irena, lat 63, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. BARTKOWSKA Brygida Iwona, lat 60, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. TUPTYŃSKI Marek Kazimierz, lat 45, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 5
1. SMULSKI Karol, lat 29, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZEMBRZYCKI Wojciech Marek, lat 33, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. CIEŚLIŃSKI Paweł, lat 25, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. FURGALSKI Jacek Maciej, lat 47, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. BERENT Przemysław, lat 35, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

1. OTREMSKI Zdzisław Andrzej, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MROZOWSKI Andrzej Władysław, lat 68, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. PŁOSKA Violetta Janina, lat 39, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. MAJCZUK Bogdan Jan, lat 65, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 8
1. ROZEK Ludmiła Kamila, lat 41, zam. Brodnica
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. LUBIŃSKI Zbigniew Grzegorz, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. KAMIŃSKA Renata, lat 55, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. WODECKA Joanna, lat 36, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. WOŁOJEWICZ Mirosław, lat 50, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
6. BUKOWSKI Daniel Janusz, lat 25, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 9
1. NOWOWIEJSKI Dariusz, lat 48, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZIEMBA Stanisław Maria, lat 65, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. DOMBROWSKI Artur Tomasz, lat 47, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. BAŚKIEWICZ Katarzyna Beata, lat 44, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. TWAROGOWSKI Adam Jakub, lat 27, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 10
1. ZAKRZEWSKA Beata Katarzyna, lat 46, zam. Brodnica
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. GRĄŻAWSKI Piotr Paweł, lat 54, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. FALKOWSKI Michał, lat 59, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. CZACHOROWSKI Piotr, lat 38, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. DERLICKI Wacław Bronisław, lat 70, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
6. ŁYDZIŃSKA Elżbieta Teresa, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20
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Okręg wyborczy Nr 11

Okręg wyborczy Nr 17

1. KRAJEWSKI Benedykt Jan, lat 61, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
2. NATAŃSKI Dariusz Franciszek, lat 50, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
3. JANKOWSKI Wiesław Andrzej, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
4. JARMULSKI Marek, lat 36, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

1. KONOPKA Wojciech Sylwester, lat 28, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ROSIK Janusz Krzysztof, lat 62, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. KIRYLUK Piotr, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. DERLICKI Paweł Roman, lat 42, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. MIERZYŃSKI Wiesław Janusz, lat 50, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 12
1. BECKER Wiesław Piotr, lat 37, zam. Brodnica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. DIKAU Agnieszka Anna, lat 36, zam. Brodnica
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BUŁKA Stefan Stanisław, lat 66, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. KRYGER Wojciech Jerzy, lat 44, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. KUŹMA Włodzimierz, lat 45, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 18
1. CIESZYŃSKI Cezariusz, lat 46, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. DEMBEK Dominik, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. KALINOWSKI Wiesław, lat 47, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. DOBRZALSKA Danuta Józefa, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. WIŚNIEWSKA Małgorzata Beata, lat 44, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 13
1. WOJCIECHOWSKA Jadwiga, lat 70, zam. Brodnica
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. SAMPOLSKA Anna Beata, lat 49, zam. Brodnica
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SPYCHALSKI Stefan Wawrzyniec, lat 64, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. SOCKI Krzysztof Jerzy, lat 45, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. BAŚKIEWICZ Piotr Andrzej, lat 56, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
6. DROZDOWSKA Hanna Katarzyna, lat 43, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 14
1. SIEKLIŃSKI Adam, lat 54, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa, lat 54, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. TUPTYŃSKA Barbara Maria, lat 67, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. PAWLAK Roman Stanisław, lat 67, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 19
1. KOWALSKI Jan, lat 54, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KOWALSKI Stanisław, lat 45, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
3. RAWSKI Zygmunt, lat 68, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 20
1. BRZEZIŃSKI Zbigniew Jan, lat 46, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KARPIŃSKA Grażyna Bożena, lat 57, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. CIESZYŃSKI Arkadiusz, lat 33, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. KALISZER Dariusz Marian, lat 48, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. SZRAMKA Paweł, lat 25, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW BRODNICZANIE DECYDUJĄ - lista nr 21

Okręg wyborczy Nr 21
Okręg wyborczy Nr 15
1. PRZEBIERAŁA Ryszard Dariusz, lat 53, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZAFRAŃSKI Mateusz, lat 22, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
3. JAWORSKI Paweł, lat 62, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
4. KOZŁOWSKA Jolanta, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
5. TALKOWSKI Karol Mariusz, lat 24, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 16
1. WIŚNIEWSKI Wojciech Piotr, lat 55, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZWEDO Andrzej Wiesław, lat 64, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
3. CYRAN Alicja Bogumiła, lat 51, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19

1. BELKIEWICZ Jacek, lat 49, zam. Brodnica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. PSZUK Andrzej, lat 52, zam. Brodnica
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SARNOWSKI Wacław, lat 75, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 17
4. SZMIDT Marta Karolina, lat 30, zam. Brodnica
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY - lista nr 18
5. GUTOWSKI Zbigniew Marian, lat 52, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO BRODNICA - lista nr 19
6. KOŻUCHOWICZ Radosław Mariusz, lat 26, zam. Brodnica
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA BRODNICY - lista nr 20
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Samorząd - podsumowanie

Radni Rady Miejskiej
VI kadencji 2010 - 2014:

Fot: Janusz Kopiczyński

Brygida Bartkowska (wstąpiła za
Jarosława Radacza), Katarzyna Baśkiewicz (wstąpiła za Jędrzeja Tomellę),
Zdzisław Bogacki, Wacław Derlicki, Jacek Furgalski, Zbigniew Gutowski, Marek Hildebrandt, Wiesław Kalinowski,
Dariusz Kaliszer, Renata Kamińska ,Jan
Kowalski, Bogdan Majczuk, Roman
Pawlak, Zygmunt Rawski, Janusz Rosik, Adam Siekliński, Krzysztof Socki,
Marta Szmidt, Antoni Śmiecikowski,
Barbara Tuptyńska, Lech Witkowski.
Na zdjęciu również: burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, zastępca burmistrza Krzysztof Hekert, sekretarz
miasta Elwira Kempczyńska, skarbnik
Edyta Ratkowska oraz kierownik biura
RM Roman Sosnowski.
W VI kadencji odbyły się 43 sesje Rady
Miejskiej, podjęto 403 uchwały, radni
zgłosili 544 wniosków i interpelacji.

Rozmowa z burmistrzem Brodnicy Jarosławem Radaczem

Ponad podziałami
Co uznaje pan za swe
najważniejsze osiągnięcie
w mijającej kadencji?
- Uważam, że była to budowa Brodnickiego Parku
Przemysłowego „Ustronie”.
Miastu potrzebni są nowi inwestorzy, bo za nimi idą nie
tylko wpływy do budżetu,
ale też nowe miejsca pracy
dla mieszkańców naszego
miasta. Na ich pozyskaniu
zależy mi najbardziej.
Samych inwestycji miejskich było dużo, ale jak powiedziałem już dla jednej z
gazet: wszystko zależy od
punktu widzenia. Dla kogoś
kawałek chodnika, plac zabaw będzie ważniejszy od,
powiedzmy, budowy parkingu lub przystani nad jeziorem. Godny podkreślenia
jest fakt, że większość inwestycji realizowaliśmy z udziałem środków zewnętrznych,
które udało się pozyskać.
Początek nie był łatwy.
Pamięta pan z czym zmierzył się w pierwszym okresie urzędowania?
Z długami miasta. Kiedy
obejmowałem stanowisko
burmistrza Brodnica miała
40 mln złotych zadłużenia.
Była pilna potrzeba restrukturyzacji tego długu. Wyprowadzenie miasta na prostą kosztowało naprawdę
dużo wysiłku. W pierwszej
kolejności zdecydowałem o
zmniejszeniu kosztów utrzymania samorządu i ograniczeniu biurokracji.
Oszczędności zacząłem
od siebie. Zrezygnowałem
z dwóch zastępców. Uznałem, że jeden, fachowo
przygotowany, zupełnie wystarczy. Potem przyszła kolej
na likwidację służbowego
samochodu. Jeżdżę swoim autem, nie pobierając z

tego tytułu ryczałtu. Ograniczyłem też wydatki na
telefony komórkowe, które
wcześniej kosztowały miasto dużo pieniędzy. Do minimum ograniczyłem wydatki
reprezentacyjne. Wszystkie
te posunięcia pozwoliły zaoszczędzić ponad 4 mln złotych.
To nie mało...
- Owszem, a odpowiedzialnie prowadzona polityka finansowa spowodowała,
że w mijającej kadencji na
wszystkie inwestycje miejskie, liczę ze spółkami miejskimi, mogliśmy przeznaczyć ponad 100 milionów
złotych.
To najwyższy poziom finansowania inwestycji w
całej historii brodnickiego
samorządu. Pragnę podkreślić, że udało się to uzyskać,
dzięki dużemu zaangażowaniu moich współpracowników oraz dobrej współpracy
z Radą Miejską.
Wspomniał pan o radzie.
W historii brodnickiego samorządu relacje burmistrza
z Radą Miejską układały
się lepiej i gorzej. Podczas
ostatniej sesji podkreślił pan
dobrą współpracę i szczerze podziękował wszystkim
radnym. Nie pozostał panu
w tych podziękowaniach
dłużny przewodniczący i
szefowie poszczególnych
komisji. Jak udało się wypracować tak dobry klimat
do tej pracy?
- Udało się nam znaleźć
porozumienie ponad podziałami, a to wyszło na
korzyść i nam samorządowcom i wszystkim brodniczanom. Uznaję to za wspólny
sukces. Starałem się zawsze
na bieżąco informować

radę o swoich działaniach,
a zwłaszcza zamierzeniach
inwestycyjnych. Najszybciej
jak to możliwe wyjaśniałem
zgłaszane problemy i pytania czy to na sesji, czy pisemnie. Uznałem, że prawda
i szczery dialog z radnymi,
nawet jeśli dotyczył spraw
nas różniących, da więcej
niż parcie ku jakiemukolwiek
konfliktowi.
Cztery lata minęły szybko. Ponownie ubiega się
pan o urząd burmistrza. Co
jest jeszcze do zrobienia w
Brodnicy?
- Myślę, że okres tych
czterech lat dobrze wykorzystaliśmy, ale trudno
tak definitywnie wszystko
zamknąć i stanąć w miejscu. Miasto wciąż idzie do
przodu, zmienia się, tętni
życiem. Czeka nas budowa
odcinka obwodnicy w kierunku Olsztyna.
Przypomnę, że na początku mojej kadencji wybudowane zostało rondo,
z którego będzie zjazd na
nową drogę. Tych dróg będzie więcej, np. obwodnica
od ulicy Podgórnej do ulicy
Lidzbarskiej.
Szykuje się
cała gama zadań z zakresu
infrastruktury drogowej i turystycznej.
Kilka dni temu podpisałem umowę na budowę dolnej płyty boiska na stadionie
miejskim. Bardzo ciekawa
inwestycja z przystanią żeglarską, pomostem widokowym i szlakiem spacerowo
– rowerowym powstanie
nad Niskim Brodnem.
Do zrobienia zawsze jest
wiele. Osobiście mam jeszcze wiele sił, chęci i zapału,
żeby pracować dla Brodnicy.

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Hildebrandtem

Doświadczenie niezbędne
Zasiada pan w Radzie
Miejskiej od 16 lat. Trzy
razy z rzędu był pan przewodniczącym rady. Czy
z tej perspektywy mijająca kadencja wyróżnia się
czymś szczególnym od poprzednich?

Dziś jako doświadczony
samorządowiec zdecydował się pan nie ubiegać o
mandat w Radzie Miejskiej
ponownie, a sił spróbować
w wyborach do sejmiku
województwa. Skąd taka
decyzja?

- Cóż, budżet miasta jest
ograniczony i środki, które
pozyskujemy też są ograniczone. Trudno dziś jasno
określić czy udało się coś
więcej, czy mniej.
Uważam, że w przypadku inwestycji osiedlowych
układało się to podobnie
i porównywalnie do ubiegłych lat. Były kadencje,
że wykonywano większe
projekty. W tej kadencji
zrobiliśmy naprawdę dużo
inwestycji, ale mniejszych.
Mieszkańcy miasta na pewno to zauważyli.

- Wiem, że z moim doświadczeniem będę mógł
zrobić wiele dla miasta właśnie w sejmiku. Poza tym
uważam, że trzeba dać szansę innym. Może ta przyszła
rada będzie jeszcze lepsza,
jeszcze bardziej efektywna.
Jest powiedzenie, że nie
wchodzi się dwa razy do tej
samej rzeki. Ja wszedłem aż
cztery razy. Wystarczy.

A prywatna ocena?
- Myślę, że to były cztery
lata spokoju. A jak jest spokój, to można zrobić dużo.
To, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy.
Jak ocenia pan współpracę rady z burmistrzem?
- Układała się ona dobrze. Jeśli był opór w jakieś
sprawie i wymagała ona
większego zastanowienia, i
czasu, burmistrz reagował,
zdejmując ją z porządku
obrad. Temat trafiał ponownie na komisje. Ostatecznie
uchwała była zmieniana
albo z niej rezygnowano.
Zawsze dochodziliśmy do
porozumienia.

Jak ocenia pan poziom
przygotowania radnych do
pełnienia swych funkcji.
Czy stan wiedzy na sprawy
samorządowe i doświadczenie wzrasta?
- Myślę, że radni zasiadający w radzie po raz pierwszy zwykle dużo obserwują
i się uczą. Bardziej owocna
jest druga i trzecia kadencja.
To jest chyba naturalne. Doświadczenie w pracy w samorządzie jest niezbędne.
A czego pan nauczył się, zasiadając w radzie i będąc tak
długo jej przewodniczącym?
- Poznałem wiele spraw
od strony prawnej, finansowania jednostek samorządowych, od stron urzędowych. Wyrobiłem sobie
głębszy pogląd na pracę
samorządu, na pracę przedsiębiorstw, na wynikające
zależności. Dziś wiem wię-

cej, co można zrobić, aby
tych przedsiębiorstw przybywało i łatwiej im się w
Brodnicy żyło i rozwijało.
Może z wyższego pułapu
będę miał większe możliwości, aby pomagać naszym
przedsiębiorcom i tym samym ograniczyć bezrobocie w mieście. Nie żyjemy
przecież dla siebie, ale dla
innych ludzi.
Co pana zdaniem należy
w Brodnicy jeszcze zrobić,
żeby żyło się lepiej, a miasto rozwijało się?
- Trzeba przywrócić spójność pracy i działania całego samorządu z lokalnymi
przedsiębiorcami. Wrócić
do myślenia o dobru miasta
i mieszkańców. Nie myśleć
w kategorii tylko dla siebie,
ale dla wspólnego dobra i
korzyści.
Jaka będzie następna kadencja?
- Teraz wybierany będzie
jeden radny z konkretnego
okręgu, co spowoduje większe zobowiązanie i pracę radnego na rzecz swych okręgów niż to było dotychczas.
W nowej sytuacji wyborcy
szybciej mogą rozliczyć radnego z jego działalności w
radzie. Nowy samorząd będzie całkiem inny, a czy będzie lepiej, czy gorzej czas
pokaże.
Z burmistrzem Brodnicy Jarosławem Radaczem i przewodniczącym
Rady Miejskiej Markiem
Hildebrandtem rozmawiał Paweł Stanny
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Zaproszenia

XXIII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej
23-30 listopada

Program:
23 listopada
Godz. 12.15 – kościół farny. Msza odpustowa na rozpoczęcie XXIII TKCh
Godz. 16.00 – Pałac Anny
Wazówny. „Rodzinne muzykowanie z Canto Grazioso”.
Godz. 19.30 – hala OSiR.
Mini turniej piłki nożnej.
24 listopada

8 listopada w Brodnickim Domu Kultury po raz
czwarty odbędzie się Brodnicki Przegląd Kabaretów
Autorskich „Broda”. W poprzednich edycjach impreza odbywała się wiosną. W tym roku na „Brodzie”
pośmiejemy się jesienią.
Młodzieżowa część Fundacji SieChce czyli Siefki oraz
starszyzna wytypowali pięć kabaretów, które walczyć będą
o nagrody. W tegorocznym przeglądzie udział wezmą: Kabaret Czołówka Piekła (Poznań), Kabaret O Tak O (Białystok),
Kabaret Pod Napięciem (Gdańsk), Kabaret Porażeni (Szubin)
oraz Kabaret Trzecia Strona Medalu (Kraków).
Po raz pierwszy zorganizowane będą warsztaty dla początkujących grup kabaretowych mających gotowe skecze i
inne formy. Poprowadzi je kabaret „7 Minut Po”. Odbędą się
one w BDK w piątek 7 listopada, w godz. 16.00-20.00 oraz
w sobotę 8 listopada w godz. 10.00-14.00. Po przerwie, od
godziny 17.00 rozpocznie się przegląd.
Do zdobycia na „Brodzie” są trzy nagrody: główna, którą przyznaje jury, to tysiąc złotych oraz statuetka „Brody”.
Drugą nagrodą jest nagroda publiczności. Składa się na nią
część wpływów z opłat za wstęp oraz zaszczyt poprowadzenia następnego przeglądu. Z racji otrzymania takiej nagrody
przed rokiem przez grupę Hyrki z Warszawy, to właśnie ona
poprowadzi tegoroczną imprezę w Brodnicy.
Trzecią nagrodę funduje Fundacja SieChce za najlepszy
dowcip z Brodą. Jest to kosz z regionalnymi przysmakami
i wyrobami rękodzielniczymi. Organizatorem przeglądu
jest obchodząca swoje piąte urodziny Fundacja SieChce.
Współorganizatorem jest BDK. Wstęp na imprezę jest płatny. Do 6 listopada wejściówka kosztować będzie 20 zł, a w
przeddzień i w dzień imprezy 25 zł.
Aktualności o festiwalu na stronie internetowej www.broda.ebrodnica.pl.
(sta)

25 listopada
Godz. 10.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Festiwal „Brodnickie Katarzynki 2014”.
Godz. 11.00 – kręgielnia
OSiR. Integracyjny turniej w

Godz. 10.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej –
szkoły podstawowe kl. 1-3,
4-6.
Godz. 15.00 – Warsztat
Terapii Zajęciowej, ul. Wyspiańskiego 13. Prelekcja o
aniołach.

Godz. 9.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej –
szkoły gimnazjalne i średnie.
Godz. 19.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Pokaz filmu
„Mary’s Land” (Ziemia Maryi) w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego.
Wstęp wolny.
29 listopada
Godz. 16.00 - koncert charytatywny „Korycki i Żukowska”. Impreza biletowana,
org. Rycerze Kolumba.

30 listopada
Godz. 12.15 – kościół farny. Msza św. na zakończenie
XXIII TKCh.
Godz. 16.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Podsumowanie XXIII Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej, wręczenie
nagród laureatom konkursów, występy laureatów,
„Anioły budzą się” – program artystyczny w wykonaniu uczestników WTZ.

27 listopada
Godz. 9.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Przegląd Pieśni
i Piosenki Religijnej – szkoły
gimnazjalne i średnie.
Godz. 10.30 – Brodnicki
Dom Kultury (sala biała). Prezentacja różnych form terapii
WTZ.
Godz. 18.00 – Pałac Anny
Wazówny. Promocja książki
prof. UMK dr. hab. Jacka Tylickiego „Brodniccy złotnicy z
XVII w.”.
28 listopada

Cerkiew Dżwari, perła gruzińskiej architektury. Pochodzi
z przełomu VI i VII wieku. Można zaryzykować stwierdzenie, że dała początek gruzińskiemu stylowi sakralnemu.

Biblioteka i Dom Kultury
zapraszają
20 listopada, godz. 17.30 – Pałac Anny
Wazówny. Spotkanie Klubu Poetyckiego
„Wazówną czerpane”. Tematem przewodnim będą podróże.
Org.: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna
22 listopada, godz. 11.00 (turniej), godz.
17.00 (gala) – hala OSiR. III Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego pod honorowym patronatem burmistrza Brodnicy.
Org.: Brodnicki Dom Kultury, Szkoła
Tańca J&K Drobotko
26 listopada, godz. 13.00 – Pałac Anny
Wazówny. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, omawiana będzie książka Michała
Cetnarowskiego „I dusza moja”.
Org.: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna.
Na parkiecie zobaczymy mistrzów tańca

Muzeum w Brodnicy
w Galerii „Brama” (ul.
Mały Rynek 4) zaprasza 21 listopada na
otwarcie wystawy
rysunków Marcina
Szymielewicza
pt. „Genius Loci”.
Obok: jedna z prac artysty - „Rzym. Forum
lulium”.

Fot. Paweł Stanny

Pośmiej się na „Brodzie”

Godz. 9.00 – Brodnicki
Dom Kultury. Przegląd Pieśni
i Piosenki Religijnej – szkoły
podstawowe kl. 1-3, 4-6.

26 listopada

Fot. Paweł Stanny

Kabaret

kręgle o puchar Proboszcza
Parafii pw. św. Katarzyny.
Godz. 18.00 – Pałac Anny
Wazówny. Spotkanie z cyklu
„Podróże dalekie i bliskie” –
„Gruzja i Armenia – kolebki
chrześcijaństwa”.

Fot. Jagoda Lewandowska

Org.: Parafia pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej,
Urząd Miejski w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury,
Muzeum w Brodnicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna, Warsztat Terapii
Zajęciowej, Ośrodek Sportu
i Rekreacji
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Samorząd - podsumowanie

Kadencja w sporcie i kulturze
Awans
piłkarzy ręcznych
Piłkarze ręczni MKS ELtronik sprawili miłą niespodziankę i po raz pierwszy w
historii brodnickiego szczypiorniaka awansowali do I
ligi piłki ręcznej mężczyzn.
Jest to sukces zarówno samych piłkarzy, jak i trenera
Jana Orzecha. Obecnie zespół zmienił sponsora strategicznego i występuje jako
MKS Henri Lloyd.

Awans do III ligi i jubileusz 90-lecia Sparty

Gala Boksu – Brodnica na ekranie

W wielkim stylu piłkarze Brodnickiego Klubu Sportowego Sparta wywalczyli awans
do III ligi. Obecnie drużyna zajmuje czołową pozycję w tabeli. W tym roku w mieście
świętowano 90. rocznicę powstania BKS Sparta. Wydano na tę okazję okolicznościowy album. W Brodnickim Domu Kultury nagrodzono zasłużonych działaczy i piłkarzy.
Zorganizowano też festyn dla mieszkańców oraz koncert Pawła Kukiza. Największym
wydarzeniem 90-lecia klubu był jednak zasłużony powrót do III ligi, w której Sparta już
z powodzeniem grała.

Powrócił
Camping Muzyczny
Po długich latach przerwy reaktywowano legendarny Camping Muzyczny.
Impreza, która w latach osiemdziesiątych rozsławiała Brodnicę na całą
Polskę, ma w kraju nadal wielu fanów.
Dziś camping łączy różne pokolenia Polaków. Koncerty odbywają się na plaży
nad Niskim Brodnem. W kolejnych odsłonach imprezy przed publicznością
występowały m.in takie sławy estrady
jak: Dżem, Daab, Nocna Zmiana Bluesa
i Jan Błędowski, Voo Voo, Tomek Lipiński z zespołem, Trebunie Tutki, Open
Blues, Paraliż Band, Habakuk, Jafia Namuel i PaRaSol. Brodnicę reprezentowała grupa Rozes.

Występowali u nas....
Dużych imprez plenerowych nigdy w Brodnicy nie
brakowało, ale do tych, które
na stałe wpisały się w kalendarz miasta doszły nowe.
W minionym roku gościliśmy I Program Polskiego
Radia i „Lato z Radiem”. Koncert „Lata z Radiem” odbył 29
czerwca na stadionie OSiR.
Bawiono się wtedy przy przebojach zespołu De Mono oraz
piosenkach grupy Hamak
Band i Afromental.
Z kolei w bieżącym roku bawiliśmy się podczas imprezy
plenerowej pt. „Lato z TVP3 w
Brodnicy”. Na scenie wystąpiły zespoły KATS oraz Golden Life i Blue Cafe. Imprezie
przez cały dzień towarzyszyło
studio plenerowe, z którego
emitowano na kanale regionalnym program z Brodnicy.
Odbyły się również imprezy
stałe, jak choćby Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny,
Festiwale Zdrowej Żywności
oraz bardzo wiele innych koncertów.
Udział we wszystkich organizowanych przez miasto
wydarzeniach artystycznych
był za darmo.

10 maja 2014 roku w hali
brodnickiego OSiRu odbyła się Gala Boxing Night,
transmitowana na żywo w

Rap&Reggae Night

Brodnica na targach

Młodzież doczekała się
trzech edycji nowej imprezy pod nazwą Rap&Reggae Night. W tym roku, 11
sierpnia przed publicznością
wystąpiły TNR (Osman/Wojtas), NWO, Bez Fałszu BF,
FBI, WSRH, Don Guralesko,
Amarena Rockers i Mesajah.

Miasto promowało swoje walory turystyczne na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu,
Warszawie i Łodzi. Swoją ofertę inwestycyjną Brodnica przedstawiła także na targach INVEST-TOR w Toruniu. We Wrocławiu zaprezentowano ofertę turystyczną
i kulturalną skierowaną do zamierzających w tym roku
odwiedzić Brodnicę i jej okolice osób. Informowano o
walorach przyrodniczych i kulturowych naszego miasta
i najbliższej okolicy, ale również zapraszano do udziału,
szczególnie latem, w ciekawych imprezach kulturalnych
i sportowych.
Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne „INVEST-TOR”
są jedynymi targami tej branży w regionie i były okazją
do zaprezentowania planów inwestycyjnych miasta, specjalnej strefy ekonomicznej i parku przemysłowego, które powstaną już wkrótce w Brodnicy.

Volvo Triathlon Series

Występ zespołu Daab

Koncert De Mono

Polsacie Sport oraz walka
wieczoru
pokazywana w
otwartym paśmie Polsatu.
Imprezę komentował Mate-

usz Borek, natomiast za poziom sportowy odpowiadał
Andrzej Gmitruk, czołowy
polski szkoleniowiec, który
prowadził Andrzeja Gołotę
i Tomasza Adamka. W walce wieczoru Maciej Sulęcki
pokonał Nicolasa Diona i
dopisał 18 zwycięstwo do
swojego konta. Z danych
Nielsen Audience Meauserement wynika, że w sobotni wieczór film „Karate Kid”
i galę boksu zawodowego
w otwartym Polsacie oglądało ponad milion widzów.
Doliczyć trzeba jeszcze telewidzów Polsatu Sport, co
łącznie daje półtora miliona
osób!

W dniach 7 i 8 czerwca nasze miasto stało się stolicą
triathlonowych zmagań. Po
raz pierwszy w Brodnicy gościła impreza z cyklu Volvo
Triathlon Series.
Dwa dni szaleństw, zmagań, wyzwań, potu i łez
szczęścia - tego doświadczali triathlonowi zawodnicy na pierwszym z czterech
etapów tegorocznego cyklu.
W rywalizacji udział wzięło prawie 650 zawodników
z całej Polski, w tym 14 z
Brodnicy i okolic.
Partnerami imprezy był
Hotel Głęboczek Vine Resort
& Spa oraz Fundacja Dary
Losu, natomiast organizatorem G&G Promotion i Urząd
Miejski w Brodnicy.

Bogata oferta kulturalna
Miejskie placówki kultury: BDK, Muzeum i MiPBP
w Brodnicy przygotowywały przez cztery ostatnie lata
bardzo ciekawą i różnorodną ofertę wydarzeń artystycznych. Nie było tygodnia bez znaczącej imprezy
kulturalnej. Również działające w Brodnicy organizacje
pozarządowe miały dla brodniczan ciekawe propozycje
spędzania wolnego czasu.
Przy wsparciu miejskich pieniędzy placówki przygotowały między innymi: Brodnicką Ucztę Teatralną, Przegląd Kabaretów Broda, Międzynarodowy Festiwal Sygnałów Myśliwskich, Ogólnopolski Festiwal Artystyczny
Osób Niepełnosprawnych, Święto ulicy Wyspiańskiego,
Zaczarowany Park Ogrodowa – Przykop.

Opracowanie: sta, rwi
Zdjęcia: Paweł Stanny, Nadesłane

Rozmaitości historyczne
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Wolności i równości dla wszystkich

Niemcy a powstanie listopadowe
Mija kolejna rocznica powstania listopadowego 1830
roku i kolejna rocznica internowania korpusu gen. Rybińskiego w Brodnicy. To między
innymi przez Brodnicę, wielu
„lepiej urodzonych” Polaków
udało się na emigrację, w przeważającej części do Francji.
Prof. Adam Suchoński pisząc
w „Polityce” z dnia 4.11.2009 r. o
tzw. Festynie Wolności (Hambacher Fest) w 1832 roku w Hambach (Palatynat), stwierdza:
[...] udając się na emigrację, w
swojej wędrówce przez Niemcy
uczestnicy polskiego powstania
spotkali się z sympatią miejscowej ludności. Witano ich z wielką serdecznością i gościnnością.
[...]
Trudno znaleźć bardziej wyrazisty niż Hambach symbol
współpracy pomiędzy narodami, tym ważniejszy, że inicjatorami tego zbliżenia nie były czynniki oficjalne, ale przedstawiciele
różnych grup społeczeństwa niemieckiego.
Tu parę faktów z historii Niemiec. W roku 1806 rozwiązane zostało, istniejące od 962 r.
Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, luźna konfederacja kilkunastu państw. Na
początku XVIII wieku powstało
częściowo na jego ziemiach państwo pruskie, a w 1815 roku, 39
państw niemieckich i wolnych
miast zawiązało istniejącą aż do
zjednoczenia w 1871 r. konfederację – Związek Niemiecki.
Przyjęcie przez ludność niemiecką, po opuszczeniu przez
emigrantów Prus, było wszędzie
entuzjastyczne. 23-letni kapitan Józef Feliks Zieliński pisał w
swoich pamiętnikach:
Nadzwyczaj gościnnie przyjął
emigrantów Ulm. [...] Stosunek
ludności był tak przychylny, że
Polacy postanowili nie wchodzić
do sklepów, gdyż wszystkiego,
czego zapragnęli, dawano im za
darmo. […] Przyjęcie Niemców
więcej szczere i więcej okazałe. [...] Francuzi, oddając hołd
naszemu poświeceniu i waleczności wojsk naszych, nie mogą
nigdy o sobie zapomnieć.
Niemieccy liberałowie i demokraci solidaryzowali się od
początku z Polakami, podziwiali
walkę Polaków o wolność, organizowali różnorodną pomoc.
Brak lekarzy był sprawą zasadniczą dla powstania. Wielu lekarzy

Syn rolnika Józefa i Marty z
domu Rozwadowskiej urodził
się 26 października 1906 roku
we wsi Zdroje powiat Brodnica.
Uczęszczał do publicznej szkoły
podstawowej w Zaborowie. Po
jej ukończeniu pomagał rodzicom w gospodarstwie. W dniu
10 października 1924 r. powołany do wojska otrzymał przydział
do plutonu pionierów kompanii
technicznej 67. Pułku Piechoty
w Brodnicy. Odkomenderowany
do szkoły podoficerskiej pionierów 14. Pułku Piechoty we Włocławku /10.01.1928-5.06.1928/
ukończył ją i 5 czerwca 1928 r.
został starszym strzelcem.
8 czerwca 1928 r. powrócił do
macierzystej jednostki i tam 11
września 1929 r. awansował na
kaprala. 10 października 1932
r. skierowany został na kurs
instruktorski dla podoficerów
zawodowych do 63. Pułku Piechoty w Toruniu i po jego ukończeniu powrócił 10 marca 1933
r. do Brodnicy. Do stopnia plu-
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„Widziane jej oczyma...” – to temat eseju, który napisany
został przez Urszulę Łukowską uczestniczkę projektu „A mury
runą” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”. W ramach projektu
wśród jego uczestników ogłoszony został konkurs na esej pn.
„A mury runęły...” - społeczeństwo obywatelskie po roku 1989
w oczach młodzieży. Konkurs był próbą podsumowania projektu realizowanego przez Stowarzyszenie. Jego celem było
ukazanie jak młodzi ludzie postrzegają i jaką mają wiedzę na
temat rozwijającego społeczeństwa obywatelskiego po roku
1989. Projekt realizowany był dzięki środkom pozyskanym z
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Widziane jej oczyma

niemieckich za zgodą swoich
rządów, z własnej inicjatywy
przybyło do Warszawy. Przybyli
także chirurdzy z pruskiego Berlina, by swoją pracą wesprzeć
powstańców.
Ciekawym dokumentem z
tego okresu jest opublikowany
w 2000 roku w Hesji pamiętnik
Louisa Pfeiffera (1805 – 1877),
niemieckiego lekarza, botanika
i malakologa, prof. patologii,
publikującego też prace o kaktusach. W czerwcu 1831 zamknął
swoją praktykę w Kassel (wówczas Księstwo Hesji) i jak wielu
lekarzy z Francji, Anglii, Hiszpanii, Włoch czy Szwajcarii, udał
się do Królestwa Polskiego na
pomoc powstańcom.
Jadąc przez Berlin i Poznań do
Warszawy, pisał:
W Królestwie Polskim rzucają
się w oczy czyste, pełne zieleni,
zadbane miasteczka o dobrych
drogach i cieszą czysto podane,
smaczne posiłki. W Warszawie
można podziwiać wspaniałe,
szerokie ulice z rzędami pałaców, w porównaniu z którymi
najpiękniejsze partie Berlina wyglądają mizernie.
Poeci i literaci niemieccy
komponowali polityczne pieśni
i wiersze na cześć powstania i
polskich powstańców. Znanych
jest ponad tysiąc takich utworów, które powstały w okresie
1830 – 1849. To w tym właśnie
czasie powstały takie pojęcia
jak Polenbegeisterung czy Po-

lenlieder, pieśń Juliusa Mosena
Ostatnich dziesięciu z czwartego
regimentu (w rzeczywistości Polskę opuściło około 1800 „Czwartaków”) czy obraz Finis Poloniae
Dietricha Montena.
W niemieckim wydaniu „Ksiąg
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” (Paryż, grudzień
1832 / 1933), dzięki któremu to
utworowi autor, Adam Mickiewicz, stał się znany w Europie,
czytamy:
Księgi narodu polskiego przetłumaczone pod moim nadzorem wiernie na język niemiecki,
dedykuję niemieckiemu narodowi na znak mojego szczerego
szacunku i wdzięczności za braterskie przyjęcie mnie i moich
nieszczęsnych rodaków na naszej drodze pielgrzymów. Mickiewicz.
Dowodem na to, że kraje
Niemieckie to nie Prusy, jest
wers wieszcza w Litanii Pielgrzymstwa: Od moskiewskiej,
austriackiej i pruskiej niewoli.
Wybaw nas Panie.
Związki studentów niemieckich wprowadziły do swojego
stroju bekieszę (Pekesche), pochodzącą od czasów Batorego z
Węgier, kurtkę polskiej kawalerii,
jak i używaną po dziś przy oficjalnych okazjach tzw. Kneipjacke.
Uwielbiany przez Hitlera Ryszard Wagner, skomponował w
1836 roku w Berlinie uwerturę
Polonia. Kompozytor napisał
ten utwór będąc pod wrażeniem powstania listopadowego

i obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 1832 roku, na które był zaproszony jako jedyny
gość spoza środowiska lipskiej
emigracji polskiej. Twórca wykorzystał w uwerturze melodię
Mazurka Dąbrowskiego. Polacy
grali tę uwerturę podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny
światowej, w miejsce zakazanego hymnu polskiego.
Po Wiośnie Ludów w 1848 r.
braterstwo i podziw z 1831 roku
znalazły swój koniec. Myśl o
wolności i równości dla wszystkich została wyparta przez myśl
ograniczoną do dobra własnego
kraju.

Stefan Albrecht
Źródła:
Sławomir Kalembka, Wielka Emigracja, polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831 – 1862, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1971
Henryk Kocoj, Niemcy a powstanie listopadowe, Instytut Wydawniczy PAX, 1970
Louis Pfeiffer, Als Kasseler Arzt im
Polnischen Freiheitskampf 1831, ein
Tagebuch,
Verein für hessische Geschichte
…, Kassel 1834, Hofgeismar 2000
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/218998,1,festynwolnosci.read
http://www.lagis-hessen.de/de/
subjects/idrec/sn/bd/id/75-088
http://www.dwutygodnik.com/
artykul/4517-ryszard-wagner-trzyportrety.html
http://www.deutscheundpolen.
de/ereignisse/ereignis_jsp/key=polen_begeisterung_1820.html

Ludzie, o których nie można zapomnieć

WINCENTY ZIELIŃSKI
tonowego awansował 20 maja
1936 r. Pełnił funkcję instruktora.
Uczestniczył w budowie mostu
na Drwęcy w przedłużeniu ulicy
Paderewskiego w Brodnicy oraz
urządzaniu basenu kąpielowego
na zakolu tej rzeki.
Z 67. Pułkiem Piechoty we
wrześniu 1939 r. brał udział w
wojnie obronnej. Przebył ze
swoją jednostką szlak bojowy
po marszrucie Mełno-Wąbrzeźno-Kutno-Łowicz-Piątek-Iłów.
Podczas przeprawy przez Bzurę
18 września 1939 r. został ranny
w lewą nogę. Wzięty do niewoli
przebywał wraz z dowódcą 67.
Pułku Piechoty ppłk. Karolem
Kumunieckim w szpitalu dla jeńców w Sochaczewie. Zwolniony
jako inwalida 8 grudnia 1939 r.
powrócił do Brodnicy. Nie pod-

pisał niemieckiej listy narodowościowej. Skierowany przez niemiecki Urząd Pracy /Arbeitsamt/

do Zarządu Miejskiego w Brodnicy pracował tam w charakterze
robotnika w zakładzie stolarskim
od 15 kwietnia 1942 r. do końca
okupacji do 21 stycznia 1945 r.
Zmobilizowany 8 lutego 1945 r.
w Rejonowej Komendzie Uzupełnień pełnił funkcję magazyniera. Po zwolnieniu 28 kwietnia
1945 r. jako cywilny pracownik
umysłowy zatrudniony był w
brodnickim Biurze Obwodowym
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Bydgoszczy /późniejszy
Rejonowy Urząd Likwidacyjny
w Brodnicy/, a potem w Narodowym Banku Polskim Oddział
Brodnica.
Ostatnim miejscem pracy od
31 sierpnia 1956 r. była Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”
w Brodnicy. Uzupełnił wówczas

Nasze pokolenie nie pamięta PRL-u, nie pamięta roku 1989.
Młodzież lat 80-tych to nasi rodzice. Usiadłyśmy więc pewnego wieczora z mamą i chcę Wam pokazać świat roku 1989 widziany jej oczyma.
Nasza rozmowa rozpoczęła się od dnia, kiedy moja mama
zdawała próbną maturę. Na salę wszedł sędziwy już polonista.
Był bardzo wzruszony. Drżącym głosem powiedział: od dziś
można już mówić o tym, że 17 września 1939 roku Rosja napadła na Polskę. Ale młodzi ludzie nie mieli pojęcia, o czym mówi
i dlaczego to jest dla Niego takie ważne.
W roku 1989 nastąpił upadek reżimu komunistycznego i to,
co ukrywane było przez tyle lat niewoli, wszelkie zbrodnie powoli wychodziły na światło dzienne. Za czasów władz komunistycznych państwo starało się kontrolować oraz wpływać na
życie obywateli. Istniał również rozbudowany aparat policyjny.
Szczególnie uciążliwe - mówi mama - było donosicielstwo.
Nigdy nie można było wierzyć nawet sąsiadowi. Wprowadzona była cenzura. Wiele książek i filmów było zakazanych przez
aparat milicyjny. Władza skupiona była w rękach jednej partii.
Nawet utrudniano wyznawanie wiary. Bez praw nie było prawdziwej wolności. Bo przecież nie można człowieka pozbawić
cząstki wolności, nie pozbawiając go wolności całkowicie.
Tak w największym skrócie wyglądał świat przed rokiem
1989. Po wielu latach strajków, prześladowań, przepełnionych
więzień, katowaniu więźniów politycznych nadszedł czas na
„wolność”. Okrągły stół, wybory do parlamentu, Solidarność,
wszędzie biało - czerwone flagi i co dalej...?
Ludzie zachłysnęli się wolnością, tylko czy wszyscy wiedzieli
co z nią zrobić? Zniknęła cenzura. W kinach i telewizji wyświetlano filmy: „300 mil do nieba”, „Ostatni Prom” czy „Dekalog”.
Młodzi ludzie po otrzymaniu dowodów osobistych mieli prawo
do głosowania. Można było iść na mszę do kościoła. Nikt nie
musiał już się bać. Zdemolowano pomnik Lenina w Nowej Hucie, pozmieniano nazwy ulic... i mam wrażenie jakby młodym
ludziom przestało się chcieć. Człowiek młody lubi się buntować, sprzeciwiać, iść pod prąd, ale skoro już nie ma się przeciwko komu buntować, nie trzeba nadstawiać piersi, niczego
się nie zabrania. Podnosili jeszcze głowy, jednali się, głośno
śpiewali podczas wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II. Na krótko.
Potem znów rozstawali się z tą wolnością, z którą nie wiedzieli
co zrobić. Na przykład, frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat
jest na najniższym poziomie w Europie. To niepokojące dane,
ponieważ młodzi ludzie mogą wiele zmienić. Od nich zależy
kształt polskiego społeczeństwa. Czy pozostało tylko narzekanie?
A co z wolnością osobistą? Czy zawsze potrafimy głośno powiedzieć to co myślimy? Czy kiedy myślimy „NIE” to mamy odwagę to głośno powiedzieć? Bo wolność jest trudna, znacznie
trudniejsza niż zniewolenie czy przymus. Człowiek korzysta z
wolności dopiero wtedy, gdy ją zrozumie. Sami odpowiadamy
za swoje decyzje i nie możemy zrzucić winy na kogoś lub coś.
Niestety, wolność doceniamy wtedy, gdy ktoś nam ją odbiera.
Moje rozważania chcę zakończyć cytatem z wypowiedzi Ojca
Świętego Jana Pawła II ze spotkania z młodzieżą: „Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Urszula Łukowska

swoje wykształcenie, kończąc w
roku 1966 średnią szkołę zawodową w Warszawie. 28 kwietnia
1970 r. mianowany został starszym sierżantem w rezerwie. Ze
Spółdzielni Inwalidów przeszedł
na emeryturę 31 lipca 1973 r.
Społecznie działał w Związku Inwalidów Wojennych /ZIW/
oraz Polskim Związku Działkowców /PZD/.
Posiadał następujące odznaczenia /w nawiasie data nadania/: Srebrny Krzyż Zasługi
/29.08.1970/, Odznakę Honorową
„ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA
ZIW” /19.05.1972/, Medal „ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945”
/13.02.1974/, Krzyż Kawalerski
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
/21.08.1974/, Medal „ZA UDZIAŁ
W WOJNIE OBRONNEJ 1939”
/12.05.1982/, Medal „40-lecia
Polski Ludowej”/22.07.1984/.
Zmarł w Brodnicy 19 grudnia
1985 roku i na miejscowym katolickim cmentarzu parafialnym
został pochowany.

Jerzy Wultański
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