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Prawo

Ślub niekoniecznie w USC

Fot. Paweł Stanny

Od 1 marca nastąpiły zmiany w prawie z zakresu stanu
cywilnego. Oczekiwana zmiana dotyczy między innymi
możliwości zawarcia związku małżeńskiego (ślubu cywilnego) poza urzędem stanu cywilnego w miejscu wybranym przez przyszłych małżonków.

W brodnickim muzeum otwarto wystawę klasyka polskiego malarstwa XX wieku - Tymona Niesiołowskiego.
Obrazy, rysunki i grafiki artysty można oglądać do połowy kwietnia w Galerii „Brama” przy Mały Rynku.
O wystawie piszemy na stronie 9.

Budownictwo

Przybyło ładnych i wygodnych mieszkań
Brodnickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego zakończyło na osiedlu
Karbowo przy ul. Łyskowskiego budowę dwóch
domów wielorodzinnych.
W budynkach znajduje się
łącznie 80 mieszkań, o powierzchni od 36 do 63 mkw.
W jednym z budynków
mieszczą się również lokale
użytkowe o pow. od 52 do
66 mkw. Jest ich w sumie 12.
Poza tym mieszkańcy bloków będą mieli do wykorzystania 27 garaży.

- Mieszkania ogrzewane
są gazem ziemnym, mają
wysoki standard i są wykańczane w systemie „pod
klucz” - informuje Jerzy Lejman, prezes BTBS. - Początek zasiedlania zaplanowano
na kwiecień. Kwotę czynszu
ustalono na około 11 zł za
metr kw. Można jeszcze skorzystać z możliwości najmu
lub nabycia niewielu dostępnych mieszkań.
Budowa domów możliwa była dzięki środkom
własnym BTBS, wkładom
mieszkańców oraz środkom

kredytowym.
- Zaciągnięty przez nas
kredyt poręczył Urząd Miejski dzięki czemu mogliśmy
naszą inwestycję zrealizować - dodaje prezes Jerzy
Lejman.
Chcąc zapoznać się z ofertą, należy skontaktować się
Brodnickim Towarzystwem
Budownictwa
Społecznego (ul. Kościelna 11, 87-300
Brodnica, tel. 56 498-20-56
w godz. 7.00-15.00, sekretariat@brodnickietbs.pl).
(rwi)

Komunikacja. Utrudnienia w Brodnicy
W związku z budową prawie 1,5 km
odcinka obwodnicy
Brodnicy informujemy, że od 23 marca nastąpiły spore
zmiany w organizacji ruchu drogowego.
W ramach realizowanej inwestycji,
rozpocznie się bu-

dowa ronda na drodze krajowej nr 15
u zbiegu ulic Gen.
Władysława Sikorskiego i Kolejowej.
Tym samym zamknięta została ul.
Wesoła, która stała
się ulicą bez przejazdu. W kolejnych
dniach natomiast na-

stąpi zamknięcie ul.
Kolejowej, a ruch zostanie skierowany na
wyznaczone objazdy.
Dodatkowo na omawianym odcinku drogi zostały wprowadzone ograniczenia
prędkości, zawężenia,
zakazy wyprzedzania,
a ruchem kierować
mogą sygnaliści.

Apelujemy do kierowców o ostrożną
jazdę i stosowanie
się do nowego oznakowania.
Tomasz Okoński

st. specjalista ds. komunikacji społecznej

- Zdaniem ustawodawcy ślub poza urzędem stanu
cywilnego może się odbyć, jeśli „wskazane we wniosku
miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie
uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo
osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński” – informuje Mariola Lulińska kierownik USC w Brodnicy - Zatem każdorazowo kierownik
USC będzie oceniał, czy wybrane miejsce spełnia określone w ustawie warunki. Dodam, że oczywiście nie ma
tu mowy o ślubie np. w samolocie, balonie czy też pod
wodą, bowiem te ekstremalne miejsca nie zapewniają
bezpieczeństwa uczestnikom ceremonii.
Za możliwość wzięcia ślubu poza USC przyszli małżonkowie będą musieli wpłacić na konto gminy dodatkowo
tysiąc złotych. W naszym mieście i przylegającej do miasta gminie jest wiele pięknych, godnych i bezpiecznych
miejsc wiążących się z dostojeństwem, które mogą proponować we wnioskach kandydaci na małżonków.
Pracownicy brodnickiego USC serdecznie zapraszają do rezerwacji terminów ślubów. Sugerują nie czekać
z tym na ostatnią chwilę, bo już wiele weekendów na ten
rok mają zarezerwowanych.
(rwi)
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Wydarzenia

Wanda Paulmann z domu Marohn urodziła się
w Brodnicy-Michałowie 7 czerwca 1914 roku.
W rodzinnym mieście uczęszczała do Publicznej
Szkoły Wydziałowej i w 1931 r. ją ukończyła. Od
wielu lat przebywała zagranicą. Tam zorganizowała „kółko polonistyczne”. Dla Niej Brodnica
była zawsze „ukochanym miastem”, z którym
utrzymywała kontakty. W BDK uczyła języka niemieckiego, nie pobierając za to wynagrodzenia.
Należała do Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki.
Ufundowała zasadzony w parku miejskim im.
Fryderyka Chopina platan klonolistny. Wyróżniona została przez władze miasta tytułem AMBASADORA BRODNICY.
7 czerwca 2014 roku obchodziła stulecie urodzin. Z tej okazji otrzymała liczne życzenia, a burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz wystosował list
gratulacyjny.
Pozostaje w naszej pamięci osobą sympatyczną, uśmiechniętą, zawsze ludziom życzliwą.
Jerzy Wultański

KOMUNIKAT
W związku z koniecznością osiągnięcia celów określonych w „Pakiecie klimatyczno-energetycznym” Unii
Europejskiej, związanych z: redukcją emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii oraz zwiększeniem
efektywności energetycznej, Gmina Miasto Brodnica
przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.
W ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę
Miasto Brodnica sprzyjających redukcji emisji pyłów
oraz dwutlenku węgla wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania.
Dokument ten wyznaczy kierunki strategiczne, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zużycia
energii oraz zmniejszenia niskiej emisji na terenie miasta. Do działań takich należą m. in.: modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż odnawialnych źródeł energii,
termomodernizacja budynków, rozwój budownictwa
pasywnego i energooszczędnego, podłączenia do sieci
ciepłowniczej czy gazowej.
W praktyce dokument ten stanie się niezbędnym
elementem przy ubieganiu się, w najbliższych latach,
o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie
różnego rodzaju inwestycji służących poprawie jakości
powietrza. W perspektywie finansowej na lata 20142020 podstawowymi źródłami wsparcia będą: środki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej; Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przystań na Zakolu Drwęcy podwójnie doceniona
Przystań na Zakolu Drwęcy doceniona została w konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu w kategorii nowe
i gruntownie zmodernizowane przystanie, zbudowane przez lokalne samorządy.
Inwestycja została także
wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Modernizacja roku 2014.
Brodnicki samorząd uhonorowany został Nagrodą
Przyjaznego Brzegu za rok
2014 za zagospodarowanie brzegów Drwęcy i nową
przystań wodną. Uroczysta
gala wręczenia nagród odbyła się 14 lutego br. na Targach
Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, w Centrum
Wystawienniczym w Warszawie.
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego
Brzegu
organizowany jest przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
wspólnie
z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest
promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski
oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych
na tym polu.
Konkurs tradycyjnie organizowany był pod patronatem ministra sportu i tu-

Fot. Paweł Stanny

11 stycznia 2015 roku w Hamburgu zmarła Wanda Paulmann.

Modernizacja roku 2014

Moment wręczenia nagrody dla Brodnicy podczas
targów „Wiatr i Woda” w Warszawie
rystyki, fundatora nagrody
Grand Prix. Konkursowi
patronowali także: minister
infrastruktury i rozwoju,
prezes Polskiej Organizacji
Turystycznej i prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Przystań do konkursu zgłosiło PTTK Oddział
w Brodnicy.
Zrewitalizowane
Zakole
rzeki Drwęcy przy ul. Królowej Jadwigi otrzymało
również wyróżnienie. Jako
obiekt, którego inwestorem
była Gmina Miasta Brodnicy,
Zakole zostało docenione

w XIX Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku
2014”, otrzymując jednocześnie prawo do udziału w finale konkursu, którego organizatorem są Targi Pomorskie
Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego
Dziedzictwa Materialnego.
Warto dodać, że Brodnica
w ubiegłym roku również
zakwalifikowała się do finału konkursu. Wtedy miasto
zostało docenione za modernizację ulicy Korczaka,
budynku mieszkalnego przy
ul. Niskie Brodno 1 oraz Cen-

trum Edukacji Ekologicznej
w zabytkowy XVII-wiecznym
spichlerzu przy ul. św. Jakuba.
Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów
i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja
modernizacji, przebudowy
i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów
użytkowych i estetycznych.
Nagrody przyznawane są w
14 kategoriach.
(rwi)

Gospodarka. Szukamy inwestorów do parku przemysłowego
Brodnica po raz pierwszy
wzięła udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych w Cannes, które
odbyły się od 10 do 13 marca. Miasto reprezentowali:
burmistrz Jarosław Radacz
i zastępca Krzysztof Hekert,
zajmujący się m. in. sprawami inwestycyjnymi.
Na powierzchni ponad
20 tys. mkw. prezentowany
był potencjał inwestycyjny
wystawców z 93 krajów. Na
targi zarejestrowało się ok.
4500 firm inwestycyjnych.
Brodnica promowała swoją ofertę w ramach stoiska
województwa
kujawsko-pomorskiego wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Bydgoszczy,

Fot. Archiwum UM w Brodnicy
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Burmistrz Jarosław Radacz i zastępca Krzysztof Hekert
w Cannes
Torunia, Włocławka i Grudziądza. Koszty udziału samorządu grudziądzkiego na
targach finansowane były
w 85 procentach z RPO w ra-

mach „Promocji gospodarki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze
oraz udział, jako wystawca

na targach poza granicami
kraju o charakterze międzynarodowym”. Wartość
całego projektu wyniosła
450.000 zł, z czego poszczególni partnerzy ponieśli
koszty w wysokości około
12.000 złotych.
- Na targi przygotowaliśmy ofertę, na którą składały się nieruchomości przeznaczone pod inwestycje
przemysłowe należące do
Brodnickiego Parku Przemysłowego – mówi burmistrz Brodnicy Jarosław
Radacz.
Organizatorzy podają, że
tereny wystawowe odwiedziło ponad 21 tys. osób.
(rwi)

Fot. Archiwum UM

Promocja. Posmakować i pozwiedzać

Na stoisku Brodnicy i powiatu we Wrocławiu zawsze było sporo zainteresowanych

Urząd
Miejski
w Brodnicy wspólnie ze Starostwem
Powiatowym
uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych
we Wrocławiu, które
odbywały się od 27
lutego do 1 marca
br.
Miasto
przedstawiło ofertę turystyczną i kulturalną
skierowaną do turystów zamierzających

odwiedzić Brodnicę
i jej okolice. Zaprezentowano wiele różnorodnych imprez
kulturalnych i sportowych, które w tym
roku odbywać się
będą w sezonie wakacyjnym. Promowano przede wszystkim
oferty na city break,
czyli na tzw. krótki
wyjazd. Jest to dobra alternatywa wypoczynku dla osób,

które nie mogą sobie
pozwolić na długi
urlop. Takie krótkie
wyjazdy pozwalają
nie tylko odpocząć,
ale przede wszystkim
poznać liczne atrakcje miasta, regionalną kuchnię, skorzystać z bogatej oferty
kulturalnej stolicy Pojezierza Brodnickiego. Na stoisku miasta
i powiatu znalazły się
materiały promujące

walory przyrodnicze,
historyczne oraz turystyczne Brodnicy
i Pojezierza Brodnickiego.
Informowano
o bazie noclegowej
i
gastronomicznej,
znajdującej się w regionie. Rozdawano
foldery, ulotki, płyty
CD, mapy.
(rwi)
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Drogi. Kolejna obwodnica na razie na papierze
Fot. Archiwum UM w Brodnicy

przebudowę istniejących przejazdów kolejowych zapewniających
przejazd przez linię kolejową. Pomysł zakłada budowę obwodnicy o długości 3 km 647 metrów,
sześciu rond typu małego u zbiegu ulic przecinających planowaną drogę, jezdnię o szerokości
2x3,5m, jednostronny chodnik
i ścieżkę rowerową o łącznej szerokości 4m. Planowana droga będzie przedłużeniem istniejącej już
obwodnicy na al. Józefa Piłsudskiego i kończyć się będzie przed
wiaduktem na skrzyżowaniu ul.
Lidzbarskiej z ul. Prostą.

Radosław Zakrzewski, dyrekotr Wydziału Inwestycji i Gospodarki
Miejskiej UM w Brodnicy z planami kolejnej obwodnicy

Znane są już plany trzeciej obwodnicy Brodnicy. Według dokumentacji droga poprowadzi
kierowców od Ronda Warszawskiego wzdłuż linii kolejowej,
przecinając ulice Nową, Tulipanową, 18 Stycznia, Matejki, Michałowską, Litewską. Zakończy
się skrzyżowaniem z ulicą Lidzbarską na wysokości ul. Prostej.
W styczniu br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
projektu budowlanego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Brodnicy – etap II i III
Trasy Przemysłowej na odcinku
od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową
układu drogowego w ciągu ulic
Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia,

Nowe przepisy umożliwiają nadawanie dzieciom obcych
imion. To szczególnie ważne
zwłaszcza dla imigrantów i małżeństw mieszanych.
- Imię lub imiona nie mogą być
w zdrobniałej formie, nie mogą
być ośmieszające, ani obraźliwe
– informuje Mariola Lulińska, kierownik USC w Brodnicy. - Zgodnie
z zapisem ustawy „można wybrać
imię, które nie wskazuje na płeć
dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej
płci”. Zmiana wprowadzona przez
ustawodawcę daje teraz możliwość rodzicom nadania wymarzo-

1 marca br. weszły w życie
nowe przepisy; prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa
o dowodach osobistych oraz
ustawa o ewidencji ludności. W związku z tym obsługa
klientów odbywa się w nowym
Zintegrowanym Systemie Rejestrów Państwowych zwanym
„Źródło”.
Osoby składające wniosek
o wydanie dowodu osobistego
po 1 marca otrzymają dowód
osobisty według nowego wzoru.
Wniosek można złożyć w dowolnej gminie, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej,
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy”.
- Opracowanie dokumentacji
obejmuje swym zakresem koncepcję rozbudowy południowo-wschodniej Trasy Przemysłowej
aktywizującej tereny inwestycyjne miasta – mówi Radosław
Zakrzewski, dyrektor Wydziału
Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
UM w Brodnicy. - Prace projektowe przewidują zmiany układu
geometrycznego
istniejących
jezdni i skrzyżowań, wzajemne
powiązanie planowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych,
przebudowę istniejących ciągów
pieszych i budowę nowych odcinków, przebudowę istniejących
ścieżek rowerowych i ciągów
pieszo-rowerowych oraz budowę nowych odcinków, a także

Koncepcja to pierwszy etap
w budowie nowego odcinka obwodnicy Brodnicy. Koszt opracowania dokumentacji to 325 tys.
zł netto, współfinansowany w 90
procentach z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ten
etap zakończy się projektem budowlanym, który poznamy pod
koniec czerwca bieżącego roku.
Inwestycja ruszy w momencie otrzymania dofinansowania
z nowej perspektywy finansowej
2014-2020. Dzięki obecnej obwodnicy Toruń – Warszawa (dł.
3,5km), trwającej budowie odcinka obwodnicy Toruń – Olsztyn
realizowanej przez GDDiK (dł.
1,5km) oraz planowanej przez
miasto nitce Warszawa – Lidzbark, Brodnica zostanie odciążona komunikacyjnie, aktywizując
jednocześnie swoje tereny inwestycyjne.
rwi

Prawo. Imię nie tylko z księgi
nego, oryginalnego imienia dla
dziecka.
Kolejną, ważną informacją dla
rodziców, którzy spodziewają się
dziecka lub, których dzieci przyszły na świat w ostatnich dniach,
są sprawy dotyczące terminów
zgłoszeń w urzędzie.
- Zgłoszenia urodzenia dziecka
dokonuje się w ciagu 21 dni od
dnia sporządzenia karty urodzenia
– mówi M. Lulińska. W przypadku

gdy dziecko urodziło się martwe,
takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeśli takie zgłoszenie nie
nastąpi, kierownik urzędu stanu
cywilnego sporządzi z urzędu akt
urodzenia na podstawie posiadanej karty. W akcie tym znajdzie się
adnotacja o sporządzeniu aktu
z urzędu. Rodzice zostają o tym
poinformowani przez USC.
(rwi)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy

Szkoły. Będzie cieplej i ekologiczniej
Jeszcze w tym roku prowadzone będą prace termomodernizacyjne w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy. Miasto stara się o dofinansowanie zadania.
Urząd Miejski złożył wniosek do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy”. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Obecnie trwa
procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
- Głównym celem tego zadania jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy - informuje burmistrz
Brodnicy Jarosław Radacz. – Prace termomodernizacyjne obejmą budynek
przedszkola przy ul. Wyspiańskiego 12A, budynek przedszkola i Warsztatu
Terapii Zajęciowej przy ul. Wyspiańskiego 13 oraz Zespół Budynków Szkoły
Podstawowej nr 4 w Brodnicy – dodaje burmistrz.
W ramach projektu będą wykonywane m. in. prace polegające na: dociepleniu elewacji i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniu instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
(przedszkole i WTZ), wymianie istniejących urządzeń instalacji centralnego
ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie
związanym z projektowaną technologią kotłowni. Warto dodać, że projektowana kotłownia w SP 4 zasilana będzie źródłem ciepła wykorzystującym
odnawialne źródła energii, tzw. pompą ciepła. Poza tym zostanie wykonana
nowa instalacja elektryczna związana z zasilaniem projektowanej technologii kotłowni.
Realizacja projektu rozpocznie się wiosną i zakończy jesienią tego roku.
Całkowity koszt inwestycji wyliczono na ponad 2 mln zł. Miasto otrzyma
dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł. Będzie ono pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
(rwi)

Przedwiośnie na ulicach Brodnicy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy od 9 marca br.
rozpoczęło pozimowe oczyszczanie ulic i placów.
Posprzątano już m.in. Stare Miasto, Osiedle Gdynia i Trasę Przemysłową.
W dalszej kolejności porządkowane będą kolejne brodnickie osiedla: 23-25
marca - Osiedle Nowa Kolonia, Wyspiańskiego, Mieszka; 26-30 marca - Osiedle Michałowo.
Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (przymrozki, opady śniegu,
deszczu).
PGK w Brodnicy przypomina również, że sprzątanie chodników przyległych do posesji, należy do właścicieli budynków. W związku z tym w dniach
poprzedzających sprzątanie ulic, właściciele posesji proszeni są o zmiecenie
nieczystości na ulicę.
Obecnie PGK do pozimowego sprzątania wykorzystuje zamiatarkę ciągnikową elewatorową do zamiatania ulic oraz dwie zamiatarki chodnikowe. Przy
dużych zabrudzeniach wykorzystywane jest również doczyszczanie ręczne.

Zmiany. Dowody osobiste po nowemu
Kto składa wniosek?
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba
posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. W imieniu
osoby nie posiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność
do czynności prawnych wniosek
składa rodzic, opiekun prawny
lub kurator.
Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego składa
wniosek osobiście nie wcześniej
niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą,
niepełnosprawnością lub inną

nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia
organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu
tej osoby, chyba że okoliczności
nie pozwalają na przyjęcie tego
wniosku.

Co dołączyć
do wniosku?
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć
aktualną fotografię, wykonaną
nie wcześniej jak 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
Fotografia musi mieć wymiary
35x45 mm. Zostać wykonaną na
jednolitym, jasnym tle o dobrej
ostrości oraz odwzorowującym

naturalny kolor skóry obejmujący wizerunek od wierzchołka
głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80
% fotografii, pokazującej oczy,
zwłaszcza źrenice i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej. Osoba na zdjęciu musi być
bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzeć na
wprost z otwartymi oczami, nie
mieć przesłoniętej włosami twarzy. Twarz winna mieć naturalny
wyraz twarzy i zamknięte usta.

Gdzie odbierać
dowód osobisty?
Odbioru dowodu osobistego
dokonuje się osobiście, niezależ-

nie od formy złożenia wniosku,
w organie gminy, w którym został złożony wniosek. Za osoby
nie posiadające pełnej zdolności
do czynności prawnej lub posiadające ograniczoną zdolność
do czynności prawnych dowód
osobisty odbiera rodzic, opiekun
prawny lub kurator.
Osoby te nie muszą być obecne przy odbiorze dowodu jeżeli
były obecne w chwili składania
wniosku.
W nowym dowodzie osobistym zamieszcza się;
a) dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce
urodzenia, płeć, wizerunek twarzy,
numer PESEL, obywatelstwo;

b) dane dotyczące dowodu
osobistego: seria i numer dowodu, data wydania, data ważności,
oznaczenie organu wydającego
dowód osobisty.
Dzieciom do lat 5 dowód osobisty wydaje się na okres 5 lat
pozostałym osobom na okres 10
lat. W przypadku zmiany danych
osobowych należy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.
Dowody osobiste wydane
przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminu
okresu, na który zostały wydane,
pod warunkiem, że dane zawarte
w dowodzie pozostają aktualne.
Osoby oczekujące na dowód
osobisty, które złożyły wniosek
przed 1 marca 2015 roku otrzymają dowód według starego
wzoru.
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Przypomnienie

Inicjatywa

Śmieci po staremu

Miejska Karta Seniora

Rok 2015 w stosunku do roku poprzedniego nie przyniósł żadnych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zatem przypomnijmy co
warto o niej wiedzieć.

W związku z propozycją
przesłaną od posłanki na
Sejm RP Anny Sobeckiej do
burmistrza Brodnicy w sprawie wdrożenia w naszym
mieście inicjatywy społecznej w postaci Miejskiej Karty
Seniora, burmistrz Brodnicy
zwraca się do wszystkich
podmiotów gospodarczych
działających na terenie Brodnicy z prośbą o przesłanie
propozycji ofert i ulg, które
ułatwiłyby osobom starszym
dostęp do usług publicznych.
Zamierzenie zakłada:
* Stworzenie systemu
preferencji zachęcającego
seniorów do korzystania
z oferty łatwiejszego dostępu do jednostek kultury, rekreacji, lecznictwa oraz tych
wszystkich, które ze względu
na koszty są obecnie dla
nich mniej dostępne, przyczyniłyby się to do uzyskania
opinii miejsca przyjaznego
osobom starszym.

Bardzo istotną kwestią jest pamiętanie o obowiązku zgłoszenia każdej zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie 14 dni – poprzez złożenie nowej deklaracji do
Urzędu Miejskiego.
Jeżeli nastąpiła zmiana – najpierw składamy nową deklarację,
a dopiero później uiszczamy opłatę w zmienionej wysokości;
nie odwrotnie!
Tak jak do tej pory stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość, natomiast w przypadku rezygnacji z selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawka wynosi 17 zł
miesięcznie od osoby.
Nie zmienił się również termin płatności za śmieci, do ostatniego dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za styczeń płacimy do ostatniego dnia stycznia).
Wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Brodnicy
lub przelewem na konto urzędu: 95 1020 5024 0000 1302 0010
0883 PKO BP SA O/Brodnica. Da ułatwienia dokonywania
płatności można wnosić opłaty za kilka miesięcy. Dopuszcza
się też płatność „z góry” za dowolny okres w zakresie jednego
roku budżetowego.
Opr.: Sławomir Wetzel

Opłaty. Korzystanie ze środowiska

Miasto czeka na przesłanie propozycji ulg
dla osób starszych

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy
przypomina, iż w terminie do 31 marca br. podmioty korzystające ze środowiska składają do marszałka województwa roczne wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat za rok 2014.
Informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, tel.: 56 49-30-335, pok. 308 oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel.: 56 646-20-35, 728-494596, 784-994-165.
Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: 1)
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 3) pobór wód; 4) składowanie odpadów.

System preferencji może
stać się szansą na pozyskanie nowej grupy klientów
dla brodnickich przedsiębiorców. Uruchomienie projektu Miejskiej Karty Seniora
będzie możliwe i sensowne
tylko w sytuacji uzyskania
atrakcyjnej oferty dla ponad
5 660 mieszkańców Brodnicy
mających 60 i więcej lat.
Na wszystkie cenne propozycje i oferty czekamy do
końca marca br. pod nr. telefonów: (56) 493-06-32 i (56)
493-03-15. Można także wysyłać maile na adres skrzynki
elektronicznej: hosinska@
brodnica.pl – główny specjalista ds. zdrowia i pomocy
społecznej, pokój 101, Urząd
Miejski w Brodnicy.
Do 3 marca w Brodnicy
150 rodzin (687 osób) posiada Ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny.
(ho)

Niepełnosprawni. 25 lat wspólnej pracy

Interwencje. Snajper w parku papieskim
Brodniccy strażnicy miejscy mają na co dzień do czynienia
z najróżniejszymi zdarzeniami. Bywa, że muszą nawet ratować
komuś życie. Sytuacja, którą strażnicy zastali w parku Jana Pawła II wprawiła ich w osłupienie.
Młodzież zrobiła sobie we wspomnianym miejscu mini-poligon strzelecki z broni pneumatycznej. Widać najnowszy film
w reżyserii Clinta Eastwooda pt. „Snajper” zrobił swoje. Karabinek z lunetą snajperską robił wrażenie na przechodniach, ale
park to nie miejsce na strzelanie. Młodzieży pragnącej poprawić
swe osiągnięcia strzeleckie przypominamy, że można robić to
legalnie w ramach przynależności do Ligi Obrony Kraju, która
działa w Brodnicy.

Fot. Archiwum SM w Brodnicy

(sta)

Zarząd TRDST, Rada Programowa i uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Brodnicy zainaugurowali obchody
25-lecia swojej działalności.
Pierwszą imprezą z cyklu
uświetniającego
jubileusz
był zorganizowany 20 marca
koncert charytatywny w sali
widowiskowej BDK. W programie koncertu znalazły się:
widowisko cygańskie, występ

zespołu „Do dna” pt. „Z przyjaźnią dla niepełnosprawnych”
oraz aukcja prac osób niepełnosprawnych.
Podczas koncertu zbierane
były środki finansowe z przeznaczeniem na rehabilitację
osób niepełnosprawnych.
Info i zdjęcie:
WTZ w Brodnicy

Można otrzymać środki
na odnawialne źródła energii
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Brodnicy informuje, iż
ogłoszony został nabór
wniosków, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji wraz z pożyczką na przedsięwzięcia
zgodne
z
programem
priorytetowym NFOŚiGW:
„Wspieranie
rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii. Część 4) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii”.
Dofinansowanie obejmie
zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
do produkcji: *energii elektrycznej lub * ciepła i energii elektrycznej (połączone
w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych,
w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej
efektywne i przyjazne środowisku.

Finansowane będą następujące instalacje:
a) źródła ciepła opalane
biomasą – o zainstalowanej
mocy cieplnej do 300 kWt;
b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej
do 300 kWt;
c) kolektory słoneczne
- o zainstalowanej mocy
cieplnej do 300 kWt;
d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy
cieplnej do 40 kWp;
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej
mocy cieplnej do 40 kWe;
f) mikrokogeneracje o zainstalowanej mocy
cieplnej do 40 kWe;
Program nie przewiduje
dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na
zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
O dofinansowanie ubiegać się mogą:
* osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub
prawo do dysponowania
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym w budowie;
* spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budyn-

kami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
* wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Nabór wniosków odbywa
się w trybie ciągłym, od 2
marca br. do wyczerpania
budżetu programu, jednak
nie później niż do 30 września br. do godziny 15.00.
Wnioski należy składać
w sekretariacie WFOŚiGW
w Toruniu od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00
– 15.00 albo przesłać drogą
pocztową lub kurierem na
adres: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń.
Szczegółowe
warunki
dofinansowania określa Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, dostępny na
stronie internetowej: www.
wfosigw.torun.pl
Informacji udziela również Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Brodnicy.

PRZECZYTAJ I SKORZYSTAJ
Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, do którego
należy Brodnica, ogłasza konkurs
„Granty 2015” w następujących
tematach, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszeń
w dniu 5 marca 2015 r:

1. Otyłość – problem społeczny.
2. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa.
3. Wczesne wykrywanie jaskry (temat
sponsorowany).
Zgodnie z § 3 regulaminu konkursowego organizacje i instytucje składające
wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je
do koordynatora lokalnego w formie
pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD. Koordynator przeprowadza
wstępną weryfikację wniosków pod
względem formalnym (w przypadku
braków formalnych prosi wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji).
Po dokonaniu weryfikacji wniosków
i ich zaopiniowaniu koordynator przekazuje wnioski spełniające wymogi formalne do biura stowarzyszenia w formie elektronicznej oraz pocztowej do
10 kwietnia br. (decyduje data stempla
pocztowego i dzień przesłania wniosku
drogą elektroniczną).
Koordynatorem lokalnym w Brodnicy
jest Hanna Osińska - główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej
w Urzędzie Miejskim, ul. Kamionka 23,
pokój 101 tel. 56 49-30-632; hosinska@
brodnica.pl.
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Nauka. Najlepsi docenieni przez burmistrza
Burmistrz Jarosław Radacz 19 marca
wręczył stypendia oraz złożył gratulacje
najlepszym uczniom, którzy w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2014/2015 uzyskali wysokie wyniki w nauce. Stypendia
otrzymało 24 uczniów ze szkół miejskich.
Najwyższą średnią ze szkół gimnazjalnych

uzyskała Karolina Joanna Ziętara (5,5). Najlepszą uczennicą z III LO okazała się Patrycja
Leśniewska (5,33).
Docenieni uczniowie otrzymali stypendia
w wysokości: gimnazjum – 150 zł miesięcznie, liceum – 250 zł miesięcznie. Obok lista
stypendystów.

Pożyteczne zajęcia
Wzorem lat ubiegłych w brodnickich placówkach kultury oraz w OSiR odbywały
się zajęcia w ramach ferii zimowych. Wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży można było
zorganizować dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu przez Urząd Miejski w Brodnicy.
Osobne zajęcia zorganizowała Młodzieżowa
Rada Konsultacyjna.

Teatr CBR’60 z Brodnickiego
Domu Kultury znalazł się w finale
Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych Arlekinada
w Inowrocławiu.
O najwyższe teatralne laury
brodniczanie będą zmagać się
w najbliższy piątek 27 marca, prezentując sztukę pt. „Fotoplastikon”.
Zespół kierowany przez Anetę
Giemzę-Bartnicką oraz siedem innych teatrów wyłoniono spośród

24 grup teatralnych z całej Polski.
Zespoły teatralne ocenia zawsze
profesjonalne jury, w skład którego wchodzili dotychczas aktorzy:
Beata Kawka, Edyta Jungowska,
Ewa Szykulska, Joanna Brodzik,
Małgorzata Zajączkowska, Maria Mamona, Izabela Kuna, Maria
Seweryn, Anna Romantowska,
Rafał Mohr, Maciej Kowalewski,
Piotr Grabowski. W grupie oceniających był także krytyk filmowy, reżyser filmowy, teatrolog,

scenarzyści filmowi, dramaturg,
dyrektor WOAK w Toruniu i inni.
Pomysłodawcą Festiwalu jest Elżbieta Piniewska - nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu, reżyser teatralny
i scenarzysta.

Na zdjęciu obok:
CBR’60 na scenie

Galeria Młodych

Fotograficzne eksperymenty Anny Marszałek

Zdjęcie powyżej
powstało w wyniku
eksperymentu z rzutnikiem. Ponownie odwołanie do chrześcijańskiej przeszłości,
ale Chrystus zyskuje
nowy, ikonograficzny
wymiar. - Jest to moja
interpretacja motywu
Chrystusa Miłosiernego – wyjaśnia artystka.

Anna Marszałek jest absolwentką Liceum Plastycznego w Gdyni
- Orłowo w specjalizacji plastyka - fotografia. Zajmuje się głównie
fotografią autorską. W jej pracach można znaleźć odwołania do
japońskiej fascynacji naturą. Sporo uwagi poświęca też tematom
ludzi.
- Wątek człowieka pojawił się choćby w mojej pracy dyplomowej „Pogorzelisko”. Był to cykl opowiadań o losach przodków i
wstęp do filmu, którym chcę się teraz zająć. Fotografia jest dziedziną sztuki, na której mistrzowie zdążyli już zjeść zęby, a pozostaje nadal aktualna – mówi Anna Marszałek.
Artystka brała udział m.in. w wystawie Międzynarodowego
Biennale Fotograficznego Szkół Plastycznych w 2011 roku, I Ogólnopolskim Biennale Plakatu w 2012 roku, a w 2013 roku w wystawie „Wiersz +”. W 2013 roku zajęła trzecie miejsce w Frankofońskim Maratonie Fotograficznym. W tym roku zadebiutowała etiudą
pt. „Drzewo i dom” w IX Edycji Katowickiego Festiwalu Animacji
OFFK-a. Prace Anny Marszałek można oglądać na stronie: annamarszalekfoto.tumblr.com.
Zdjęcie należy do tryptyku, który znalazł się na wystawie Międzynarodowego
Biennale Fotograficznego
Szkół Plastycznych w 2011
roku. Przedstawia rodzinę
ryb i ma konotację religijną z przeszłością artystki.
Symbol ryby nawiązuje
do chrześcijaństwa. – Cały
tryptyk jest formą terapeutycznej rozmowy z samym
sobą, podczas której młody
człowiek przygląda się narodzinom swojej tożsamości –
tłumaczy Anna Marszałek.

Zdjęcia: Anna Marszałek, (sta)

Teatr
(sta)

Fot. Archiwum CBR’60

Teatr. Brodniczanie na Arlekinadzie
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Przedszkola. Poradnik dla rodziców
W Brodnicy działają przedszkola publiczne i niepubliczne,
w których łącznie opiekę znajduje ponad 1200 dzieci

Przedszkola niepubliczne:

Przedszkole przy ul. Kamionka, grupa Stokrotki

Przedszkola Publiczne
1. Przedszkole nr 6, ul. Batalionów Chłopskich 28 –
liczba dzieci 227
Oddziały przedszkolne funkcjonują:
- w budynku ul. Bataliony Chłopskie 28
- w budynku ul. Królowej Jadwigi 3
- w budynku ul. 3 Maja 2

1. Przedszkole Niepubliczne, ul. Kamionka 16, organ
prowadzący – Barbara Tęgowska, liczba dzieci 132, w tym
25 z innych gmin;
2. Przedszkole Niepubliczne, ul. Jagiellońska 8, organ
prowadzący – Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe,
liczba dzieci 161, w tym 12 z innych gmin;
3. Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”, ul.
Stefana Czarnieckiego 2, organ prowadzący – Barbara
Kurt, liczba dzieci – 43;
4. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”, ul.
Żwirki i Wigury 10, organ prowadzący – Dominika Wysocka, liczba dzieci – 20, w tym 12 z innych gmin;
5. Przedszkole Niepubliczne „Misiaki”, ul. Wczasowa
4B, organ prowadzący – Anna Teska, liczba dzieci 40,
w tym 17 z innych gmin;
6. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”, ul.
Wczasowa 2A (oddział ul. Wczasowa 2A i ul. Jana III Sobieskiego 2A), organ prowadzący - Marzena Schuetz, liczba dzieci 39, w tym 13 z innych gmin;
7. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
„Zaczarowany Ołówek”, ul. Nowa Kolonia 7A, organ
prowadzący - Joanna Piotrowska, liczba dzieci 7, w tym 7
z innych gmin.
Razem w przedszkolach niepublicznych: 442 dzieci.

2. Przedszkole nr 8, ul. Zielona 3 – liczba dzieci 180
Oddziały przedszkolne funkcjonują:
- w budynku ul. Zielona 3
- w budynku ul. Kolejowa 62
3. Przedszkole im. Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a – liczba dzieci 381, w tym 6 w oddziale przedszkolnym specjalnym
Oddziały przedszkolne funkcjonują:
- w budynku ul. Wyspiańskiego 12A
- w budynku ul. Wyspiańskiego 13
- w budynku ul. Nowa 34

Przedszkole „Wesole Skrzaty”, grupa Maluchów

Wakacyjne dyżury
przedszkoli publicznych
w 2015 roku
29 czerwca - 17 lipca. Przedszkole nr 8, ul. Zielona 3, tel. (56) 493-4606
20 – 31 lipca. Przedszkole nr 6, ul.
Batalionów Chłopskich 26, tel. (56)
498-35-56
3 – 14 sierpnia. Przedszkole im.
Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 13a, tel. (56) 498-79-49
Od 17 sierpnia czynne wszystkie
przedszkola.
Przedszkole nr 8 przy ul. Zielonej, grupa pięciolatków

Opłaty w przedszkolu publicznym
Wysokość opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym określiła Rada Miejska. Od
2014 r. wynosi 1 zł za godzinę faktycznego pobytu ponad 5 godzin
dziennie, tzn. jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu 8 godzin to
rodzic płaci 3 zł za ten dzień.
W przedszkolach publicznych
w Brodnicy prowadzi się elektroniczny system rejestracji frekwencji
dzieci. Rodzic pokrywa także koszty
wyżywienia dziecka według stawki
dziennej określonej przez dyrektora
i uzgodnionej z burmistrzem. Rodzic płaci tylko za dni, kiedy dziecko
korzysta z wyżywienia.
W ramach opłaty 1 zł za godzinę dzieci mają gwarancję realizacji podstawy programowej

Zasady przyjęcia dziecka
do przedszkola publicznego
Od
roku
szkolnego
2014/2015
obowiązują nowe zasady naboru - rekrutacji dzieci do
przedszkoli publicznych
określone
w
ustawie
o systemie oświaty.
Rekrutacja odbywa się tylko
na „wolne miejsca”, tzn. dzieci,
które chodzą już do przedszkola i są w wieku 3-5 lat pozostają w nim na kolejny rok na
podstawie złożonej deklaracji
rodziców. (W poprzednich latach nabór odbywał się każdego roku od nowa na wszystkie
miejsca w przedszkolu). Rekrutacje prowadzi się na miejsca
zwolnione przez dzieci, które
rozpoczęły naukę w szkole.

Zasady rekrutacji:

Razem w przedszkolach publicznych: 788 dzieci.

Przedszkola niepubliczne zgodnie z warunkami wynikającymi
z ustawy o systemie
oświaty, otrzymują z budżetu miasta dotacje na
każde dziecko. Zasady
przyznawania i rozliczania oraz kontroli przyznanej dotacji określa
odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Brodnicy. Dotacja na jedno
dziecko w przedszkolu
niepublicznym wynosi
399,11 zł miesięcznie
tj. 75 proc. kosztów
utrzymania jednego
dziecka w przedszkolu
publicznym.

Przedszkole przy ul. Kamionka, grupa Słoneczka

oraz zajęcia dodatkowe, w tym
język obcy i rytmikę. Dzieci mają
zapewnioną pomoc logopedyczną oraz w miarę potrzeb także
pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Przedszkole publiczne nie
może pobierać żadnych innych
opłat. Składka na tzw. radę rodziców jest dobrowolna, nie stanowi dochodu przedszkola, a o jej
wydatkowaniu decydują rodzice.
Koszt miesięczny utrzymania
jednego dziecka w przedszkolu
publicznym wynosi od 1 stycznia
br. 532,15 zł i może ulegać zmianie w zależności do liczby dzieci
oraz kwoty w budżecie przeznaczonej na prowadzenie przedszkoli publicznych.

1) Terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do
przedszkola określa dyrektor
po uzgodnieniu z burmistrzem.
Zarządzenie dyrektora jest podawane do wiadomości publicznej.
2) Wzór wniosku o przyjęcie
dziecka do przedszkola jest jednakowy dla wszystkich przedszkoli publicznych w Brodnicy.
3) Po zakończeniu naboru
wniosków o przyjęciu dziecka
do przedszkola decyduje liczba punktów przyznawanych za
kryteria.
Kryteria, jakie bierze pod
uwagę komisja:
I etap – są określone w ustawie tzw. „ustawowe”. 1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
II etap – w roku 2014/2015
kryteria ustalał dyrektor w porozumieniu z burmistrzem. Natomiast od roku szkolnego

2015/2016 kryteria ustala Rada
Miejska (projekt stosownej
uchwały jest w przygotowaniu).
Rodzice mają prawo złożyć jednocześnie wnioski do
wszystkich trzech przedszkoli
publicznych w Brodnicy. Po
zakwalifikowaniu nawet do
wszystkich wybierają tylko jedno, którym są zainteresowani
(prawo wyboru przedszkola
gwarantuje ustawa o systemie
oświaty).
Komisja rekrutacyjna ma obowiązek wywieszenia list dzieci zakwalifikowanych, a potem przyjętych w siedzibie przedszkola.
Od decyzji komisji rodzic może
się odwołać do dyrektora i do
sądu.
4) Jeżeli po rekrutacji nadal
pozostaną wolne miejsca, dyrektor ogłasza nabór uzupełniający. Kryteria stosowane
w rekrutacji uzupełniającej są
takie same, z tym że wnioski
mogą składać także rodzice zamieszkali poza terenem miasta
Brodnicy. Takiej możliwości nie
ma w podstawowym terminie
rekrutacji, w którym rozpatrywane są tylko wnioski dzieci
zamieszkałych na terenie miasta Brodnicy (tj. wymóg wynikający z ustawy).
W czasie trwania roku szkolnego, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
o przyjęciu dziecka decyduje
dyrektor.
Jeżeli
zabraknie
miejsc
w przedszkolu publicznym dla
dzieci, które mają obowiązek
(pięciolatki) i które mają prawo
(czterolatki), dyrektor informuje burmistrza, a ten wskazuje
rodzicom przedszkole, w którym dziecko będzie przyjęte.
Jeżeli nie ma miejsc to burmistrz ogłasza konkurs ofert
dla przedszkoli niepublicznych,
które przyjmą dzieci na warunkach obowiązujących w przedszkolu publicznym.
Nie ma możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola
publicznego poza rekrutacją,
chyba że jest to w trakcie trwania roku szkolnego.

Przedszkole „Wesole Skrzaty”, grupa starszaków

Wybory Miss

nr 2 (292), marzec 2015

Magdalena Lisińska, 17 lat. Lubi
grać na pianinie i oglądać filmy.
W przyszłości chciałaby pracować
ze zwierzętami lub zostać aktorką
filmową. W konkursie wystartuje
z numerem 1.

Wiktoria Pachnik. 16 lat, uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy o profilu biologiczno-chemiczno-medycznym.
Jej największą pasją jest taniec.
W konkursie z numerem 2.

Paulina Duda, lat 18. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego.
Chodzi do drugiej klasy o profilu
medycznym. Interesuje się koszykówką oraz fotografią. W wolnych chwilach lubi czytać książki.
W konkursie z numerem 3.
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Paulina Zawacka, 19 lat. Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Lubi gotować.
Interesuje się piłką nożną i kinem
akcji. Swoją przyszłość wiąże z językiem niemieckim. W konkursie
z numerem 4.

Oliwia Karczewska, 18 lat.
Uczennica
I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi
Michałowskiej w Brodnicy. Mieszka w Jabłonowie Pomorskim.
W konkursie z numerem 5.

Wybory

Korona dla najpiękniejszej
Nadchodzi czas na jedną z ulubionych wiosennych
imprez, czyli wybory Miss Ziemi Michałowskiej 2015.
Zapowiada się ona szczególnie ciekawie, bowiem do rywalizacji o koronę zgłosiło się aż 17 panien i nie ma zdecydowanej faworytki. Szanse są bardzo wyrównane.

Daria Wiśniewska, 18 lat,
Uczennica III LO w Brodnicy.
Uczęszcza do klasy o profilu
dziennikarsko-prawniczym. Pasjonatka fotografii i podróży. W konkursie z numerem 6.

To już siedemnasta odsłona konkursu, który przygotowują pracownicy BDK. Zasady pozostają niezmienne od lat.
O tytuł Miss Ziemi Michałowskiej ubiegają się dziewczęta,
które nie ukończyły 24 roku życia, mają co najmniej 165
cm wzrostu i są niezamężne. Pierwszy warunek dziewczęta
spełniają z dużą nadwyżką. Średnia wieku to 17 lat. Ze wzrostem jest odrobinę gorzej, ale za to wszystkie kandydatki
są pannami, co powinno szczególnie ucieszyć miejscowych
kawalerów. Tegoroczna miss oprócz korony i tytułu otrzyma
3 tysiące złotych brutto oraz szereg cennych upominków.

Cenne nagrody czekają też na zdobywczynie tytułów wicemiss oraz miss publiczności, gracji i foto. Swoje miss ogłoszą też lokalne gazety oraz portal ebrodnica.pl.
Kandydatki do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2015
zostały sfotografowane dla naszej gazety podczas jednej
z prób. Ponieważ przyszła miss nie będzie chodzić po ulicy z koroną na głowie i w wieczorowej sukni, uznaliśmy że
pokażemy dziewczęta tak, jak wyglądają na co dzień. Bez
zabiegów upiększających.

Stronę przygotował: Paweł Stanny
Pomoc przy zdjęciach: Paulina Duda

Weronika Sternicka, lat 17.
Uczennica I LO w Brodnicy o profilu medycznym. Bardzo lubi sport,
podróże oraz sztukę. Jej pasją jest
jazda konna. W konkursie z numerem 7.

Tegoroczne wybory Miss Ziemi Michałowskiej odbędą
się w Brodnickim Domu Kultury 9 kwietnia o godz. 18.00.

Weronika Sztandarska, 16 lat.
Uczy się w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Osieku. Jej pasją jest
muzyka i aktorstwo. W wolnych
chwilach śpiewa i rozwija swoje
talenty. W konkursie z numerem 8.

Monika Szymborska, 18 lat.
Uczennica trzeciej klasy I LO
w Brodnicy. Wieczna optymistka,
zarażająca ludzi pozytywną energią. Ma głowę pełną pomysłów.
Chciałaby studiować dziennikarstwo. W konkursie z numerem 9.

Oliwia Pawłowska, 18 lat.
Jest uczennicą III LO w Brodnicy.
Uprawia sport od najmłodszych
lat. Szczególnie lubi piłkę ręczną.
Chciałaby studiować na Akademii
Wychowania Fizycznego. W konkursie z numerem 10.

Sandra Lewicka, lat 18. Uczy się
w Liceum dla Dorosłych o profilu
administracyjnym. Interesuje się
modą. Pasjonują ją też podróże.
W konkursie z numerem 11.

Joanna Mełnicka, lat 16. Uczennica III LO w Brodnicy. Interesuje
się historią, geografią i literaturą.
Jest utalentowana plastycznie.
W konkursie z numerem 12.

Maja Szulc, lat 17. Uczęszcza do
II klasy I LO w Brodnicy o profilu
matematyczno-fizycznym. Interesują ją podróże, sport oraz moda.
W konkursie z numerem 13.

Karolina Brozowska, lat 17.
Uczennica I LO w Brodnicy o profilu biologiczno-chemicznym. Swoją przyszłość wiąże z medycyną. Jej pasją jest podróżowanie.
W konkursie z numerem 14.

Karolina Jastrzębska, 16 lat.
Jest uczennicą Technikum Logistycznego w Brodnicy. Pasjonatka
fotografii, a także miłośniczka domowej kuchni. W konkursie z numerem 15.

Karolina Borkowicz, 18 lat. Uczy
się w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy w klasie o profilu
psychologiczno-pedagogicznym.
Uwielbia teatr, sport i muzykę.
W konkursie z numerem 16.

Monika Jamroży, lat 17. Pochodzi z Wawrowic w powiecie
nowomiejskim. Uczęszcza do ZSZ
w Kurzętniku, a swą przyszłość
wiąże z fotografią. W konkursie
z numerem 17.
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Kalejdoskop kulturalny

Koncert. Jazzowa Grażyna
Brodnicki Dom Kultury zaprasza na koncert Grażyny
Łobaszewskiej. Jednej z najwybitniejszych polskich piosenkarek i kompozytorek będzie można posłuchać 18
kwietnia o godzinie 18.00.
Porównywana z Arethą Franklin od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych
dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów
muzyki rozrywkowej, ale także własnymi interpretacjami
standardów jazzowych oraz gospel. Połączenie jednego
z najwybitniejszych głosów z doskonałym repertuarem,
często w odświeżonych aranżacjach, stanowi gwarancję
niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym poziomie.
Brodnicki koncert to niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z piosenkarką, która od ponad 40 lat wywiera wpływ na kształt polskiej sceny muzycznej. Bilety
w cenie 40 zł do nabycia w BDK.
(sta)

Sztuka. „Kamienie” Magdaleny Fokt
Galeria Art Radzikowscy zaprasza w sobotę 28 marca
na wernisaż obrazów Magdaleny Fokt. Prezentowany
zbiór prac należy do cyklu „Kamienie”.
- Artystka podejmuje próbę uchwycenia antynomii życia
- ciężaru i lekkości. Malując, przenosi na płótno pozorną
sprzeczność naszego bytu, nierozłączny element cudu istnienia – tłumaczy Beata Radzikowska, kustosz wystawy.
Magdalena Fokt jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Obecnie współtworzy Stowarzyszenie Artystyczne „Front Sztuki” i Kamienicę Artystyczną TA3.
Wernisaż odbędzie się o godzinie 17.00, w siedzibie Galerii Art. Radzikowscy przy ul.700-lecia 4/5 w Brodnicy.
(sta)

KINO ORANGE W BDK
REPERTUAR
12 KWIETNIA
„Baranek Shaun” - 9:30
Familijny/ komedia/ animacja/ dla przedszkolaków,
cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10 zł grupowy, czas trwania:
85 minut.
Mała owca w wielkim mieście!! Kinowa opowieść
o przygodach Baranka Shauna, bohatera jednego z najbardziej popularnych seriali animowanych dla młodszych i trochę starszych.

„Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów” (3D dubbing PL) - 12:00
Familijny, komedia, cena biletu: 16 zł normalny, 15 zł
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 13 zł grupowy, czas trwania: 85 minut.
Twórcy animowanych hitów kinowych „Odlot”
i „Wall-e” prezentują kolejną odsłonę kultowego komiksu o Asteriksie i Obeliksie w nowej gwiazdorskiej obsadzie dubbingowej. W rolach głównych: Wojciech Mecwałdowski, Arkadiusz Jakubik, Piotr Fronczewski, Piotr
Adamczyk, Anna Mucha, Czesław Mozil, a także Mariusz
Pudzianowski i Mamed Khalidov.
Rok 50-ty przed naszą erą: cała Galia jest okupowana
przez Rzymian… Cała? Nie! Jedna osada, zamieszkana
przez niepokornych Galów nadal stawia opór najeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar, postanawia zmienić
taktykę: skoro jego armia nie jest w stanie podbić siłą
galijskich barbarzyńców, to może uwiedzie ich rzymska
cywilizacja?

Brodnicka
biblioteka
zaprasza na kolejne „Spotkanie z gwiazdą”. Po Andrzeju Stasiuku i Marii
Ulatowskiej, gościem bibliotekarzy i czytelników
będzie aktor i pisarz Jan
Nowicki. Cykl spotkań organizowany jest z okazji
70. rocznicy powstania biblioteki w Brodnicy.
Jan Nowicki jest postacią
bardzo dobrze znaną i zasłużoną dla polskiej kultury.
Jako aktor filmowy debiutował w 1963 roku. Zagrał
w ponad 80 polskich filmach. Grał także zagranicą
m.in. na Węgrzech. Łącznie
wystąpił w 240 produkcjach
filmowych. Jedną z jego
wielkich ról filmowych
była postać Piotra Grynicza
w obrazie pt. „Wielki Szu”

z 1982 roku w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
Aktor ma również na swoim koncie wiele wspaniałych
ról teatralnych w sztukach
opartych m.in. na twórczości
F. Dostojewskiego, W. Szekspira czy S. Wyspiańskiego.
W latach 1958-60 studiował na Wydziale Aktorskim
PWSTiF w Łodzi, a w 1964
roku ukończył PWST w Krakowie. Niedługo po ukończeniu tej ostatniej uczelni
został aktorem w słynnym
krakowskim Teatrze Starym,
w którym pracuje do dziś.
Jan Nowicki dał się również poznać jako pisarz - autor książek, wierszy i tekstów
piosenek. Jego działalność
literacka zamyka się jak na
razie na trzech książkach.
Pierwsza to „Między niebem
a ziemią”, stanowiąca zbiór

Fot. Czesław Wasiłowski

Czytelnictwo. Nie tylko Wielki Szu

Jan Nowicki

satem tekstów był słynny
twórca Piwnicy pod Baranami Piotr Skrzynecki.
Legendarna już „piwnica” to miejsce, z którym
Jan Nowicki również był
związany artystycznie. Kolejne książki to „Mężczyzna
i one” oraz „Białe walce”.
Ta ostatnia, wydana w 2014
roku, to piękna opowieść
o przemijaniu i smakowaniu życia w okresie dojrzałym. Jej akcja toczy się
w Ciechocinku na Kujawach. Z tym regionem aktor związany jest również
prywatnie. Mieszka w Krzewencie koło Kowala, w którym się urodził.
(sta)

felietonów-listów publikowanych w latach 1998–2000
na łamach Przekroju. Adre-

Książki. Na tropie podpalacza
Pojawił się w sprzedaży kolejny, trzeci już
tom sagi o policjantach
z Lipowa autorstwa
Katarzyny Puzyńskiej.
Nowa książka nosi tytuł „Trzydziesta pierwsza”.
Tak jak w poprzednich
książkach, autorka ponownie wprowadza nas
w świat wsi położonej
niedaleko Brodnicy. Wsi,
w której plotka goni plotkę
i wszyscy wszystko o sobie
wiedzą, a jednak … Lipowo okazuje się kryć w sobie niejedną tajemnicę.
Jest rok 2013, grudzień.
W Lipowie panuje nerwo-

„BODY/CIAŁO” - 14:00
Dramat, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10 zł grupowy, czas trwania: 90 minut.
Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, autorki wielokrotnie nagrodzonych „33 scen z życia”, „Sponsoringu”
i „W imię…”, który zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię, na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
Cyniczny prokurator (Janusz Gajos) i jego cierpiąca na
anoreksję córka (Justyna Suwała) próbują, każde na swój
sposób, odnaleźć się po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny Anna (Maja
Ostaszewska) oznajmi im, że zmarła skontaktowała się
z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni
zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć.
Film Małgorzaty Szumowskiej znalazł się w elitarnym
gronie tytułów nominowanych do Złotego Niedźwiedzia
tegorocznego Berlinale. To drugi z rzędu, po „W imię…”,
film Szumowskiej startujący w Konkursie Głównym festiwalu w Berlinie i czwarty w programie imprezy. Stawia to ją
obok największych nazwisk polskiego kina: Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego.
W obsadzie, jak zawsze u autorki „Sponsoringu” i „33
scen z życia”, znakomite nazwiska: Janusz Gajos („Układ
zamknięty”), Maja Ostaszewska („W imię…”), Adam Woronowicz („Pani z przedszkola”), Ewa Dałkowska („Korczak”), Władysław Kowalski („Bogowie”) i Tomasz Ziętek,
aktorskie odkrycie „Kamieni na szaniec”. W roli filmowej
córki Janusza Gajosa brawurowo debiutuje warszawska
rzeźbiarka i stylistka Justyna Suwała. Autorem zdjęć jest
Michał Englert, laureat festiwalu Sundance („Nieulotne”)
i FPFF w Gdyni za inny z obrazów Szumowskiej „33 sceny
z życia” (prywatnie partner Mai Ostaszewskiej)

wa atmosfera oczekiwania
na powrót mordercy, Tytusa Weissa, który piętnaście

lat wcześniej podpalił dom
profesora Dworakowskiego. W pożarze zginęły
wówczas cztery osoby,
w tym ojciec miejscowego policjanta Daniela Podgórskiego. Pojawienie się
w Lipowie młodocianego
podpalacza wywołuje zamęt i niemałe komplikacje
w życiu aspiranta oraz jego
współpracowników. Kolejny pożar, następne ofiary,
tajemnicze rodzeństwo ze
Szwecji próbujące wymierzyć sprawiedliwość jednemu z mieszkańców, a do
tego nowe fakty w sprawie
zbiorowego samobójstwa
wyznawców sekty Witalisa
Sobieraja – to tylko kilka

Szalone lata dziewięćdziesiąte, gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska śniła amerykański sen. Wielka
transformacja, gorączka złota, spełniają się marzenia „od
zera do Rockefellera”. Tomek i Rudy - chłopaki z prowincji
napędzani pasją i marzeniami żegnają szarą rzeczywistość
i ruszają na podbój discopolowych list przebojów.
Karierę zaczynają od koncertów w remizach i wiejskich
dyskotekach, by w końcu jako grupa LASER brawurowo
wedrzeć się na muzyczne salony, czyli do wytwórni Alfa,
w której króluje jedyny prawdziwy Polak - Daniel Polak
(Tomasz Kot). Tam Tomek zakochuje się w pięknej i ekscentrycznej diwie Gensoninie (Joanna Kulig), zdobywa
kasę i sławę, a wszystkie dziewczyny tańczą już tylko dla
niego. Lecz sukces ma swoją cenę: dolary pozornie dają
wolność i swobodę, a z amerykańskiego snu można się
szybko i brutalnie przebudzić.
DISCO POLO to komediowy thriller, szalony romans
oraz film drogi podany z lekkością i w oparach absurdu.
W rolach wschodzących gwiazd disco: Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Joanna Kulig i Aleksandra Hamkało
- jedni z najbardziej uznanych artystów młodego pokolenia, którym towarzyszą wybitni aktorzy tacy jak: Tomasz
Kot, Iwona Bielska, Jacek Koman, Janusz Chabior, Juliusz

Katarzyna Puzyńska kolejny raz pokazuje, że umie
pisać z pasją, ciekawie
i zaskakująco. Jej powieści
obok wartkiej akcji odznaczają się bogatą warstwą
obyczajową i intrygującymi bohaterami. Lektura
obowiązkowa, nie tylko dla
fanów kryminałów i poszukiwaczy regionalnych wątków w literaturze.
(WB)

Chrząstowski i Mariusz Drężek. Gościnnie występują najpopularniejsi wykonawcy muzyki disco polo: Radosław
Liszewski, Tomasz Niecik i Robert Klatt.
Ścieżka muzyczna filmu zawiera 26 przebojów, w tym
utwory zespołów: Weekend, Akcent, Skanner, Tomasza
Niecika, Classic, Boys i innych.

„Szybcy i wściekli 7” - 20:30
Kino akcji, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy
(szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10 zł grupowy, czas
trwania: 140 minut.
Dominic Toretto, Brian O’Conner, Letty Ortiz i inni szybcy i wściekli wracają na ekrany kin. Za każdym razem twórcy filmu starają się przebić efekty poprzedniej części, tak
będzie i tym razem, zwłaszcza że motywem przewodnim
filmu będzie zemsta. Tyle że ta nie będzie słodka, a wyrafinowana, brutalna i skuteczna. Ian Shaw planuje pomścić
śmierć brata Owena. W filmie po raz ostatni zobaczymy
Paula Walkera.
Seria „Szybcy i wściekli” jest niespotykanym dotąd
w kinematografii fenomenem i zasłużyła na miano filmów
kultowych. Zarobiła na świecie ponad 2,3 miliarda dolarów.

Bilety na wszystkie seanse do nabycie w kasie
kina OD GODZINY 8:00.
Rezerwacji można dokonywać telefonicznie,
dzwoniąc na nr (22) 357 78 00, w godz. 10:0015:00, bądź wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@kinoorange.pl
Bilety w przedsprzedaży dostępne są na stronie: www.KinoOrange.pl
Rezerwacje, jak i przedsprzedaż biletów on line
kończą się na 24 godz. przed seansem.
Bilety zarezerwowane należy odbierać NAJPÓŹNIEJ godzinę przed seansem.

„Disco Polo” - seans I - 16:00, seans II - 18:15
Komedia/ romans/ film drogi, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10
zł grupowy, czas trwania: 105 minut.

spraw burzących spokój
Lipowa.

Na pierwszej odsłonie kina Orange
w Brodnicy publiczość nie zawiodła
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Akt leżący 1957

Malarka i model 1957

Akt z kwiatami 1956

Sztuka. Pastelowy świat Tymona Niesiołowskiego
Ponad 40 prac klasyka
polskiego malarstwa Tymona Niesiołowskiego
można oglądać w muzealnej Galerii Brama przy
Małym Rynku. Na ekspozycję
zatytułowaną
„Kobiety Tymona Niesiołowskiego” składają się
obrazy olejne, rysunki
i grafiki.

Portret dziewczyny 1952

Wnętrze 1956

Urodzony w 1882 we Lwowie malarz i grafik kształcił
się pod kierunkiem Józefa
Mehoffera, Teodora Axentowicza i Stanisława Wyspiańskiego. Długa i bogata
kariera artystyczna Tymona
Niesiołowskiego obejmuje
niemal wszystkie ważniejsze
kierunki w polskiej sztuce XX
wieku.
We
wczesnym
etapie
twórczości malował głównie
martwe natury oraz akty prezentowane we wnętrzu lub
na tle pajzażu. Liczne podróże po Europie (Wiedeń, Paryż, Monachium, Budapeszt)
zaowocowały zainteresowaniem secesyjną stylistyką
malarstwa Gustawa Klimta
oraz dorobkiem francuskiego postimpresjonisty Paula
Gauguina.
Zdobywając uznanie i pozycję od 1928 roku, Tymon

Najpopularniejsze
tematy
to akty, martwe natury oraz
tematy związane z cyrkiem
i literaturą.

Tymon Niesiołowski z modelką Ewą Czerechowską
1960. Reprodukcja z katalogu wystawy monograficznej.
Muzeum Okręgowe w Toruniu. Grudzień 2005
Niesiołowski nauczał malarstwa oraz projektowania tkanin i plakatów na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie.
W jego malarstwie z lat
30- tych widać wpływ popularnego w ówczesnej Polsce
koloryzmu. Kolory na obrazach nabrały świetlistości
i intensywności. Pojawiło
się więcej tonów błękitnych,
różowych, brązowych i zielonych. W 1945 roku artysta
związany dotąd z wileńskim
środowiskiem
twórczym
(był członkiem Wileńskiego
Towarzystwa Artystów Plastyków)... osiadł w Toruniu.

W latach 1946-1960 kierował
Katedrą Malarstwa Sztalugowego Sekcji Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
W
okresie
toruńskim
ukształtował się nowy styl
artysty
nawiązujący
do
twórczości
francuskiego
malarza Henri Matisse’a. Na
obrazach Tymona Niesiołowskiego z lat 50-tych przedmioty i postacie ludzkie są
dekoracyjnie
spłaszczone,
oszczędne w formie oraz
obwiedzione czarnym konturem. W kolorystyce dominują brązy, zielenie i oranże.

Oprócz wpływów Matissa,
w drugiej połowie lat 50-tych
artysta czerpał również z dokonań włoskiego przedstawiciela Ecole de Paris Amadeo
Modiglianiego. Przejawem
tego było choćby wysmuklenie malowanych postaci,
głównie ich twarzy i szyi oraz
uproszczenie oczu do ciemnych, migdałowych szparek.
W okresie powojennym
Niesiołowski tworzył także
grafiki, używając różnych
technik. Krytycy sztuki sugerują, że właśnie one miały
wpływ na zastosowanie konturów w malarstwie olejnym
artysty.
Prezentowane w Galerii „Brama” obrazy Tymona
Niesiołowskiego
stanowią
przekrój przez najważniejsze okresy jego twórczości.
Wybrana kolekcja obrazów
zawiera wiele „klasyków”.
Wystawę można oglądać do
połowy kwietnia br.
Tekst i reprodukcje:
Paweł Stanny

Brodnickie Muzeum Wyobraźni

Drzwi do napoleońskiej legendy
Czy drzwi mogą być dziełem sztuki?
Nie trzeba się wiele zastanawiać nad
tym pytaniem. Wystarczy spojrzeć
na zabytek, który znajduje się w zbiorach brodnickiego muzeum. To jedna
z najpiękniejszych ocalałych pamiątek po czasach cesarstwa Napoleona
I w Brodnicy.
Przez wieki drzwi zdobiły budynek
znajdujący się na skrzyżowaniu ulic
Przedzamcze i Św. Jakuba. Wykonane
najprawdopodobniej w miejscowym
warsztacie wyraźnie zdradzają cechy
stylu empire, określanego też mianem
stylu cesarstwa. Był on popularny we
Francji i krajach znajdujących się w orbicie wpływów cesarskiej Francji z lat
1804-1815. Skończył się wraz z upadkiem Napoleona.

Styl empire stosowany był w malarstwie, architekturze, meblach (sztuce
użytkowej), a nawet w modzie. Czerpał ze sztuki starożytnej Grecji, Rzymu
i motywów staroegipskich. Najbardziej
rozpoznawalnym symbolem była litera N, czyli inicjał cesarza Napoleona.
W architekturze empire poznać można
było m.in. po symetrii i wyjątkowej dekoracyjności, stosowaniu wyobrażeń
orła lub łabędzia (ulubiony ptak cesarzowej Józefiny).
Brodnickie drzwi powstały prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku. Cechy, które pozwalają
przypisać je do stylu cesarstwa to symetria oraz dekoracyjność w postaci
starożytnej wazy i ozdobnych draperii.

Na szczególną uwagę zasługują
dwa wyobrażenia ptaków, które można
kojarzyć ze wspomnianymi łabędziami Józefiny lub cesarskimi orłami. Te
ostatnie przedstawiane były zazwyczaj
z dłuższymi i bardziej rozstawionymi
skrzydłami. Łatwiej więc rozpoznać
w ptakach łabędzie.
Za zgodą właścicieli, XIX-wieczne
drzwi zostały wymontowane z domu
i zastąpione przez współczesne, pozyskane przez muzealników. Dziś piękny
i oryginalny zabytek, ocalony przed
zniszczeniem, można oglądać jako
ekspozycję stałą w sali wystawowej
muzealnej Galerii „Brama” przy Małym
Rynku 4.

Tekst i fot. Paweł Stanny

Brodnickie drzwi w stylu empire

10

Historia

nr 2 (292), marzec 2015

Brodnica w kolorze sepii

Fot. Prawdopodobnie Edward Osmański

Biblioteka na dworcu
Jubileusz 70-lecia działalności obchodzi w tym roku brodnicka biblioteka.
Przed wojną miasto nie prowadziło biblioteki publicznej. W celu zaspokojenia
potrzeb czytelniczych brodniczanie korzystali m.in. ze zbiorów prywatnych
zamożniejszych mieszkańców.
W latach 20-tych w Brodnicy stworzono namiastkę biblioteki działającą w budynku dworca kolei państwowych. Na zdjęciu z jej otwarcia i poświęcenia widać delegacje ówczesnych organizacji społecznych oraz burmistrza Brodnicy
Mieczysława Jerzykiewicza (w białym garniturze), który zmarł tragicznie w 1929
roku. Był to człowiek wielce zasłużony dla kultury w mieście. On to właśnie
w 1918 roku, wspólnie z Kazimierzem Wojciechowskim, redagował „Gazetę
Brodnicą”, która cztery lata później zmieniła tytuł na „Ziemia Michałowska”.
Choć bibliotekę miejską założono w 1945 roku, dworzec kolejowy w Brodnicy jeszcze długo po wojnie spełniał rolę placówki odgrywającej pewną rolę
kulturalną. Na piętrze budynku mieścił się klub-czytelnia z codzienną prasą
i książkami, z których korzystali m.in. dojeżdżający do szkoły uczniowie i dorośli.
Dziś dworzec brodnicki jest martwy, niezagospodarowany. Szkoda, że nie
udało się pójść drogą niedalekiej Ostródy, gdzie tamtejszy przedwojenny dworzec wyremontowano i przekształcono w ośrodek pracy twórczej i galerię. Spełnia on również swoją podstawową rolę.

Paweł Stanny

Otwarcie biblioteki na stacji

Z ARCHIWUM ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ

Brodnica stolicą i sercem pogranicza
Nieciekawe i mało ponętne są
zazwyczaj miasteczka prowincjonalne. Czuć je plotką, kartami
i wódką, już na kilka kilometrów.
Zaspany zawsze i niemrawy,
obcy wszystkiemu co wykracza
poza zwykłą, codzienną szarość, śpi taki Grajdołek snem
ociężałego leniwca, wyjątkowo
ożywiając się na kilka godzin
w targ i w niedzielę, jeśli pogoda sprzyja.
Pozatem cały tydzień miasteczko poziewa jakby wiecznie
nie dosypiając, choć już o 9 wieczorem na ulicach cmentarny
spokój, a poczciwy obywatel
zaścianka, jeśli nie gra gdzieś
w knajpie w „skata” – to na pewno śpi snem przeciągle chrapliwym ciężkim.
Ale powyższa charakterystyka bynajmniej nie odpowiada
Brodnicy, którą jeśli nazwałem
stolicą, to powodując się nie
przesadą, ile raczej oczarowaniem powstałem stąd, że na
każdym kroku spostrzegam tu
wyróżniający się dodatnio kontrast od pospolitego szablonu
prowincjonalnych miasteczek.

My wszyscy ludzie z większego miasta skłonni jesteśmy wysokiem „cis” mówić jak to jest
w Bydgoszczy, co to jest w Poznaniu, Warszawie itd. – Brodnica ma tylko 8.000 mieszkańców
i… garnizon, a przecież obywatel tutejszy dobrze się w onej
Brodnicy czuje i żaden większem
miastem zaimponować mu nie
można. Zresztą ogólnie rzecz
biorąc, pojęcie prowincji i stolicy

BOGDAN STANISŁAW SOŁTYS

urodził się 6 maja 1894 roku w Kluczborku /Kreuzburg/ na Śląsku jako syn
Joachima i Heleny z domu Spława-Neyman. Pierwsze lata spędził w rodzinnym mieście. W związku z tym, że
rodzice przeprowadzili się do Lwowa,
kontynuował tam naukę i w roku 1913
zdał w gimnazjum maturę. Potem zapisał się na studia w Politechnice Lwowskiej.
W roku akademickim 1913/1914 zaliczył dwa semestry. Należał do skautingu – do 1. Lwowskiej Drużyny Męskiej
im. Tadeusza Kościuszki. W sierpniu
1914 r. wyruszył z Legionem Wschodnim do walki. Był wówczas w plutonie
skautowym. Następnie zgłosił się do
I Brygady Legionów. Otrzymał przydział do 7. Pułku Piechoty. Walczył
w okolicach Tarnowa i tam 15 października 1914 r. nad Sanem został ranny.
Wycofany z frontu17 października 1914
r. zgłosił się do Legionu Zachodniego.
Będąc rekonwalescentem, pracował
w Prowianturze Legionu do końca
roku 1914. W styczniu 1915 r. wstąpił
do kadry kawalerii. Otrzymał przydział
do piątego szwadronu 2. Pułku Ułanów. Z jednostką tą odbył kampanię
wołyńską, biorąc udział w ofensywie

coraz bardziej się zaciera wraz
z rozwojem środków lokomocji.
Że Brodnica ma swoją ambicję,
przekonałem się o tem. Byłem
na tyle nieostrożny, że w „Hotelu
de Rome”, widząc wystawiony
mi rachunek za obiad (bez piwa,
wina ani żadnej rzeczy, która
alkoholem jest) na sumę 1,75
zł. Rzuciłem skromnie uwagę,
że u Lengninga w Bydgoszczy
świetny obiad zjem za jeden złoty. Na co mi pan stołowy z godnością obrażonej dumy odrzekł:
- Takiej „pejzanki” w Bydgoszczy nie da!
- Chciał pan powiedzieć kartoflanki? – uzupełniam.
- Wszędzie inaczej, zależy jak
co i gdzie! – słyszę pewną siebie
odpowiedź.
- No ale w Bydgoszczy nie
gorsza „pejzanka”, a przecież
tańsza – nie daję za wygraną.
- Co tam w Bydgoszczy! – rzecze pan stołowy i tem zamknął
wszelką dyskusję na temat „pejzanki”.
Byłem owem powiedzeniem
„Co tam w Bydgoszczy” przybity, zgnębiony i ugotowany, ale

zarazem miałem dowód wysokiego poczucia swej godności
u tubylca, dotkniętego tak niewczesnem porównaniem ze
strony przyjezdnego.
Ale żart na bok. Jeśli chodzi
o ceny, to muszę Brodnicy przyznać przewagę nad Bydgoszczą
w stosunku 2:1.
W Brodnicy daje się zauważyć rozwinięte życie towarzysko
– kawiarniane. Jest tu także cukierenka, jakby brodnicki „Nasiadek” zowiąca się „Kawiarnią
Obywatelską”. W towarzyskim
żargonie miejscowego garnizonu tę małą cukierenkę nazwano po prostu „Słodką Dziurką”.
Bardzo celna nazwa. Zaraz
poznać ojców chrzestnych tak
trafnej i zarazem kokieteryjnej
nazwy. Zbiera się tu miejscowe wykwintne towarzystwo:
kto na kawkę, a kto znów dla
flirtu. Oczywiście nie będę podawał opisu gości, ryczałtem
tylko nadmienię, że zbierają się
tu wdówki, rozwódki, nawet
mężatki, bezrobotne panny na
wydaniu no i… miejscowy gar-

Ludzie, o których nie można zapomnieć

nizon. Słowem całe przysposobienie wojskowe.
Swoją godzinkę towarzyskiego odpoczynku w tej kawiarence ma także pan starosta em.
Płk. Wimmer. Tu właśnie zastaję
włodarza powiatu i przeprowadzam z nim doraźnie wywiad
na tematy, dotyczące sprawy
pogranicza, o czem w następnej
korespondencji. Na razie piszę
swe impresje i jeśli podaję z życia Brodnicy niejeden szczegół
mniejszego znaczenia, to jedynie w tym celu, aby możliwie
wiernie oddać ciekawy koloryt
prowincji, żyjącej swojem odrębnem, kulturalno – towarzyskiem życiem.
Brodnica jest towarzyska,
ruchliwa, wesoła a podobnej
żywotności nie zauważyłem np.
w sąsiedniem Wąbrzeźnie, też
mieście powiatowem i przewyższającem Brodnicę cyfrą mieszkańców. Co to jednak znaczy
armja. Nieco wojska, towarzyski
i kulturalny starosta i już inaczej
(…).
Wspomniałem, że Brodnica
jest kulturalna i słowa nie co-

oraz walkach nad Styrem i Stochodem.
W roku 1916 wraz z macierzystą jednostką przybył do Mińska Mazowieckiego, gdzie ukończył kurs.
W październiku 1917 r. z pułkiem powrócił do Galicji. Tam zachorował na
tyfus. W szpitalu w Przemyślu leżał do
stycznia 1918 roku. Po wyzdrowieniu
skierowano go do szkoły podchorążych w Bolechowie. Ukończył ją. Wraz
z II. Brygadą Legionów został internowany na Węgrzech w obozie Bustya
Haza. W lipcu 1918 r. udało mu się
zbiec. Przez pewien czas, ukrywając
swoją wojenną przeszłość, pracował
jako rysownik techniczny w przedsiębiorstwie drzewnym pod Złoczowem.

na Śląsk /wcześniej na wiosnę 1920 r.
jako podporucznik pod pseudonimem
Gardawski uczestniczył w pracach plebiscytowych/. Brał udział w II i III powstaniu śląskim, m.in. w walkach pod
Górą św. Anny. Miał wówczas stopień
porucznika.
Po zakończeniu bojów powstańczych na Śląsku pozostał w czynnej
służbie wojskowej. Otrzymał przydział
do 39. Pułku Piechoty w Przemyślu.
W roku 1926 w randze kapitana przeniesiono go do 40. Pułku Piechoty we
Lwowie. Po awansie do stopnia majora
otrzymał stanowisko Wojewódzkiego
Komendanta PW i WF. w Tarnowie.
W 1930 r. powołany został na dowódcę batalionu 52. Pułku Piechoty w Złoczowie. W latach 1931-1934 był wykładowcą taktyki piechoty w Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
Jego przełożony komendant CWP wystawił mu następującą opinię:

1 listopada 1918 roku przyjęty został do Wojska Polskiego. Nominację
na podchorążego otrzymał 8 marca
1919 roku z 38. Pułkiem Piechoty /1.
Pułk Strzelców Lwowskich/ brał udział
w walce o Lwów. Pod Winnikami został
ciężko ranny. Po wyleczeniu powrócił na front. Zimą 1920 roku wyjechał

„Jako wykładowca taktyki piechoty
na kursach C.W. Piech. pracuje ze znakomitymi wynikami. Posiada b. duże
doświadczenie bojowe, ideowy, dobry
organizator i wychowawca. Brał czynny udział w Sekcji Plebiscytowej oraz
P.O.W. na Górnym Śląsku, jak również
w powstaniu górnośląskim. Pod każ-

Ppłk BOGDAN SOŁTYS

ppłk Bogdan Sołtys

fam. Teatry tu mają powodzenie. Powinien się Brodnicą zainteresować dyr. Stoma. Zdarzały
się wypadki, że kasa dała 700
zł. dochodu. – A czy uwierzycie
państwo, że jest tu nawet kabaret? Na 8.000 mieszkańców. Naprawdę wesołe miasteczko z tej
Brodnicy, a dzieje się to wskutek
tego, że ku tej stolicy pogranicza
ciążą sąsiednie powiaty b. Kongresówki; stąd jest ruch, życie,
tempo. Proszę się tylko przyjrzeć
tym targom, jakie się tu odbywają. Czegoś podobnego nie spotkałem w żadnem z innych miast
prowincjonalnych Pomorza.
Brodnickie targi są jakby gospodarcze odpusty, tak na nich
tłoczno, rojno, gwarno. Jak
żywą jest Brodnica gospodarczo niech zaświadczą tutejsze
banki, których jest aż cztery,
wszystkie mocne w krzyżu i cieszą się zaufaniem społeczeństwa (…). Wesołe to miasteczko
w dzisiejszym smutnym kryzysie
żyje jeszcze rytmem zdrowym
i boryka się skutecznie z bryndzą
naszych czasów, a wszystko co
walczy jest jeszcze zdrowe. Taką
jest Brodnica w obecnej chwili.
Prawda, że sympatyczne miasteczko?

Leon Sobociński

Wybrane z numeru 46 z 23
kwietnia 1933 roku

dym względem wartościowy oficer”.
W 1934 r. przeniesiono go na dowódcę II. batalionu 67. Pułku Piechoty na Rudaku w Toruniu. 12 stycznia
1936 roku awansował do stopnia
podpułkownika i otrzymał stanowisko
zastępcy dowódcy 67. Pułku Piechoty
w Brodnicy. Z jednostką tą brał udział
w kampanii wrześniowej. Podczas
bitwy nad Bzurą powierzono mu stanowisko dowódcy 14. Pułku Piechoty.
Funkcję te sprawował bardzo krótko,
ponieważ w nocy z 12 na 13 września
1939 roku poległ pod Konarzewem.
Pochowany został na cmentarzu w Bielawach.
Posiadał następujące odznaczenia:
Odznakę 2 PUŁKU UŁANÓW Leg. Pol.,
KRZYŻ OBRONY LWOWA, Odznakę
Honorową „ORLĘTA”, Srebrny Krzyż
Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI,
KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI, KRZYŻ WALECZNYCH nadany dwukrotnie, Medal
Pamiątkowy „ZA WOJNĘ, 1918-1921”,
Odznakę Honorową „ZA RANY I KONTUZJĘ”, SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI,
Srebrny Medal „ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ”, ŚLĄSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY nadany pośmiertnie.

Jerzy Wultański
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Brodnicka Gala Sportu
4 marca w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbyła
się Brodnicka Gala Sportu,
podczas której wręczone
zostały nagrody w Plebiscycie na Sportowca i Trenera
2014. Plebiscyt organizowany był przez Redakcję Czasu
Brodnicy. Współorganizatorem imprezy był burmistrz
Brodnicy.
Nagrody wręczano w kategorii: sportowiec senior, trener oraz sportowiec junior.
W kategorii sportowiec senior zwyciężył Karol Cichocki
– szczypiornista pierwszoligowego MKS Henri Lloyd
Brodnica, reprezentant Polski
juniorów i uczestnik ubiegłorocznych mistrzostw Europy
w tej kategorii wiekowej.
W kategorii sportowiec
junior zwyciężył Wiktor Wilkanowski. Wiktor uczy się
w Gimnazjum w Zbicznie,
mieszka w Cichem, ale trenuje w Brodnicy. W koreańskiej sztuce walki tang soo do
w swojej kategorii wiekowej
jest aktualnym podwójnym

mistrzem Europy, a startuje
również w zawodach żeglarskich.
W kategorii trener po raz
kolejny wygrał Zenon Rosiński (lekka atletyka) - trener
Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Brodnica. Jego podopieczni zdobywają czołowe
miejsca w finałach mistrzostw
Polski, a jest nawet reprezentant Polski i medalista wśród
seniorów.
Burmistrz Brodnicy przyznał stypendia za osiągnięcia
sportowe dla uczniów brodnickich szkół:
1. Netz Kamil 2. Cichocki
Karol 3. Kryczka Karol 4. Mazur Jakub 5. Mroczek Goerke
Hubert 6. Banasiak Bartłomiej
7. Kozłowski Dominik.
Organizatorzy przygotowali
również upominki i dyplomy dla osób zasłużonych dla
brodnickiego sportu.
Najwszechstronniejszy
„szkolny” sportowiec:
SP 1 - Weronika Kuchczyń-

ska, Wojciech Wierzycki; SP
2 - Alicja Sirokos, Filip Węgielewski; SP 4 - Natalia Rydzyńska, Łukasz Jackiewicz; SP 7
- Oliwia Gajtkowska, Maciej
Tuptyński;
Gim. nr 1 - Wiktoria Dikau,
Szymon Owczarek;
Gim. nr 2 - Daria Biegańska,
Mateusz Mańka;
III LO - Sylwia Panek, Karol
Cichocki.
„Przyjaciel Sportu”:
Iwona Brążkiewicz – prezes
Perfekt Dom, Michał Gąsiorowski - sekretarz Brodnickiego Towarzystwa Żeglarskiego,
Grzegorz Jastrzębski - prezes
spółki MPN Hotele SPA z
o.o., Gotec Polska Sp. z o.o.
Krzysztof Bartnicki, Sławomir
Gardzielewski, Adam Szymański - nauczyciel wychowania fizycznego.
Za pomoc społeczną w organizacji oraz przeprowadzenie wielu imprez sportowych:
Rafał Dąbrowicz, Krzysztof
Wydra, Małgorzata Mroczyń-

ska, Małgorzata Ciesielska,
Krzysztof Kilkowski, Mariusz
Cichański, Jarosław Tomasz,
Barbara Ozimek, Ewa Bendix,
Jerzy Kossakowski, Marek
Tuptyński, Zbigniew Sikorski,
Jacek Sargalski.
Za społeczną pracę z młodzieżą:
Ilona Dąbrowicz, Maria
Łaszkiewicz, Iwona Kalisz,
Urszula Łukaszewska, Anna
Orzech, Beata Bachanek, Beata Andrzejewska, Iwona Koźmińska, Małgorzata Oziemska, Krystyna Kaźmierczak,
Elżbieta Kupczyk, Wiesława
Łukaszewska, Dorota Hoppe,
Monika Kaliszer, Grażyna Kruszyńska, Aniela Kostańska,
Małgorzata Kalinowska.
Za wieloletni wkład w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów muzycznych wśród najmłodszych, społeczną pracę
w przygotowaniu do zawodów sportowych: Elżbieta
Niedźwiedzka.

Boks. Na żywo i w telewizji

(rwi)

W Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Brodnicy 21 marca odbyła się
druga edycja BOXING NIGHT.
Transmisję z brodnickiego ringu oglądano na antenie Polsat
Sport oraz Polsat NEWS. Walkę z Hiszpanem Feliksem Lorą
o międzynarodowe mistrzostwo
Polski wygrał na punkty Polak Michał Syrowatka. Bardzo dobrze
zaprezentował się również Dariusz Sęk, który pokonał Ukraińca
Sergeja Machtajenko. Zdaniem
sędziów walki na brodnickim ringu stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Gala Boksu
zgromadziła ponad 1200 fanów
tej dyscypliny.
Na zdjęciach: Polak - Hiszpan
Tekst i fot. Janusz Brodziński

Ziemia Michałowska

Miejski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny
Wydawca: Miejska i
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Brodnicy
Red. naczelny:
Paweł Stanny
Współpracują: Jerzy
Wultański, Marian Bizan,
Janusz Brodziński, Maria
Oryszczak.
Adres redakcji: ul. Zamkowa 1, 87- 300 Brodnica tel.
56 49-822-47
Adres internetowy: ziemiamichalowska@wp.pl
Skład: Wydawnictwo Kujawy – www.kujawy.media.
pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania nadsyłanych materiałów
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Archiwum tajemnic

Brodnicka ekspozytura wywiadu MARE

W kwietniu 1942 roku do portu w okupowanej
Gdyni wpłynął uszkodzony w wyniku angielskich
nalotów niemiecki pancernik „Gneisenau”. Okręt
ten, szczególnie dający się we znaki alianckim
konwojom, miał zostać poddany remontowi
i przezbrojony w nowe działa. Pobytem „Gneisenau” w Gdyni szybko zainteresował się polski
i brytyjski wywiad. Szczególną rolę w odkrywaniu
tajemnic niemieckiego kolosa odegrali Polacy.
Dane na temat prac przeprowadzanych na niemieckim pancerniku zbierali nie tylko wywiadowcy
Armii Krajowej. Czynili to również członkowie organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy, powołanej z inicjatywy przedwojennych działaczy Obozu
Narodowo-Radykalnego oraz Stronnictwa Narodowego. W okresie wojny, AK i ZJ współpracowały ze
sobą zwłaszcza w dziedzinie wywiadu, ale działały
niezależnie. Od grudnia 1939 roku Związek Jaszczurczy rozwijał się także w Brodnicy.
Powstanie siatki organizacji wiązało się z pobytem w mieście absolwenta tutejszego gimnazjum
Kazimierza Wrzoska ps. „Wrzos”. On to zwerbował swego dawnego kolegę Tadeusza Pudełkę
ps. „Grom”. Zobaczyli się w okupowanej Brodnicy
zupełnie przypadkowo. Po kilku kolejnych, umówionych już spotkaniach, Wrzosek wtajemniczył
kompana w swą konspiracyjną działalność skupiającą się wokół budowy sieci wywiadu dalekiego
zasięgu pod nazwą Ekspozytury MARE. Obejmowała ona tereny północnego Pomorza i wchodziła
w skład grupy ZJ „Wybrzeże”.

Instrukcje z centrali
Pierwszymi członkami ZJ w Brodnicy zostali
m.in. profesor przedwojennego gimnazjum Jan
Szynkiewicz ps. „Profesor”, były żołnierz kampanii
wrześniowej Karol Szczepański ps. „Granit” oraz
Seweryn Palicki ps. „Jesion”. Osoby te związane były w większości z brodnickim harcerstwem
działającym przy gimnazjum. Na czele ukonstytuowanego kierownictwa ZJ w Brodnicy stanął Jan
Szynkiewicz. Członkowie siatki wykonywali zadania wywiadowcze, łącznościowe i sporadycznie
sabotażowe. Zajmowali się też kolportażem gazetki
podziemnej „Szaniec”. Rejon działania podzielono
na obszar lewej i prawej strony Wisły. Ekspozytura
MARE rozpoczęła swą faktyczną aktywność 1940
roku.
Pracę wywiadowczą członkowie realizowali na
podstawie przygotowanej w centrali w Warszawie
instrukcji, która dzieliła się na cztery części. Pierwsza dotyczyła spraw politycznych m.in. nastrojów
ludności. Druga poświęcona była zagadnieniom
wojskowym, trzeci – komunikacji (symbole i numery pojazdów). Czwartya ostatnia wiązała się ze
sprawami gospodarczymi. Stawiano na wyjątkową
rzetelność meldunków wywiadowczych, aby nie
wprowadzać centrali w błąd.

Na ulicy Przedzamcze nr 6 ...
Pod koniec grudnia 1941 roku Tadeusz Pudełko
udał się do Warszawy na specjalne przeszkolenie
w zakresie wywiadu. W miarę rozwoju operacji
wojennych prowadzonych przez
hitlerowskie

– Gdańsk – Gdynia oraz
pociągach innych relacji.
- Pomysł polegał na
tym, że wtajemniczeni
łącznicy ZJ wkładali do
skrzynki w toalecie ostatniego wagonu koperty,
w których przewożono
gazetkę „Szańca” z Łodzi na teren Pomorza –
Znak ZJ
wspominał Tadeusz Pudełko. (…) Adresowane
szyfrem koperty trafiały do odpowiednich osób.
W Toruniu przejmował pocztę Jan Jacyna „Janek”,
w Brodnicy Seweryn Palicki „Jesion”, w Rypinie
w poniedziałek Roman Dworecki „Dwór”. W następnym tygodniu w ten sam sposób koperty wracały przez Brodnicę i Toruń do Łodzi.

Wpadka kuriera
Pancernik Gneisenau
Niemcy, pojawiła się potrzeba wzmożenia działań
wywiadowczych i nowych instrukcji. Pudełko był
kierownikiem łączności ekspozytury MARE. Osobiście opracował też instrukcję wywiadowczą. To
głównie on kontaktował się z centralą w Warszawie. Zawoził meldunki sporządzone na mikrofilmach, na podstawie informacji, które spływały
do Brodnicy z innych ośrodków ZJ m.in. z Gdyni,
Olsztyna, Torunia, Tczewa i Łodzi. Raporty te trafiały najpierw do rąk szefa kolportażu i wywiadu ZJ na
teren brodnicki - Karola Szczepańskiego „Granita”.
W mieszkaniu „Granita” przy ulicy Przedzamcze 6
w Brodnicy mieścił się punkt kontaktowy dla niemal wszystkich łączników organizacji ZJ działających w wymienionych wyżej miastach.
Była tam specjalna skrytka, w której przechowywał zakazane przez Niemców radio, ulotki, instrukcje wywiadu otrzymywane od Tadeusza Pudełki
oraz gazetki konspiracyjne. Sam „Granit” zajmował
się zbieraniem danych o transportach wojskowych
oraz kolportażem konspiracyjnych wydawnictw.
Prowadził nasłuch audycji radiowych z Londynu
i Moskwy. Brał też udział w akcjach sabotażowych.
W zadaniach dotyczących prowadzenia łączności
i kolportażu na Brodnicę i rejon pomagał mu Seweryn Palicki ps. „Jesion”.

Cel: Kriegsmarine
Najdalej wysuniętym na północ miastem do
którego sięgałą ekspozytura MARE była Gdynia.
Port ten znajdował się poza zasięgiem alianckiego
lotnictwa, stąd Niemcy stworzyli tu ważną bazę
dla swej marynarki wojennej, czyli Kriegsmarine.
Dane wywiadowcze zbierano także z innych miast
Wybrzeża: Gdańska, Wejherowa, Pucka, Władysławowa i Jastarni. Pracą agentów, szkoleniem i rozwojem siatki kierował oddelegowany tu z Brodnicy
Mieczysław Karczewski ps. „Ciołek” pełniący funkcję kierownika wywiadu ZJ ekspozytury MARE na
północne Pomorze. Miał on ułatwione zadanie, ponieważ przed wojną w Gdyni mieszkali i pracowali

jego bracia.
Fakt przymusowego wykorzystywania przez
Niemców polskiej siły roboczej szybko obrócił się
przeciwko okupantom. Pracująca w portach i przy
obsłudze obiektów wojskowych ludność zbierała
informacje na temat ruchu okrętów wojennych
w porcie w Gdyni, prowadzonych tam remontach
oraz statkach handlowych, które z zaopatrzeniem
wpływały do Gdańska. Duże znaczenie miały wiadomości na temat budowanych w Gdańsku i Elblągu łodzi podwodnych np. terminów ich wodowania, typów, numerów identyfikacyjnych, uzbrojenia
oraz terminów napraw już będących w służbie U-Bootów i stanie załóg (tu dane pozyskiwali Polacy
pracujący na holownikach).
Zbierano informacje o wojennym przemyśle
morskim Niemiec, zwłaszcza związanym z budową maszyn i uzbrojeniem, magazynach, składach
broni i amunicji np. Krigsmarine-Arsenal. Ważne
były także wiadomości na temat dyslokacji wojsk
niemieckich na Wybrzeżu oraz wyruszających stąd
transportach kolejowych i ich miejscu przeznaczenia.

Skrytki w pociągach
Wiadomości dla ekspozytury MARE nie spływały wyłącznie z Wybrzeża. Z Torunia brodniccy
agenci otrzymywali informacje od Jana Jacyny
ps. „Janek”. Był on zatrudniony w przedsiębiorstwie obsługującym lotnisko toruńskie i regularnie
przesyłał dane na temat działalności niemieckiego
lotnictwa. Grupa informatorów z Tczewa i Malborka (dawni brodniccy gimnazjaliści), przekazywała
dane na temat transportów kolejowych. Z Grudziądza napływały kopie map i planów wojskowych.
Wszystkie pozyskiwane informacje przekazywane były za pośrednictwem komunikacji kolejowej.
Prasa podziemna i meldunki umieszczane były
w specjalnych skrytkach w pociągach relacji Łódź
– Warszawa, Łódź – Toruń – Gdańsk, Warszawa

Działalność ZJ w Brodnicy koncentrowała się
również wokół małego sabotażu. W ramach akcji
niszczono np. bramy wejściowe, utrudniano przewóz poczty, na cmentarzach umieszczano napisy:
Nür für Deutsche, przecinano druty telefoniczne
itd.
Kres brodnickiej ekspozytury MARE nastąpił po
zatrzymaniu kuriera na odcinku kolejowym Toruń
- Grudziądz 29 grudnia 1942 roku. W wyniku aresztowań do obozów koncentracyjnych trafiło wielu
jej członków.
Źle zakończyła się także szeroko zakrojona akcja
wywiadowcza aliantów związana z pobytem pancernika „Gneisenau” w Gdyni. Wprawdzie członkom Szarych Szeregów udało się wykraść część
dokumentacji centrali artyleryjskiej okrętu kierującej ogniem dział i wywieźć ją do Warszawy, ale
fakt ten nie uszedł uwagi Niemców. W wyniku akcji
gestapo, do więzień, a potem obozu koncentracyjnego w Stutthoffie, trafiło wielu harcerzy Szarych
Szeregów Chorągwi Pomorskiej i członków Komendy Podokręgu ZWZ – AK.
*Jan Szynkiewicz - aresztowany 28 grudnia
1942 roku i uwięziony w Stutthoffie przeżył wojnę.
Powrócił na stanowisko nauczyciela gimanazjum.
Zmarł w Brodnicy 24 marca 1956 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.
* Tadeusz Pudełko. Awansował do stopnia
podporucznika AK. Po wojnie organizował obozy
harcerskie nad jeziorem Chojno, później zamieszkał w Warszawie. Zmarł 17 września w Warszawie.
Pochowano go na cmentarzu w Krośnie.
* Karol Szczepański - aresztowany 10 kwietnia
1943 roku. Mimo tortur jakim go poddano w więzieniu w Grudziądzu, nikogo nie zdradził. Trafił do
Stutthoffu. Po wojnie założył warsztat rzemieślniczy w Brodnicy. Zmarł w Brodnicy 23 września
1998 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Paweł Stanny

Starsi panowie dwaj… na fotograficznych łowach (2)
W muzealnej Galerii „Brama” przy ul. Mały Rynek 4
można było oglądać wystawę fotograficzną Andrzeja
Iwanowskiego i Leszka Szóstaka poświęconą przyrodzie. Zaprezentowano na niej zdjęcia ptaków, motyli
i roślin. Wybrane prace za zgodą i przy współpracy
autorów, prezentujemy Czytelnikom na łamach
„Ziemi Michałowskiej”.

Bocian. Zdjęcie wykonane z kajaka na trasie z Plut do Wrzostowa
nad Biebrzą, aparatem Nikon D200
z 200/2 i konveterem TC-14. Było to
piątego maja 2009 roku.

Tracze i mewa. Zdjęcie wykonane nad jeziorem
Sosno, z łódki, podczas sesji mającej na celu sfotografowanie kormoranów. Zapamięłem dokładnie
datę, a nawet godzinę. Było to piąty września 2011
roku o 16.28 – mówi Andrzej Iwanowski. Zdjęcie wykonane Nikonem D700 z 300/4+ konverter TC-14.
Opracował: Paweł Stanny
Oba zdjęcia: Andrzej Iwanowski

