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Kultura

Zapowiada się gorący grudzień

Fot. Paweł Stanny

Mijający rok był obfity w ciekawe wydarzenia kulturalne
w naszym mieście. Instytucje kultury, Urząd Miejski i organizacje pozarządowe proponowały brodniczanom bogatą
ofertę kulturalną, skierowaną do różnych grup wiekowych
i gustów artystycznych. Odbywały się zarówno duże imprezy plenerowe jak i małe, kameralne, skierowane do konkretnych odbiorców.
Grudzień mimo swej zimnej natury obfitować będzie również w kilka gorących wydarzeń kulturalnych. W klimacie
zbliżających się świąt zachęcamy do skorzystania z możliwości wspólnego uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych przygotowanych przez Brodnicki Dom Kultury,
Muzeum w Brodnicy oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Brodnicy.

Szkolne biblioteki dostaną pieniądze na książki, ale z usług biblioteki publicznej dzieci nie zamierzają rezygnować
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Krwiodawstwo

Podwójny sukces
Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy zwyciężył w XII edycji Ogólnopolskiego
Turnieju
w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”.
W turnieju brało udział
314 szkół ponadgimnazjalnych i 14 uczelni. Łącznie od
24.204 uczniów i 4.230 studentów pozyskano 14.676 litrów krwi. Na podstawie analizy danych, w kategorii ilości
krwi oddanej w przeliczeniu
na jednego ucznia, I miejsce
w kraju zajęli krwiodawcy
z ZSZ w Brodnicy z wynikiem
1,905 litrów krwi. Również
w kategorii szkoła, której
uczniowie oddali najwięcej
krwi w czasie trwania turnieju brodnicka ZSZ okazała się
najlepsza w Polsce, uzyskując wynik 247,637 litrów krwi.
Protokół z wynikami zatwierdziła dyrektor generalny PCK
Dorota Małecka.
Warto dodać, że brodnicka szkoła po raz dziewiąty
w XII edycjach turnieju znalazła się w gronie ścisłych
finalistów.

(sta)

Z pomocy skorzysta
więcej potrzebujących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
od lat zajmuje się szeroko
pojętą pomocą osobom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej. Od niedawna zmianie uległy kwoty kryterium dochodowego
w przyznawaniu pomocy
społecznej oraz świadczeń
rodzinnych.
W ustawie o pomocy społecznej od 1 października 2015
roku, kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej wynosi 542 zł.
Dla osoby w rodzinie 456 zł.
Natomiast w świadczeniach
rodzinnych od 1 listopada
2015 roku kryterium dochodowe wynosi 674 zł.
Osoby
zainteresowane
mogą uzyskać szczegółowe
informacje nt. nowo wprowadzonych zmian w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brodnicy przy
ul. Ustronie 2.

Biblioteka
wczoraj i dziś
str. 6 i 7

W ramach pomocy społecznej osobom uprawnionym przysługują świadczenia pieniężne i niepieniężne.
Świadczenia pieniężne to zasiłek stały, w niektórych przypadkach zasiłek okresowy
i celowy.
- W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza losowych,
możemy przyznać bez kryterium dochodowego zasiłek specjalny. Świadczenia
niepieniężne to dożywianie
dzieci w szkołach, usługa
w domach pomocy społecznej, również usługi opiekuńcze świadczone przez
opiekunki środowiskowe - informuje Alfred Józefiak, dyrektor MOPS w Brodnicy.
Z

pomocy
społecznej
i
świadczeń
rodzinnych
w 2014 roku skorzystały łącznie 3.364 osoby. Po wprowadzeniu
zmiany
kwoty
kryterium dochodowego ta

Wernisaż prac Alicji Grążawskiej
odbędzie się 11 grudnia o godz.
18.00 w Muzealnej Galerii „Brama”
przy Małym Rynku 4. Prace będą
prezentowane przez miesiąc.
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liczba najprawdopodobniej
wzrośnie. Łącznie na te zadania MOPS w ubiegłym roku
wydał ok. 12 mln zł. Świadczenia z pomocy społecznej
w znacznej części finansowane są z budżetu Gminy
i Miasta Brodnicy, natomiast
świadczenia rodzinne refundowane są w 100 proc. z budżetu państwa. Cały budżet
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej na rok 2014 wyniósł ponad 17 mln zł.
- W ramach budżetu finansowane są nie tylko świadczenia, o których mówiłem
wcześniej, ale także dodatki
mieszkaniowe,
stypendia
szkolne, piecze zastępcze,
dodatek energetyczny jak
i poradnictwo, które realizowane jest przy ul. Św. Jakuba
w dziale poradnictwa rodzinnego naszego ośrodka - kończy dyrektor Alfred Józefiak.

(rwi)

Na str. 4, 8 i 9 piszemy o kilku planowanych imprezach.
Chcemy również zaprosić Państwa na spotkania typowo
świąteczne. 7 grudnia z najmłodszymi mieszkańcami Brodnicy o godz. 11.00, na brodnickim rynku spotka się św. Mikołaj, a 15 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy na Świąteczne
Spotkanie Mieszkańców Brodnicy połączone tradycyjnie ze
Światełkiem Betlejemskim.
(rwi)

Rada Miejska

Jakie podatki w 2016 roku?
30 listopada na sesji spotkają się brodniccy radni.
Podczas obrad, które rozpoczną się o godzinie 13.00
w sali 202, rada rozpatrzy
12 projektów uchwał.
Dotyczyć one będą między
innymi: Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
w Brodnicy na rok 2016, przyjęcia programu „Zdrowe Miasto
Brodnica na lata 2016-2022”
oraz przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2022.
Poza tym, radni podejmą decyzję dotyczącą zmiany uchwały
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kon-

troli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
Ważnym punktem obrad będzie podjęcie uchwał w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
obowiązujących w 2016 roku,
określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2016
r. i opłaty targowej. Ponadto
rajcy rozpatrzą projekt uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy gminy
miasta Brodnicy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok
2016. Zapoznają się również
z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2014-2015 oraz ze
sprawozdaniem
burmistrza
z realizacji Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami dla miasta
Brodnicy za lata 2013 i 2014.

(rwi)

Wydarzenia
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Miniony miesiąc w Brodnicy
Wyróżnienia
od burmistrza i starosty

Burmistrz Jarosław Radacz wręcza wyróżnienia zasłużonym
dla społeczności miasta osobom

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu Anny Wazówny wyróżniono zasłużone dla miasta osoby i firmy.
Zaszczytny tytuł Primus Inter Brodnicenses otrzymała firma poligraficzna MULTI z Brodnicy. Medal Złoty za
Długoletnią Służbę otrzymały: Danuta Maliszewska, Maria Mełnicka
i Regina Miłoszewska. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę wręczono
Wiesławie Weis, a Medal Brązowy za
Długoletnią Służbę Joannie Kilian.
Na wniosek dowódcy 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego Medale Burmistrza Brodnicy otrzymali: mjr Marcin
Piwowarczyk, mjr Krzysztof Pesta, kpt.
Marek Markuszewski, mł. chor. Krzysztof Kułakowski, mł. chor. Michał Wardowski, sierż. Marek Kołodziejski, szer.
Natalia Szymborska-Szmidt i Dorota
Markuszewska.
Na wniosek Medicus Kamińscy,
Gawłowscy medal otrzymała Teresa Hejnowska, a na wniosek prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego
KOM-BUD sp. z o.o. w Brodnicy - Beata Smaga.
Podczas uroczystości laury i podziękowania złożył również starosta
brodnicki wraz z przewodniczącym
Rady Powiatu.

Wyróżnienia dla Hanny Rutkowskiej i ks. Bolesława Lichnerowicza od starosty brodnickiego i przewodniczącego Rady Powiatu

Laur dla współwłaściciela Multi Tomasza Siekierskiego

Wspomnienie o wybitnym dziennikarzu tv
Dyskusyjny Klub Filmowy „BRODNICA” zorganizował w BDK
spotkanie wspomnieniowe o Krystianie Przysieckim - wspaniałym dziennikarzu telewizyjnym, związanym z Pojezierzem
Brodnickim, który przez ponad 20 lat prowadził magazyn reporterów „Zawsze po 21”. W trakcie spotkanie przypomniano
m.in wybrane programy red. Krystiana Przysieckiego. Na spotkanie organizatorzy zaprosili m.in. syna dziennikarza, Krystiana Przysieckiego juniora z rodziną.

Serduszka dla radnych
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, rajców odwiedzili brodniccy
niepełnosprawni. Wizyta wiązała się z obchodzonym w tym roku jubileuszem 25 lat założenia Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej
Troski w Brodnicy. Wszyscy radni otrzymali własnoręcznie wykonane
przez członków Warsztatów Terapii Zajęciowej serduszka. Za wizytę
na sesji gościom podziękował burmistrz miasta i przewodniczący RM.

Wybieraliśmy parlament

Podróże z ojcem
Miłośnicy podróży mieli okazję spotkać się z Markiem Fiedlerem, synem legendarnego polskiego podróżnika i pisarza
Arkadego Fiedlera. Podczas spotkania zorganizowanego przez
brodnicką bibliotekę zaprezentowano m.in. film o Muzeum - Pracowni Literackiej pisarza w Puszczykowie. Marek Fiedler pokazał
kilka pamiątek ze wspólnych podróży z ojcem oraz film z wyprawy na Wyspę Wielkanocną i na zachodnią Ukrainę (w ramach
cyklu podróże z Arkadym Fiedlerem). Filmy realizował wspólnie
ze swoim synem Markiem Olivierem Fiedlerem.

W wyborach do Sejmu i Senatu
RP, które odbyły się 25 października,
frekwencja w powiecie brodnickim
sięgnęła 43,62 procent. W mieście
Brodnica wyniosła 49,04 procent (najwyższa w powiecie). Najwięcej głosów
w naszym powiecie oddano na PiS –
35,52 procent, następnie na PO- 18,59
procent, PSL – 15,54 procent, Kukiz’15
– 12,87 procent, .Nowoczesna 7,36 procent. Do Sejmu weszli: Paweł Szramka
z Kukiz’15 (łącznie 13552 głosy) oraz Zbigniew Sosnowski z PSL (7230 głosów).

Opracował: Paweł Stanny

Fot. Archiwum UM w Brodnicy

Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych inwestorów

Spotkanie z przedsiębiorcami w Urzędzie Miejskim

Przypomnijmy, że są to
tereny tworzące Brodnicki Park Przemysłowy przy
ul. Ustronie. W spotkaniu

udział wzięło kilkunastu
przedsiębiorców z różnych
branży. Mieli oni okazję
usłyszeć konkretne informacje związane z inwestowaniem na terenie PSSE.
Poznali ulgi, z których będą
mogli skorzystać, w tym
przepisy prawne związane
z przysługującymi zwolnieniami z podatku dochodowego. Omówione zostały
również formy pomocy
organizacyjnej, którą otrzymają inwestorzy podczas
lokowania swoich firm
w podstrefie.

Burmistrz Brodnicy Jarosław
Radacz przekazał do szkół podstawowych pieniądze na zakup
nowych książek do bibliotek
szkolnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez wojewodę z rządowego programu wspierania
w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze zainteresowań uczniów
i promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.
Szkoły, które realizują program,
poza zakupem nowych książek,
są zobowiązane do: współpracy
z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie planowanych
zakupów oraz wymiany informacji o imprezach promujących
czytelnictwo, zorganizowania co
najmniej dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem

Spotkanie odbyło się
12 listopada w Urzędzie
Miejskim. Przedsiębiorcy
zainteresowani zainwestowaniem w Brodnicy, którzy
nie uczestniczyli w spotkaniu a chcieliby poznać ofertę brodnickiej podstrefy
PSSE, mogą kontaktować
się w tej sprawie z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Brodnicy pod nr. tel. (56)
49-30-626, (56) 49-30-318
lub (56) 49-30-605.
(rwi)

Ekologia

Najpierw wysuszą a potem spalą
Miejskie wodociągi zakończyły inwestycje mające
na celu zniwelowanie przykrego zapachu wydzielanego przez gromadzone osady. Inwestycja wsparta jest
ze środków UE.
Wzrost liczby ludności,
a co za tym idzie większe
zużycie wody, jest główną
przyczyną powstawania coraz większej ilości ścieków.
Wytwarzane przez nas ścieki
trafiają do oczyszczalni, gdzie
muszą być oczyszczone
i zneutralizowane. W Brodnicy i pobliskich miejscowościach rocznie powstaje ok. 9
tys. ton osadów i materiałów
strukturalnych w stanie surowym, które są wynikiem procesów biologicznych oczyszczania ścieków.

wodociągach
zakończono
budowę dwóch nowoczesnych suszarni.
- Suszarnie mają przede
wszystkim zmniejszyć ilość
osadów, a co za tym idzie
zniwelować
wydzielany
przez nie zapach, tak przykry
dla pobliskich mieszkańców
- mówi Henryk Zdunkowski,
prezes MPWiK w Brodnicy

proc. suchej masy i tak wysuszony osad będzie można
w przyszłości spalić. Naszym
celem obecnie jest wysuszenie osadu do mniejszej zawartości suchej masy i w dalszym ciągu kompostowanie
i rolnicze wykorzystanie - wyjaśnia Maciej Dobrosielski,
kierownik oczyszczalni ścieków MPWiK w Brodnicy.

Suszarnie będą osuszać
wytworzony w oczyszczalni osad za pomocą energii
słonecznej, instalacji kolektorów słonecznych oraz
pompy ciepła. Instalacja pozwala na osuszenie 30 proc.
wytworzonych w miejskim
przedsiębiorstwie osadów.
- Suszarnie pozwalają wysuszyć osad czynny do ok. 90

Koszt inwestycji wyniósł
ponad 8 mln zł. Spora część
to środki unijne. Wartość
projektu to 8.989.139 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 5.081.114 zł, pozostałe koszty to środki własne
MPWiK w Brodnicy.
(rwi)

- Procesy biologiczne
oczyszczania ścieków zachodzą m. in. dzięki mikroorganizmom, bakteriom oraz
orzęskom - tłumaczy Maciej Dobrosielski, kierownik
oczyszczalni ścieków MPWiK
w Brodnicy.
Obecnie MPWiK całość
odwodnionego osadu kieruje do kompostowni, dalej do
wykorzystania
rolniczego.
Już niebawem jednak ma to
się zmienić. W brodnickich

Osuszanie odpadów za pomocą energii słonecznej

Czytelnictwo

Książki trafią do szkolnych bibliotek
Fot. Paweł Stanny

Burmistrz Brodnicy
oraz Zarząd Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. zaprosił przedsiębiorców
z miasta i regionu na
spotkanie informacyjne, dotyczące ulokowania ich firm, zakładów
produkcyjnych i magazynów na terenie brodnickiej podstrefy PSSE.
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Dzieci ze SP nr 1 w Brodnicy dostaną nowe książki do swej bibloteki

uczniów, uwzględnienia tematyki
wpływu czytania na rozwój dzieci
podczas zorganizowanego przez
szkoły spotkania z rodzicami, zorganizowania co najmniej jednego
projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem
księgozbioru biblioteki szkolnej,
dostosowania organizacji pracy
bibliotek szkolnych do potrzeb
uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również w czasie
ferii zimowych i letnich.
W gronie szkół, które otrzymały
wsparcie finansowe na zakup książek znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

w Brodnicy (ul. 3 Maja 4) z kwotą
ogółem 2.712,50 zł, w tym z kwotą
wsparcia 2.170 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków (ul. Kolejowa 62) z kwotą
ogółem 2.712,50 zł, w tym kwota
wsparcia 2.170 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy (ul. Nowa 34) z kwotą ogółem
2.712,50 zł, w tym kwota wsparcia
2.170 zł, Szkoła Podstawowa nr 7
w Brodnicy (ul. Matejki 5) z kwotą
ogółem 2.712,50 zł, w tym kwota
wsparcia 2.170 zł.
Wartość zadania ogółem wynosi 10.850 zł, w tym 8.680 zł to
wsparcie wojewody, a 2.170 zł
środki z budżetu miasta Brodnicy.
Termin realizacji zadania w części
merytorycznej obejmuje rok szkolny 2015/2016, w części finansowej
rok budżetowy, tj. do 31 grudnia
2015 r.
Informacja: Biuro Oświaty
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Opłaty

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Każdego brodniczanina, który chce przypomnieć
sobie swoje harcerskie lata zapraszamy na wystawę do Bramy Chełmińskiej. To naprawdę wyjątkowa
okazja

Tydzień
Przedsiębiorcy
Oddział ZUS w Toruniu, Inspektorat w Brodnicy zaprasza
w dniach od 23 do 27 listopada br. na Tydzień Przedsiębiorcy.
Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale
również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego
grona.
Podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” poza indywidualnymi
spotkaniami z ekspertami ZUS, a także zaprzyjaźnionymi
instytucjami publicznymi przedsiębiorcy będą mogli wziąć
udział w specjalnie dla nich przygotowanych seminariach,
dotyczących m.in. rozliczania i wypłaty świadczeń czy jakości
danych w kontekście rozliczenia konta w ZUS. W trakcie spotkań z przedsiębiorcami przedstawiciele ZUS będą też szeroko informować o nowym narzędziu służącemu szybkiemu
i bezbłędnemu sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych
i rozliczeniowych - Interaktywnym Płatniku Plus. Będzie można również dowiedzieć się więcej na temat inwestowania
w poprawę bezpieczeństwa pracy przy wsparciu ZUS oraz
nowej bezpłatnej usłudze, jaką zakład będzie uruchamiał
sukcesywnie od lutego 2016 roku, tj. usłudze doradcy ds.
ulg i umorzeń. Będzie także można założyć bezpłatny profil
na PUE ZUS, umożliwiający m.in. otrzymywanie od stycznia
2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.
Inspektorat zachęca również do udziału w następujących
seminariach tematycznych:
23 listopada, godz. 10.00 Rozpoczynasz prowadzenie
działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki,
24 listopada, godz.10.00 Jakość danych a rozliczenie konta,
25 listopada, godz. 10.00 Rozliczenie i wypłata świadczeń,
26 listopada, godz. 10.00 Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w formie układów ratalnych i odroczenia terminu płatności,
27 listopada, godz. 10.00 Ustalanie ustawodawstwa właściwego dla osób ubezpieczonych i pracujących za granicą
w państwach Unii Europejskiej.
Ponadto w siedzibie inspektoratu będzie można zasięgnąć porad u przedstawicieli:
* Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Skarbowego –
w dniach 23 oraz 26 listopada br. w godz. 10.00-12.00;
* Urzędu Miasta – Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej – w dniach 24 i 25 listopada w godz. 10.00-12.00.
Wszystkie osoby chcące zasięgnąć porad u ekspertów zakładu oraz zaproszonych instytucji zachęcamy do odwiedzenia Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5.

Bożena Maria Wankiewicz

rzecznik prasowy O/ZUS w Toruniu

Strefa A obejmuje: Duży
Rynek wraz z zatoką parkingową przy kościele Szkolnym, ulice Hallera, Jatki,
Mały Rynek, Kamionkę (od
ul. Mały Rynek do ul. Przykop), Stary Plac Szkolny,
ul. Strzelecką, Pocztową,
Bazarową oraz Plac Erazma
Glicznera wraz z ul. Wodną.
Strefa B obejmuje: ul.
Mickiewicza, Kamionkę (od
ul. Mickiewicza do ul. Przykop), ul. Przykop, św. Jakuba, Kościelną (od ul. św.
Jakuba do ul. Sienkiewicza),
ul. Paderewskiego, Piwną,
Mostową, Nad Drwęcą,
Ogrodową oraz 700-lecia.

Fot. Paweł Stanny

Od połowy listopada
obowiązują nowe stawki
za postój na terenie Strefy Płatnego Parkowania
w Brodnicy. Taką uchwałę
podjęli radni 22 października br. podczas XI Sesji
Rady Miejskiej w Brodnicy. Uchwała mówi również
o podziale obecnej strefy
na dwie.

Brodnicki Duży Rynek znajdzie się w strefie A
Uchwała zmienia jednocześnie wysokość opłat za
postój w strefie płatnego
parkowania.
Strefa A: 0,5 godz. - 1,50
zł, 1 godz. - 2,50 zł, 2 godz.
- 5,50 zł, 3 godz. – 9 zł, każda kolejna godzina postoju
2,50 zł.

Ekologia

Dotacje na usunięcie azbestu
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli
dotacji na przedsięwzięcia
w zakresie demontażu,
transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
W zakresie programu dotacja udzielana jest na demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierającej
azbest, transport odpadów
niebezpiecznych z miejsca
rozbiórki oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie
odpadów.
Dofinansowaniem mogą
być objęte przedsięwzięcia
realizowane:
1. na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem
jest jednostka samorządu
terytorialnego
2. na obiektach, których
właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną.

Do wniosku (obejmującego demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest)
należy dołączyć zgłoszenie
robót budowlanych niewymagających
pozwolenia
na budowę lub pozwolenie
na budowę w zależności
od zakresu prowadzonych
prac. Warunkiem uzyskania
dotacji jest zrealizowanie
przedsięwzięcia do listopada 2016 r. Maksymalne
dofinansowanie dla osób
fizycznych może wynieść
do 1.000 zł do każdej tony
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych
odpadów
zawierających azbest.
Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z dotacji
zapraszamy do złożenia
wniosku w Biurze Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok.
308, w terminie do 29 stycznia 2016 r.
Więcej informacji udziela
Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, tel. (56) 4930-335.

rwi

Strefa B: 0,5 godz. – 1 zł,
1 godz. - 1,50 zł, 2 godz. 3,10 zł, 3 godz. - 4,80 zł, każda kolejna godzina postoju
1,50 zł.
Bilety parkingowe ze strefy A obowiązywać będą na
wszystkich miejscach postojowych w Strefie Płatne-

go Parkowania. Bilety parkingowe zakupione w strefie
B obowiązywać będą tylko
w tej strefie.
Zmienią się także opłaty
abonamentowe w/w strefach.
W strefie A:
a) roczny pierwszy abonament dla mieszkańca Strefy
Ograniczonego Postoju wyniesie 130 zł;
b) roczny drugi i każdy kolejny abonament dla mieszkańca Strefy Ograniczonego
Postoju 260 zł;
c) abonament na okres
jednego miesiąca to koszt
160 zł.
W strefie B:
a) abonament pierwszy
dla mieszkańca Strefy Ograniczonego Postoju za cały
rok to 60 zł;
b) abonament drugi i każdy kolejny dla mieszkańca
Strefy Ograniczonego Postoju na okres 12 miesięcy
wyniesie 150 zł;
c) abonament na okres
jednego miesiąca to 65 zł.
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Sprawy Młodych
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Wolność i niepodległość w oczach młodzieży

Fot. Archiwum UM

Narodowe Święto 11 Listopada

Jest nowy przewodniczący i zastępca

W przeddzień miejskopowiatowych uroczystości
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości wieczornicę
patriotyczną zorganizowało
Brodnickie
Stowarzyszenie Kultury. Wykorzystano
okazję, by nagrodzić zwycięzców ogłoszonych przez
stowarzyszenie konkursów.
Realizowane przez BSK
zadanie pod hasłem „Minęło 95 lat” polegało na organizacji cyklu wydarzeń
poświęconych 95. rocznicy
powrotu Brodnicy w granice Rzeczypospolitej. Za cel
członkowie stowarzyszenia
postawili sobie popularyzację ważnych wydarzeń zwią-

Najmłodsi laureaci konkursu

zanych ze wspomnianym
faktem. W ramach projektu
współfinansowanego przez
gminę miasta Brodnica zorganizowano rajd pieszy pt.
„Szlakiem miejsc pamięci”,
który zakończył się 1 maja br.
na przystani zakola Drwęcy
im. Henryka Strzeleckiego.
Przeprowadzono
również
konkursy: plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych pt. „Czym jest dla
mnie wolność” oraz konkurs
wiedzy o życiu i działalności
wybranych osób pt. „Im zawdzięczamy niepodległość”.
Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
mogli
wziąć udział w konkursie literackim pt. „Moje spojrzenie

na niepodległość”.
Nagrody w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych „Czym dla mnie jest
wolność?”:
I m. Zuzanna Kwiatkowska,
II m. Tomasz Otremba, II m.
Maciej Wodecki, III m. Klaudia
Papis, III m. Marta Wisińska,
III m. Kajetan Jakubowski.
Wszyscy są uczniami Szkoły
Podstawowej nr 1. Opiekunem była Anna Nowicka-Filon.
Nagrody w konkursie wiedzy dla szkół gimnazjalnych
„Im zawdzięczamy niepodległość”:
I miejsce zdobył zespół reprezentujący Gimnazjum nr
1 z klasy Ig w składzie: Jan

Blom, Szymon Mey, Błażej
Tamiła,
Jakub Pawłowski
i Mateusz Pawłowski. Opiekunem grupy była Maria Pakulla.
Konkurs literacki dla szkół
ponadgimnazjalnych „Moje
spojrzenie na niepodległość”:
I m. Patrycja Prasak, III
LO, opiekun – Radosław
Stawski; II m. Angelika Kruszewska, Zespół Szkół Rolniczych, opiekun – Justyna
Bartoszewska; III m. Natalia
Kulwicka, Zespół Szkół Zawodowych, opiekun - Barbara Stefańska.
Tekst i fot.
Paweł Stanny

Kultura

Artystyczna współpraca uczniów i nauczycieli
gotowały wspólnie z młodzieżą nauczycielki języka polskiego z tej szkoły:
Marzena Janiszewska i Ewelina Teska.
Uświetnieniem uroczystości organizowanych przez burmistrza miasta
i starostę powiatu zajęła się młodzież
z Gimnazjum nr 1 im. Władysława
Jagiełły w Brodnicy. Młodzież rekrutującą się ze szkolnego koła historycznego i chóru szkolnego przygotowali
nauczyciele: Jacek Sokołowski, Maria Pakulla i Wiesława Lewandowska.
Współpracowali: Olimpia Balewska
i Jerzy Ruciński.
Program historyczny przygotowany
przez Gimnazjum nr 1 oglądała m.in.
wicewojewoda kujawsko-pomorski.
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych na scenie

Tekst i fot. Paweł Stanny

Podczas ostatnich uroczystości z okazji Narodowego
Święta Niepodległości przed
publicznością dwukrotnie zaprezentowała się brodnicka
młodzież. Obie prezentacje historyczne były przygotowane
bardzo sumienie i zasługują
na uznanie.
Podczas wieczornicy zorganizowanej przez Brodnickie Stowarzyszenie Kultury,
na deskach BDK można było
obejrzeć spektakl autorski
w wykonaniu Zespołu Szkół
Rolniczych. Widowisko przy-

(rwi)

Fot. Archiwum UM

Prezes BSK Aleksandra Kurek wręcza nagrody
uczniom szkół średnich

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy rozpoczęła
swoją trzecią kadencję. 4 listopada w Urzędzie Miejskim w Brodnicy
odbyła się I sesja Rady podczas której młodzi radni dokonali wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym
został Mateusz Wróblewski - uczeń III Liceum Ogólnokształcącego,
a jego zastępcą Agata Indyka z I Liceum Ogólnokształcącego.
Punktem otwierającym pierwszą sesję rady młodzieżowej było
uroczyste ślubowanie. Następnie każdy z młodych radnych powiedział kilka słów o sobie. Kolejnym punktem obrad były wybory przewodniczących rady oraz dyskusja na temat spraw i przedsięwzięć
jakimi przedstawiciele młodzieży chcieliby się zająć podczas tej kadencji.
Obecni na sesji burmistrz Brodnicy i przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali nowym radnym wyboru do Rady i deklarowali
pomoc oraz wsparcie w działaniach na rzecz upowszechniania idei
samorządowej wśród młodzieży i realizowanych przez nią przedsięwzięciach.
Skład Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy: Patrycja Giżewska (Gim. nr 1), Nadia Godlewska (Gim. nr 1), Wiktoria Lubczyńska (Gim. nr 1), Jakub Kucharski (Gim. nr 2), Roksana Żymowska
(Gim. nr 2) , Paulina Pankowska (Gim. nr 2), Agata Indyka (I LO), Zuzanna Płachetko (I LO), Patrycja Werengowska (I LO), Mateusz Wróblewski (III LO), Marcelina Końpa (III LO), Patrycja Prasak (III LO), Paulina Plaga (ZSZ), Kacper Stefański (ZSZ), Monika Augustyniak (ZSZ),
Marcel Rafalski (ZSR), Roksana Zepp (ZSR), Krzysztof Gliniecki (ZSR).

I sesja nowej Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej

WOŚP Brodnica
Rozpoczął się nabór wolontariuszy na 24. Finał WOŚP
w Brodnicy. Wzorem lat ubiegłych, rejestracja wolontariuszy przebiega WYŁĄCZNIE
drogą mailową: wielkaorkiestra.brodnica@gmail.com.

Tam należy wysłać swoje
dane.
Koordynatorką
wolontariatu jest Joanna Walter,
numer kontaktowy 515 -720964.

Spotkanie autorskie
W środę 25 listopada o godzinie 16.00,
w księgarni przy ulicy
Ceglanej rozpocznie
się spotkanie z Michałem Cieczko, który będzie promował swoją
debiutancką
książkę
pt. „Alastors. Człowiek
zza słońca”. Wszyscy
miłośnicy
literatury
będą mogli zakupić
powieść w promocyjnej cenie i zdobyć
autograf. Więcej o autorze i jego literackim
debiucie w numerze
grudniowym ZM.
(sta)

Kino Outdoor Cinema zaprasza

Młodzież z Gimnazjum króla Władysława Jagiełły

5 grudnia upłynie w BDK pod znakiem kina - polskiego i światowego. Przed nami same premiery: Kino OUTDOOR CINEMA
przyjedzie z filmami „STEVE JOBS” i „MAKBET” z Michaelem
Fasbenderem oraz z filmem „HOTEL TRANSYLWANIA II”.
DKF BRODNICA zaprasza z kolei na wieczór z polskim dokumentem. Więcej informacji znajdzie czytelnik na stronach www.
bdk.brodnica.net oraz facebooku DKFBRODNICA.

70 lat biblioteki
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Brodniccy bibliotekarze, 1977 rok
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Dzień Bibliotekarza, 1987 rok

Bal karnawałowy

BIBLIOTEKA WCZORAJ I DZIŚ
Z archiwum Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy

W lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej, 1951 rok

Konkurs rysunkowy

Letnia czytelnia w Parku
Chopina, 1961 rok

Obsługa czytelniczki w bibliotece,1956 rok

Wystawka książek w bibliotece z okazji
600-lecia miasta, 1948 rok

W czytelni bibliotecznej, 1977 rok

W wypożyczalni dla dorosłych,
Nadanie bibliotece imienia Ignacego Łyskowskiego, lata siedemdziesiąte
1977 rok. Przemawia naczelnik miasta E. Pawlik

Gwiazdka zorganizowana przez Koło Przyjaciół
Biblioteki w 1977 roku

Lekcja biblioteczna. Prowadzi Kornelia Krykant

Podsumowanie czytelnictwa „Sowa”, 1997 rok

Noc z Duchami, 1999 rok

Festiwal Książki Dziecięcej, 2005 rok

70 lat biblioteki
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Zaproszenie na promocję książki o Nocnej Zmianie Bluesa

Zofia Bartoszewska, Marian Bizan i Władysław Bartoszewski

Pozostawili swój ślad
Autograf Władysława Bartoszewskiego

W trwającej 70 lat historii biblioteki publicznej w Brodnicy,
placówka była otwarta nie tylko na swoich czytelników, lecz
również na osoby z kręgu kultury i nauki polskiej. Przyjeżdżali
do nas pisarze, aktorzy, plastycy, duchowni, muzycy, historycy,
żeglarze, wojskowi, archeolodzy, dyplomaci, filozofowie, obieżyświaty i globtroterzy różnej maści, którzy po przejściu swojego kawałka Ziemi mieli coś do powiedzenia i pokazania.
Nie brakowało też lokalnych twórców sięgających po pióro.
Trudno byłoby wymienić wszystkich gości biblioteki. Każdy
z nich jednak zostawił po sobie jakiś ślad w postaci autografu,
zdjęcia, wizytówki, książki, albumu, rysunku, gazetki, dobrego
żartu, filmów, a przede wszystkim, ciekawej opowieści. Jest
tego tak wiele, że nie sposób powiedzieć i pokazać wszystkiego, stąd na łamach ZM prezentujemy zaledwie ich niewielką
cząstkę.
Zdjęcia: Paweł Stanny oraz archiwum MiPBP w Brodnicy
Jacek Dehnel

Autograf składa ks. Jan Twardowski

Wojciech Jagielski

Tytus dla Brodnicy. Papcio Chmiel podczas
rysowania bohatera swego komiksu Tytusa
de Zoo

Wpis pamiątkowy ks. Jana Twardowskiego

Wanda Chotomska

Andrzej Stasiuk

Jarosław Kret

Dedykacja od Papcia Chmiela
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Literatura i sztuka
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Plama, która zamienia się w kwiat
Po wystawach Marcina Szymielewicza i Bolesława Tomasza Danielewskiego brodniccy muzealnicy
zapraszają na wystawę obrazów
kolejnego twórcy wywodzącego się
z Brodnicy. Tym razem będą to prace
Alicji Grążawskiej.
- Zygmunt Freud twierdził, że
wszystko co nas dręczy, co jest naszym wewnętrznym konfliktem, pochodzi z okresu wczesnego dzieciństwa, czasu którego nie pamiętamy.
Podążając tropem psychoanalizy postanowiłam przeprowadzić eksperyment, który miałby mnie uwolnić, od
moich małych manii. Maluję abstrakcje i wciąż widzę kwiaty. Zapraszam
na podziwianie efektu owych eksperymentów z farbą, tuszem i podświadomością – takimi słowami Alicja Grążawska wprowadza odbiorcę
swej sztuki do oglądania cyklu obrazów zatytułowanego „Blossom”, czyli
kwitnienie.

Cykl ten cały czas ewoluuje i powiększa się o nowe dzieła. Są to prace wykonane na papierze farbami
akrylowymi, tuszem i ołówkiem,
w których artystka „współpracuje”
z przypadkiem, starając się udowodnić jego celowość. Jej metoda twórcza przypomina nieco odkrywanie
świata sztuki przez dzieci, gdy każda
pozostawiona przez nie kreska, czy
barwna plama wywołuje radość tworzenia i popycha do dalszego działania. Efekty artystycznych doświadczeń Alicji Grążawskiej będę mogli
oglądać już niedługo mieszkańcy
Brodnicy i regionu.
Wernisaż prac Alicji Grążawskiej
odbędzie się 11 grudnia o godz.
18.00 w Muzealnej Galerii „Brama”
przy Małym Rynku 4. Prace będą
prezentowane przez miesiąc.
(sta)

Alicja Grążawska. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych
w Toruniu, kierunek: Edukacja
Artystyczna, specjalizacja: Media Rysunkowe. Podczas wieloletniego pobytu w Londynie
współtworzyła scenografie teatralne oraz aranżacje wystaw
sklepowych.
Obecnie zajmuje się głównie
malarstwem, rysunkiem, grafiką
oraz grafiką 3D. Prace zgromadzone w cyklu Blossom prezentowane były w Colour Makes People happy Gallery w Londynie,
dwukrotnie w 2012 roku w Warszawie, w Klubie Kultury Saskiej
Kępy oraz w roku 2014 w Winnym Przystanku na Żoliborzu.

W twórczości Alicji Grążawskiej wyraźnie da się zauważyć
środki, które autorka upodobała sobie w celu komunikowania się z odbiorcą. Trudno nie doszukiwać się w jej pracach
motywów kwiatowych - to barwne środowisko, w którym
porusza się jej umysł. Nie dajmy się jednak zwieść. Twórczość ta nie jest rejestracją martwej natury, lecz metaforą
procesu przemiany, jaka zachodzi w człowieku. Każdy kolejny obraz wydaje się być kadrem z jeszcze nie nakręconego
filmu, którego tematem jest poszukiwanie czegoś nieokreślonego, lecz bardzo ważnego.
Prace zostawiają szerokie pole do interpretacji, co jest
tym bardziej fascynujące, że za każdym razem potrafią zabrać nas w inne miejsca. Malarską serią „Kwitnienie”, która 28 sierpnia 2011 r. została zaprezentowana w Londynie,
autorka zapoczątkowała w swojej twórczości proces, który
z pewnością wielokrotnie będzie się powtarzał, za każdym
razem przynosząc coś nowego. To zaledwie początek drogi,
w którą udaje się Alicja, a miejsca, do których dotrze podczas tej wyprawy zaskoczą nie tylko odbiorców, ale prawdopodobnie też samą autorkę.

Marek Kokorudz, pisarz

Nowe książki

Brodnickie promocje
Sztuka sakralna doczekała się kolejnego, godnego
uwagi opracowania. Do rąk
czytelników trafia właśnie
praca ks. Henryka Nadrowskiego pt. „Wokół sztuki
sakralnej”. Jej autor – brodniczanin z pochodzenia,
chętnie podkreślający swe
związki z miastem, jest dr.
habilitowanym, teologiem
i historykiem sztuki.
Pragnieniem księdza Henryka Nadrowskiego było, aby
książka zainteresowała tych
wszystkich, którym bliska jest
sztuka, w tym także jej sakralne odniesienia. Skierowana
jest nie tylko do artystów,
studentów, nauczycieli, wychowawców oraz duchownych, lecz do szerokiej rzeszy
zainteresowanych
sztuką.
Autor chciałby, aby treść

książki uwrażliwiła odbiorców na piękno, estetykę i sacrum. Treść podzielona została na dziewięć rozdziałów,
w których mowa m.in o wychowawczej funkcji sztuki religijnej i sakralnej, perspek-

Alicja Grążawska z pracami

tywie wnętrza sakralnego,
obrazie, symbolu i słowie,
miejscu i roli sztuki sakralnej,
funkcji budowli kościelnej,
inspiracjach i kreacjach, Biblii i liturgii jako źródle sztuki
chrześcijańskiej oraz artyście
i jego istnieniu między profesją, a powołaniem.
Czytelnicy, którzy podziwiają w kościołach wspaniałe freski, okazałe, kolorowe
witraże, ale też nie kryją zachwytu nad przydrożnymi
kapliczkami i zbierają świątki
od ludowych rzeźbiarzy, powinni koniecznie przeczytać
tę niewątpliwie inspirującą,
ciekawą pracę.
Na promocję książki ks. dr.
hab. Henryka Nadrowskiego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza we
czwartek 3 grudnia o godzinie 17.30 do Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny. Wstęp
wolny.

Ksiądz Henryk Nadrowski już od czasów licealnych interesował się różnymi dziedzinami twórczości artystycznej. Zainteresowania te znalazły później odbicie także w pracy
wieńczącej studia w Seminarium Duchownym we Włocławku. Dotyczyła ona relacji sztuki
z liturgią i duszpasterstwem. Podczas studiów specjalistycznych, pod kierunkiem ks. prof.
J. St. Pasierba napisał na ATK dwutomową pracę monograficzną współczesnego kościoła.
Została ona wyróżniona i nagrodzona przez architektów. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki uzyskał na podstawie pracy dotyczącej soborowego kontekstu
współpracy teologów i twórców. Od roku 2013 jest również teologiem sztuki na podstawie
interdyscyplinarnej pracy habilitacyjnej pt. Sacrum czasoprzestrzeni – reinterpretacja – kontrowersje – świat wartości. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i sympozjach
krajowych i międzynarodowych. Konsultuje aranżacje obiektów sakralnych.

Gry komputerowe - wszystkie za i przeciw
Brodnicki dziennikarz telewizyjny Krzysztof Piersa debiutuje literacko książką pt.
„Komputerowy ćpun”. Tytuł
ten powinien zainteresować
zarówno samych nałogowych
graczy, jak i tych, których zjawisko to mocno niepokoi, np.
rodziców.
Książka dotyczy uzależnienia od gier komputerowych,
które coraz częściej występuje
w naszym społeczeństwie. Jest
adresowana do graczy oraz
ich „kibiców”, czyli osób w ich
otoczeniu, rodziny, przyjaciół,
wszystkich tych, którzy sami nie
grają.
- W książce odpowiadam na
pytania nurtujące rodziców graczy. Jak rozpoznać uzależnienie
od komputera i z czym ono się
wiąże? – mówi Krzysztof Piersa.
- Pokazuję plusy, ale też szkodliwości nadmiernego grania na
komputerze, np. jak wiele niezwykłych doświadczeń traci się
grając całymi dniami. Gloryfikuję wymówki graczy jakie stosują,
żeby grać tę jeszcze jedną godzinę. Odpowiadam na wymówki,
które sam z resztą stosowałem.
Najważniejsze jednak: tłumaczę
i proponuję krok po kroku jak
wyjść z uzależnienia.
Autor książki przez wiele lat
sam był uzależniony od gier
komputerowych. Poświęcał im
każdą wolną chwilę, co odbijało

Krzysztof Piersa jest
dziennikarzem i po części
beletrystą,
operatorem
kamery i drona. Jego największe pasje to modelarstwo, fantastyka i sporty
sylwetkowe. Uważa się za
„pasjonata życia”. Uwielbia czerpać z niego pełnymi garściami, próbować
coraz to nowych rzeczy.

się na coraz słabszych stopniach
w szkole, relacjach z rówieśnikami i miało wpływ na niemal
wszystkie aspekty życia.
- W pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że
moja pasja dawno zamieniła się
w manię. Postanowiłem z tym
walczyć. Dzisiaj nadal gram na
komputerze, ale udało mi się
odnaleźć równowagę pomiędzy maniakiem, a pasjonatom.
Chciałbym promować to podejście - tłumaczy Krzysztof Piersa.
Zdaniem
autora
książki
w Polsce nie istnieje stanowisko
„środka problemu gier komputerowych”. Nauczyciele i rodzice
oskarżają je o wszelakie zło, jakie
występuje w życiu dziecka. Z kolei gracze bezrefleksyjnie bronią
gier w każdym przypadku, uznając je za skarbnicę wiedzy i życiowych umiejętności.
- Byłem po obu stronach barykady. Znam dobre i złe strony
gier. Teraz staram się przekazać
swoją wiedzę – dodaje Krzysztof
Piersa.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy
zaprasza na promocję książki
Krzysztofa Piersy pt. „Komputerowy ćpun” w czwartek 17
grudnia o godzinie 17.30. Sala
Wielka Pałacu Anny Wazówny.
Wstęp wolny.

Opracował:
Paweł Stanny

Rozmaitości
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Brodnica dawniej i dziś

Pękły węzły
(fragment)

Pękły węzły i okowy,
Które ujarzmiały lud –
Dzień dla Polski nadszedł błogi,
Dzień, jakoby słońca wschód.

Prezentowana na zdjęciach pierzeja
Dużego Rynku niewiele się zmieniła
na przestrzeni lat. Po wielkim pożarze
rynku w pierwszej połowie XIX wieku,
dopiero działania wojenne II wojny
światowej doprowadziły do sporych
zniszczeń na Starówce.
Na szczęście nie były one tak wielkie, jak w niedalekiej Iławie, gdzie Starówka została w 90 procentach spalona i zniszczona przez wojska radzieckie
w 1945 roku. Brodnicka Starówka przetrwała ponieważ pozostała w mieście
(mimo walk) ludność polska, która
szybko gasiła domy podpalane przez
Rosjan. Brodniczanie nie zdołali uratować jednak Pałacu Wazówny, który
całkowicie spłonął.
W Brodnicy Duży Rynek, który jest
centralną częścią Starówki, ucierpiał
tylko od strony, gdzie dziś znajduje się
Bank Spółdzielczy. Odbudowa kilku
przylegających do banku zniszczonych

kamienic do poziomu współczesnego,
odbyła się dopiero w połowie lat 80tych. Za to z drugą stroną (widoczną na
zdjęciach) czas i historia obeszły się łaskawie. Trzeba jednak podkreślić, że to
również zasługa samych brodniczan.
Patrząc na fotografię z początków
XX wieku, rzuca się w oczy okazały
budynek słynnego BAZARU oraz hotelu SANSOUSI. Ten pierwszy nadal
zachował charakter handlowy, hotel
zaś, przemianowany w późniejszych
latach na Hotel Polski, stracił swe pierwotne znaczenie. Wypełniający płytę
rynku pomnik wojny prusko-francuskiej 1870-71 został rozebrany w 1920
roku po włączeniu Brodnicy do Polski.
Jego fragmenty wykorzystano m.in.
do wniesienia nagrobka burmistrza
Mieczysława Jerzykiewicza i pomnika
poległych żołnierzy 67. Pułku Piechoty.

(sta)

Już nasz orzeł srebrno–pióry
Skrzydła rozpościera swe,
I osłania Polskę całą –
Każdy wolnym czuje się!

Obraz Marii Zakrzewskiej

Panorama miasta
Międzynarodowy Plener Malarski, który
odbył się w Brodnicy w 1968 roku, skupił
wiele talentów malarskich z Pomorza i Kujaw. W gronie twórców znalazła się m.in.
znana już dobrze w środowisku artystycznym naszego regionu malarka z Bydgoszczy – Maria Zakrzewska.
Była absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Studia ukończyła
w 1952 roku. Brała udział w wielu wystawach na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim m.in. w związku z jubileuszem
1000-lecia państwa polskiego. Do jej bardziej znaczących sukcesów zaliczyć należy
II nagrodę w konkursie pt. „Piękno ziemi
bydgoskiej w 1963 roku”. Prace Marii Zakrzewskiej znajdują się w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Toruniu oraz Ministerstwie
Maria Zakrzewska
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedstawiony w naszej galerii obraz zachował się jedynie jako zdjęcie w czarno-białym katalogu do wystawy, który wydano już po plenerze. Obraz przedstawia panoramę Brodnicy widzianą od strony kładki
przez Drwęcę prowadzącą w stronę ulicy Lidzbarskiej. Widać tu zarysy zabytków miasta, czyli Wieży Mazurskiej, wieżyczki ratusza, szczyt
Bramy Chełmińskiej i masywną bryłę kościoła farnego. Tworząc obraz,
artystka posiłkowała się najprawdopodobniej szpachlą malarską. Jakie
były dalsze losy obrazu? Niewykluczone, że pozostał w Brodnicy i ktoś
z naszych czytelników, gdzieś go widział. Jeśli tak, prosimy o sygnał do
redakcji ZM w Pałacu Anny Wazówny.

Zaszczyt przodkom, naszym dziadom,
Że w obronie lali krew;
Oni przyszłość zgotowali,
Oni szli na każdy zew.
Wolność, wolność wywalczona
Żyje znowu Polski lud!
Bóg mu hojnie wynagrodził –
I za walkę i za trud.
Dał najdroższy skarb na świecie,
My panami w Polsce już,
A potęga dżengishańska
Już przepadła w otchłań mórz.
(…)
Brodnica, 24 V 1923 roku
K. Krzyżanowski, uczeń
kl. V Państwowego Zreformowanego Gimnazjum
Klasycznego w Brodnicy

Tekst i reprodukcje: Paweł Stanny

January Konstanty Grzędziński
urodził się w Lublinie 19 września
1891 roku. Uczęszczał do szkoły realnej w Taszkiencie. Potem, od roku
1911 studiował na kierunku fizyczno-chemiczno-przyrodniczym
na
Sorbonie w Paryżu. Był też słuchaczem Państwowej Wyższej Szkoły
Auronautyki /ENSA/ także w Paryżu.
Uczestniczył w kursie pilotażu. Ukończył go 5 listopada 1919 r., uzyskując
dyplom pilota i stopień kapitana.
W kraju wstąpił do założonego
przez Józefa Piłsudskiego Związku
Strzeleckiego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w 1. Pułku
Piechoty Legionowej. Brał udział
we wszystkich bitwach oraz potyczkach stoczonych przez tę jednostkę.
W okresie międzywojennym poświęcił się zawodowej służbie wojskowej.
Pełnił różne funkcje. Był adiutantem
Naczelnego Wodza, szefem sztabu
brygady lotniczej kierownikiem lotnictwa cywilnego i inspektorem lotnictwa przy X Korpusie WP.
Z dniem 3 maja 1922 r. został
zweryfikowany jako podpułkownik.
Od 1923 roku służył w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie. Od 1926 r. był
w Departamencie Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnie, po przeniesieniu
do piechoty, otrzymał stanowisko
zastępcy dowódcy 40. Pułku Piechoty w Białymstoku. 24 grudnia 1929 r.
awansował do stopnia pułkownika.
W okresie od 1 stycznia 1930 roku
do 8 marca 1932 roku był dowódcą 67. Pułku Piechoty w Brodnicy.
W tym czasie miał zatarg z wojewodą pomorskim Witoldem Lamotem,
który zakończył się pojedynkiem
w Warszawie 25 października 1931 r.
W czasie strzelaniny Pułkownik został
ranny w nogę. Z dniem 8 marca 1932

Ludzie, o których nie można zapomnieć

Płk pil. JANUARY GRZĘDZIŃSKI
roku przeniesiony został z Brodnicy
do Warszawy na stanowisko dowódcy 30. Pułku Strzelców Kaniowskich.
Funkcję tę pełnił do 22 sierpnia 1936
roku Z dniem 1 kwietnia 1938 roku
na własną prośbę przeszedł w stan
spoczynku.
Wychodząca w Brodnicy lokalna
gazeta „Ziemia Michałowska” opublikowała w numerze 93 z 15 sierpnia
1937 r. następujący artykuł pt. „Płk
Grzędziński przestał być dowódcą”.
Warszawa, 12.8. Ciekawe informacje podaje po zjeździe legionistów
w Krakowie wileńskie „Słowo” o płk
Grzędzińskim: „Duże wrażenie wywołało pozbawienie płk Grzędzińskiego funkcji dowódcy Pułku Strzelców Kaniowskich.
Dymisja ta pozostaje w ścisłym
związku z akcją polityczną płk. Grzędzińskiego, który od dłuższego czasu
należał do głównych inspiratorów lewicy legionowej. Płk Grzędziński był
w swoim czasie współorganizatorem
„Dziennika Popularnego”, a po upadku tego pisma rozpoczął wydawanie
tygodnika „Czarno na Białym”, który
był kolportowany na ostatnim zjeździe krakowskim i zawierał ostry atak
na ONZ. Płk Grzędziński prowadził
nie tylko akcje publicystyczną, ale
jednocześnie przygotowywał w kraju
polityczną organizację.
Płk Grzędziński należał do b. popularnych osobistości w Naprawie,
ZNP i masonerii; siostra jego jest
żoną Andrzeja Struga wielkiego mistrza loży”.

Podoficerowie zawodowi 67. Pułku Piechoty nagrodzeni w zawodach strzeleckich.
Fotografię wykonano w brodnickich koszarach 20 maja 1930 roku. Na zdjęciu: 1.płk inż.
January Grzędziński - dowódca pułku, 2. ppłk Jan Klein - zastępca dowódcy, 3. kpt. Stanisław Wultański – adiutant, 4. sierż. Franciszek Rzepczyk - „król strzelców”, 5. st. serż.
Paweł Safian, 6. plut. Michał Majewski, 7. sierż. Jan Sotek.
Fot. Jan Mełnicki. Reprod. Janusz Kopiczyński
Po zakończeniu służby wojskowej płk J. Grzędziński zaczął pracę
dziennikarską oraz działalność polityczną. Wydawał czasopismo lot-

nicze „Lot Polski”. Został wydawcą
i redaktorem antysanacyjnego tygodnika „Czarno na Białym”. W roku
1938 wybrano go radnym dzielnicy

Czerniaków w stolicy. Był współorganizatorem Warszawskiego Klubu
Demokratycznego /WKD/, z którego
wyłoniło się w roku 1938 Stronnic-

two Demokratyczne /SD/. Został
prezesem Komitetu Stołecznego SD,
a na I Kongresie SD wybrano go do
władz centralnych - do Rady Naczelnej. Piastował funkcję wiceprezesa
Areoklubu RP i był założycielem Ligi
Obrony Przeciw Powietrznej /LOPP/.
W
okresie
międzywojennym
otrzymał następujące odznaczenia:
Srebrny Krzyż Orderu Wojennego
VIRTUTI MILITARI, Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy „ZA WOJNĘ 1918-1921”, Medal Dziesięciolecia, Odznakę Pamiątkową 67. Pułku
Piechoty.
Od maja 1939 r. przebywał
w Paryżu jako delegat na zjazd Stowarzyszenia Pokoju. Podczas II wojny światowej od 22 września do 30
listopada 1939 r. sprawował komendę nad Obozem WP w Cöetguidam
we Francji. Następnie pełnił funkcję
oficera sztabu gen. Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji Francji od
sierpnia 1940 r. do sierpnia 1941
r. brał udział we francuskim ruchu
oporu.
Następnie udał się do Casablanki.
Tam po wojnie wydawał francuski
miesięcznik lotniczy pod tytułem
„En Vol” oraz założył marokański
areoklub „Areo-Club imperial du Maroc”. W czasie krótkotrwałej „odwilży
październikowej” na pokładzie statku
„Generał Bem” wrócił do kraju w roku
1957. Później, w 1965 roku został
oskarżony pod fałszywym zarzutem
przekazywania zachodnim dziennikarzom informacji szkalujących PRL
oraz wytoczono mu proces.
Zmarł w Warszawie 26 lutego
1975 roku.

Jerzy Wultański

11

Sport i wypoczynek

nr 308, listopad 2015

Członkowie Gladiatora podczas inauguracji klubu przed rokiem

Boks

Dobre rady od Salety i Diablo
Mija rok od chwili kiedy brodnicki bokser Dariusz Polmański założył
w mieście klub bokserski. Dziś miejscowi adepci tego sportu nie tylko
oglądają walki zawodowców, ale
sami walczą na ringu i uczą się od
mistrzów. A to jeszcze nie wszystko. W Brodnicy odbywać się będzie
cykliczny memoriał bokserski.
Wracamy do dobrych tradycji
brodnickiego boksu, których symbolem był znakomity trener, nieżyjący już Waldemar „Waldy” Sypniewski. On to wychowywał w Brodnicy
zawodników, którzy zasilali później
czołowe polskie kluby m.in. Czarnych Słupsk. Śladami „Waldego” poszedł Dariusz Polmański, który sam
boksując postanowił założyć szkółkę
bokserską „Gladiator”. Znalazł całkiem niemałe grono zapaleńców i 15
listopada ub. roku zainaugurował
działalność. Dzięki pomocy Mariana
Żebrowskiego, właściciela Galerii

Brodnica, na uroczystość udało się
zaprosić samego Przemka Saletę –
słynnego boksera wagi ciężkiej, byłego mistrza świata w kick boxingu
oraz mistrza interkontynentalnego
w zawodowym boksie, pogromcę Andrzeja Gołoty. Dla przyszłych
brodnickich bokserów trening prowadzony pod kierunkiem Salety był
nie lada wyzwaniem, wspomnienia
z tamtego czasu pozostały do dziś.
Kontakt z mistrzem Saletą wzmógł
ich zapał do boksu.
Bokserzy z Gladiatora trenują trzy
razy w tygodniu. Jedni ćwiczą z myślą o karierze, inni dla poprawy kondycji i zdrowia. Pierwsza publiczna
walka z udziałem zawodników klubu
odbyła się 25 października podczas
„Niedzieli z boksem” – imprezy,
która ma z czasem przerodzić się
w cykliczny memoriał im. Waldemara Sypniewskiego.
Na pierwszą edycję tej imprezy
przyjechał legendarny już bokser

Krzysztof Diablo Włodarczyk, będący dwukrotnym mistrzem świata
federacji WBC i IFB. Diablo najpierw
spotkał się z mieszkańcami w Galerii
Brodnica. Mistrz opowiadał o swojej
karierze, mówił o idei sportu i zasadach obowiązujących sportowców.
Odpowiadał też na pytania i rozdawał autografy. Pozował również do
zdjęć. Po południu w hali OSiR odbyły się pierwsze walki zawodników
Gladiatora.
Swoje
umiejętności
pokazali
m.in.: Jakub Kownacki (1 walka), Karol Komorowski (3 walki), Arkadiusz
Zakharyan (4 odbyte walki), Robert
Zakharyan (1 walka) oraz Jakub Skonecki. Głównym punktem wieczoru
była walka Dariusza Polmańskiego
z 18-letnim Węgrem Jozsefem Kormanym. Zakończyła się ona zwycięstwem zawodnika z Brodnicy.

Diablo odpowiada na pytania miłośników boksu

Tekst i fot. Paweł Stanny
Trening pod okiem Przemka Salety

Halowa Piłka Nożna

Świętowali na sportowo
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w hali OSiR w Brodnicy rozegrano Halowy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brodnicy. Zwyciężyła drużyna z Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

W turnieju uczestniczyło 10 drużyn z zakładów pracy (na boisku grało pięciu zawodników plus bramkarz). Mecze rozgrywano w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym”, po przeprowadzonym losowaniu. Finał poprzedziły eliminacje w ramach
których odbyło się 20 spotkań. O awans
ubiegały się następujące drużyny: Izba
Skarbowa, Start Igliczyzna, Bank Spółdzielczy, Folmar, Husaria, Westerbud, SiTS, Samindruk, Anwil Włocławek i Visotec. Do
dalszych spotkań zakwalifikowały się po
dwa zwycięskie zespoły z każdej grupy.
Ostateczne wyniki : I - Bank Spółdzielczy
w Brodnicy, II – Visotec, III - Start Igliczyzna, IV - Anwil Włocławek, V – Fulmar. Wyniki spotkań finałowych: 1-2 miejsce Bank
Spółdzielczy – Visotec 4:1, 3-4 miejsce
Start Igliczyzna - Anwil Włocławek 2:0,
5-6 miejsce SiTS – Folmar 0-3.
Organizatorami Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Zakładów Pracy byli: Urząd Miejski
w Brodnicy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.
(sta)
Zdjęcia: OSiR w Brodnicy

Zwycięska drużyna z Banku Spółdzielczego

6 grudnia w Parku Jana
Pawła II odbędzie się bieg charytatywny ze zbiórką środków
na leczenie 9-miesięcznego
Miłosza Pietrusińskiego, który
zachorował w lipcu na nowotwór.
Miłosz urodził się 23 stycznia 2015 roku. W lipcu lekarze
zdiagnozowali u niego raka
(glejaka nerwu wzrokowego).
Jest po 14 kuracjach chemioterapii. Dalsze leczenie wymaga środków, których rodzice
nie są w stanie samodzielnie
uzyskać. Dziecko może stracić
wzrok a nawet zostać częściowo sparaliżowane. Na początku listopada zrodził się pomysł
zorganizowania akcji, do któ-

W imieniu burmistrza Brodnicy puchar
wręczył Maciej Rżeński

Bieg charytatywny

Teraz pobiegnijmy dla Miłosza
rego już przyłączyli się chętni. Swoją pomoc zaoferowali
harcerze z brodnickiego Hufca
ZHP i grupa biegaczy z RUN to
thank JP II.
Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji, będą prezenty
dla najmłodszych, konkursy
i aukcje. Harcerze przygotują
ciepły poczęstunek. Głównym
punktem imprezy będzie bieg
po parku, w którym udział
może wziąć każdy. Podobna
impreza odbyła się w zeszłym
roku, wtedy celem była pomoc
dla Oliwiera.

Miłosz z mamą

Już teraz można pomóc Miłoszowi, wpłacając nawet najmniejsze kwoty na konto Fundacji „Nasze Dzieci” numer
76 1240 1109 1111 0010 1163
7630 z dopiskiem: darowizna
dla Miłosza Pietrusińskiego.
Organizatorzy akcji przyjmą
każdą pomoc zarówno przy
organizacji jak i wsparcie finansowe. Mile widziane będą
wszelkie gadżety, które będzie
można zlicytować podczas
akcji. Przydadzą się też sponsorzy nagród i prezentów dla
najmłodszych.
Kontakt z organizatorem
akcji: Przemysław Brzoskiewicz, tel. 669-360-860.

Ziemia Michałowska
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Marszałek Rzeczpospolitej na Pomorzu
Jeśli wierzyć informacji podanej na łamach książki pt. „Brodnica. Siedem wieków miasta”
Józef Piłsudski wizytował Brodnicę w 1921 roku. Źródła mogące
potwierdzić ten fakt są jednak znikome. Czy marszałek faktycznie
gościł w Brodnicy?

sławem Wojciechowskim. Tablica
ukryta przed hitlerowcami jesienią
1939 roku, została przypadkowo
odnaleziona w 2010 roku, w domu
przy ul. Kolejowej w Brodnicy, podczas rozbiórki pieca.

Sprawa wydaje się wielce prawdopodobna przyjmując, że przyjazd marszałka do Brodnicy nie
był głównym celem jego podróży,
a wizyta odbyła się przy okazji. Co
bardziej prawdopodobne, Piłsudski wcale nie pojawił się na ulicach,
a po prostu zatrzymał się tu na
krótko, będąc przejazdem. W 1921
roku marszałek Józef Piłsudski wiele podróżował po północnej Polsce. Miało to związek z trwającym
od stycznia 1920 roku procesem
wcielania Pomorza do Polski na
mocy postanowień Traktatu Wersalskiego.
Marszałek wyruszył wizytować
przywróconą Polsce ziemię pomorską w początkach czerwca
1921 roku. Już 5 czerwca jego
pociąg wjechał na dworzec Toruń

BUDOWNICZEMU
PAŃSTWA
I WODZOWI NARODU POLSKIEGO
J.PIŁSUDSKIEMU PRACOWNICY
KOLEJOWI WĘZŁA BRODNICKIEGO 3.5. 1935

Napis na niej brzmi:

Piłsudski w Łukowie. Tak mogło wyglądać powitanie
marszałka w Brodnicy
Miasto. Mieszkańcy grodu Kopernika gościli marszałka obiadem
w Dworze Artusa. Była też msza
w kościele św. Janów, uroczystość
pod pomnikiem wielkiego astronoma i wspaniała defilada. 6 czerwca
marszałek odwiedził Bydgoszcz.
Kolejnego dnia, płynąc statkiem
z Bydgoszczy do Grudziądza, zatrzymał się w Chełmnie i „na chwilę” w Świeciu.
8 czerwca, w drodze do Działdowa, Józef Piłsudski przyjechał
do Radzynia Chełmińskiego, gdzie
zwiedził ruiny zamku krzyżackiego
z XIII–XIV wieku. Kolejny ważny zapis z podróży marszałka dotyczy 5
lipca i odnosi się do pobytu w Nakle. Jeśli marszałek Józef Piłsudski
miał stanąć na brodnickiej ziemi,
(przynajmniej na miejscowym
dworcu), stać się to mogło właśnie
podczas tej „pomorskiej” podróży.

W drodze do Działdowa…

Tekst poświęcony Piłsudskiemu
w gazecie Głos Pogranicza

Jak wiadomo, Brodnica posiadała w 1921 roku kolejowe połączenie
z Toruniem, Kowalewem, Jabłonowem Pomorskim oraz niemiecką
ówcześnie Iławą. Dopiero od 1937
roku można było jeździć w kierunku

Grudziądza, Sierpca i Działdowa.
Fakt uruchomienia połączenia do
Działdowa dopiero dwa lata przed
wybuchem wojny nie pozwala domniemywać, że marszałek „zajrzał”
do Brodnicy, jadąc właśnie w kierunku tego miasta. Nie można jednak wykluczyć, że trasa marszałka
do Brodnicy wiodła np. z Działdowa, ale na pewno nie pociągiem.

Kolejarze marszałkowi

Nietknięta zębem czasu trafiła
do miejscowego muzeum. Czy
powstała w 1935 roku płyta może
świadczyć o pobycie marszałka
w Brodnicy? Na pewno nie. Podobnych wyrazów szacunku dla marszałka po jego śmierci powstało
w Polsce bardzo wiele.
Można jednak przyjąć hipotezę,
że przyjazd Piłsudskiego w 1921
roku do Brodnicy mógł być też niezaplanowany, spontaniczny, nieoficjalny. Do postoju w mieście mogło
dojść nie podczas wizytacji miast
pomorskich, a przy realizacji innych
spraw marszałka. Kolejarze brodniccy być może byli jedynymi witającymi niezwykłego gościa na terenie
miasta, ponieważ władze o przyjeździe mogły po prostu nie wiedzieć.

Piłsudski mógł przybyć do Brodnicy pociągiem, ale mógł to być
też samochód, którym również
podróżował (np. do wspomnianego wyżej Radzynia Chełm.). Na
prawdopodobieństwo, że marszałek pojawił się na brodnickiej stacji,
a nie na ulicach, może wskazywać
pewien ślad. To kamienna tablica, która została postawiona przy
brodnickim dworcu ku czci Piłsudskiego. Została ona ufundowana
przez miejscowych kolejarzy po
śmierci marszałka w 1935 roku.
Stała na niewysokim postumencie pomiędzy budynkiem dworca,
a najbliższym torem. Był to ten sam
tor, na którym w 1924 roku wjechał pociąg z prezydentem Stani-

Płyta poświęcona Piłsudskiemu

Brodnica walcząca
Mogło być jednak inaczej. Brodnica słynęła z ciężkich i krwawych
walk z bolszewikami, które stoczono w 1920 roku. Piłsudski musiał
te fakty znać, ponieważ dowodził
obroną w tej wojnie. Mógł pojawić się pomysł odwiedzenia przez
marszałka grobów poległych żołnierzy w Lasku Miejskim w Brodnicy. Zapisów na ten temat, zarówno w prasie, jak i innych źródłach,
brak. Niewykluczone, że kiedyś
poznamy więcej faktów, które dadzą jednoznaczną odpowiedź na
pytanie dotyczące pobytu Józefa
Piłsudskiego w Brodnicy.
Paweł Stanny

Piłsudski w Toruniu, 5 czerwca 1921 rok

Starsi panowie dwaj….. na fotograficznych łowach (6)

Wspomnienie lata
Po miesięcznej przerwie
prezentujemy Czytelnikom
kolejne fotografie Andrzeja
Iwanowskiego. Wszystkie
wykonane zostały tego lata

w ogrodzie brodnickiego
fotografika.
Dla
uzyskania
odpowiedniego efektu należało
wykorzystać
profesjonal-

ny, specjalistyczny sprzęt,
zwłaszcza szkła, czyli obiektywy. Każde zdjęcie powstało przy użyciu innego obiektywu.
- Kwiatek był zrobiony
Nikkorem macro 55/3.5,
obiektywem niewiele młodszym od mnie - mówi Andrzej Iwanowski. - Motylek
z kolei – 150 mm Sigma
macro, a irysy Heligonem
100/1.6. To obiektyw z „de-

mobilu”, kiedyś używany
do rejestracji zdjęć rtg przy
masowych badaniach antygruźliczych. Zaoszczędzał
dawki promieniowania, bo
ekspozycja była krótka – dodaje Andrzej Iwanowski.
Jak powstały zdjęcia?
Otóż ujmując temat najprościej: należało podejść maksymalnie blisko (niekiedy
klęknąć) i wykonać sporą

ilość klatek, eliminując później te, które nie spełniają
naszych oczekiwań. W pracy przy tego rodzaju fotografiach często niezbędny
jest statyw. Pamiętać należy
również o włączeniu w aparacie funkcji macro.
Paweł Stanny
Zdjęcia:
Andrzej Iwanowski

