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Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy
Oddział Dziecięcy
Redakcja „Ziemi Michałowskiej”
organizują
XII edycję konkursu dziecięcej twórczości
poetyckiej pod hasłem
I Ty możesz zostać małym autorem
Tematem tegorocznego konkursu będzie „Przyroda”
W konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie klas III - IV
szkół podstawowych.
Autorzy zobowiązani są: nadesłać 2 utwory poetyckie.
Utwory należy podpisać pseudonimem i dołączyć zaklejoną
kopertę zawierającą imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły i
adres domowy.
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 25.04.2007 r. na adres
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, ul.
Zamkowa 1 lub do Redakcji „Ziemi Michałowskiej” w Brodnicy,
ul. Przykop 43.
Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w I połowie maja w Pałacu
Anny Wazówny ul. Zamkowa 1.
Patronat medialny: Telewizja Kablowa ELTRONIK
Redakcja „Czasu Brodnicy”
Organizatorzy

Szanowni Czytelnicy!
Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w Nowym, 2007 roku.
Od dzisiaj Ziemia Michałowska będzie ukazywała się w nieco
zmniejszonej objętości, ale częściej, co dwa miesiące.
Chcielibyśmy rozbudować część informacyjną zamieszczając więcej
wiadomości z prac Burmistrza Brodnicy i Rady Miejskiej. Mamy także
zamiar w kolejnych numerach poinformować Państwa o działalności tak
zwanych Służb Miejskich, czyli wszystkich przedsiębiorstw, których
codzienna, choć może mało widoczna praca, sprawia, że Brodnica jest
miastem czystym i przyjaznym dla mieszkańców.
Dziś, na pierwszy ogień, zamieszczamy mały informator na temat, jak
wygląda załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim, czyli o sposobie
poruszania się w Magistracie. Chcemy powiedzieć, co za zagadnienia
wchodzą w zakres działalności tego Urzędu, gdzie składać podania i pisma
oraz w jakich sprawach.
Jeżeli nasz krótki informator ułatwi Państwu załatwianie swoich
spraw w tym budynku, będziemy uważali, że nasz artykuł osiągnął cel.
Życzymy przyjemnej lektury.
Na ewentualne wnioski i uwagi, a także listy dotyczące nowego
sposobu wydawania Ziemi Michałowskiej, czekamy w godzinach Dyżuru
Redakcyjnego, w środy od 17.00 do 18.00 w Brodnickim Domu Kultury
ulica Przykop 43. Na ten adres prosimy również kierować wszelką
korespondencję.
Za wszystkie przemyślenia, które mogą przyczynić się, aby nasze
czasopismo było poczytniejsze, serdecznie dziękujemy.
Redaktor Naczelny Ziemi Michałowskiej
Tomasz Ziemba

Światełko do nieba

Przewodnik po Magistracie. Część I

Jak wyrobić dowód osobisty?
Wydanie dowodu osobistego po raz
pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze
(lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie
został sporządzony w USC w Brodnicy,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Brodnicy.
Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Urzędu za dowód
osobisty,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Brodnicy– Wydział Spraw
Obywatelskich, ul. Zamkowa 1, tel. (056)
4930324
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu
osobistego i jego odbiór dokonuje się
osobiście w obecności opiekuna ustawowego
lub prawnego.
W wypadku osób, które nie ukończyły 13 roku
życia wniosek o wydanie dowodu osobistego
składa się jak również dokonuje jego odbioru
w obecności opiekunów ustawowych lub
prawnych.
Podpis na wniosku składa się w obecności
urzędnika.
Wydanie dowodu osobistego z powodu
zmiany danych osobowo- adresowych.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze
(lewy profil, lewe ucho odkryte),

Nasza działalność ma służyć brodniczanom
Ziemia Michałowska rozmawia z
Burmistrzem Brodnicy Wacławem
Derlickim.
– Czy byłby Pan uprzejmy powiedzieć parę
zdań czytelnikom Ziemi Michałowskiej o
zamierzeniach inwestycyjnych na
najbliższe lata?
– Nasze zamierzenia inwestycyjne w
dziedzinie ulic i mostów wynikają ze
Strategii Rozwoju Miasta Brodnicy przyjętej
przez Radę Miejską i poprawionej w zeszłym
roku.
Na etapie przygotowania projektowodokumentacyjnego znajduje się przeprawa
mostowa w relacji Michałowo-Śródmieście.
Równie w tym samym stadium jest
południowo-zachodnia trasa przemysłowa,
która połączy ulicę Podgórną z Sądową.
Powinna ona wyprowadzić ciężkie
ciężarówki ze śródmieścia. Posiadamy także
informację, że w przyszłym roku zacznie być
realizowana budowa obwodnicy w ciągu
drogi krajowej nr 15 od ulicy Sądowej do
Sikorskiego. Ta ostatnia inwestycja jest
finansowana przez budżet Państwa i
realizowana przez Zarząd Krajowej Dyrekcji
Budowy Dróg i Autostrad. Natomiast
pierwsze zadanie jest uwarunkowane
pozyskaniem pieniędzy z Unii Europejskiej.
Sieć gazowa powinna dotrzeć do
Brodnicy wiosną tego roku. Natomiast
problem stanowią przyłącza do odbiorców,
których włoska firma U.SE.NEKO na razie
nie wykonuje, a wnioski władz miasta w tej
materii są zbywane. Systematycznie jednak
przypominamy Włochom o sprawie.
Jeżeli chodzi o składowisko odpadów
komunalnych problem jest rozwiązany na
najbliższe 10-20 lat. Jednak wobec
szczupłości terenu miasto jest żywo
zainteresowane budową innego składowiska
w pobliżu Brodnicy. Natomiast władze
powiatu problem ten marginalizują i nie
wyrażają chęci zlokalizowania wysypiska na
terenie powiatu brodnickiego, a wywożenie

śmieci kilkadziesiąt kilometrów od miasta
spowoduje znaczny wzrost cen usuwania
odpadów. Za ten wzrost zapłacą oczywiście
mieszkańcy.
– Czy miasto planuje jakieś inwestycje w
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i sieci
wodociągowej?
– Oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa
jest stale modernizowana na bieżąco.
Niezależnie od tego co powiedziałem,
będą prowadzone bardzo liczne inwestycje na
osiedlach miasta, aby ułatwić mieszkańcom
warunki życia.
– Jakie miasto podejmie kroki, aby
zneutralizować problem osób, które
czekają na mieszkania socjalne?
– Zamierzamy utrzymać pozyskiwanie
mieszkań komunalnych i socjalnych na
poziomie z ubiegłej kadencji, to jest około
100 mieszkań. Na ostatniej sesji Rada
Miejska przekazała na rzecz BTBS budynek
przy ul. Kościelnej 12 (po policji).
– „Halo tu Brodnica. Porozmawiajmy o
inwestycjach”. Jak hasło to przekłada się w
praktyce na rozwój miasta?
– Mogę, podać czytelnikom Ziemi
Michałowskiej, jakie zakłady już są w
budowie oraz kto otrzymał pozwolenie.
Pierwszym obszarem inwestycyjnym jest
teren między ulicami Podgórną i Długą.
Powstał już tam Zakład Wytwórni Opakowań
Kartonowych, a w trakcie budowy są;
– Zakład produkcji mebli,
– Zakład produkcji preparatów myjącodezynfekujących,
– Wytwórnia okuć meblowych,
– Hurtownia artykułów elektrycznych,
– Zakład produkcyjny branży stolarskiej,
– Zakład usługowo- produkcyjny wyrobów
metalowych oraz na terenie o powierzchni 10
ha po mleczarni Zakład Przemysłowy
Produkcji Wyrobów Gumowych z tworzyw
sztucznych. Tę fabrykę wybuduje firma z
kapitałem niemieckim.

3. Dokument stwierdzający podstawę
wymiany dowodu (akt zawarcia związku
małżeńskiego - jeżeli nie został sporządzony w
USC w Brodnicy), poświadczenie
zameldowania – w przypadku zmian
adresowych,
4. Dokument stwierdzający tożsamość
podlegający wymianie,
5. Zameldowanie na pobyt stały w Brodnicy,
Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Urzędu za dowód
osobisty,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Brodnicy – Wydział Spraw
Obywatelskich, ul. Zamkowa 1, tel. (056)
4930324
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc
Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu
osobistego i jego odbiór dokonuje się
osobiście. Podpis na wniosku składa się w
obecności urzędnika.

W innej części miasta, przy ulicy
Sikorskiego powstanie nowy zakład na
terenie o powierzchni 7,30 ha (docelowo 12
ha) firmy CIMIR Poland, która obecnie
nazywa się SITS.
– Lista jest długa.
– Tak. Mogę dodać jeszcze, że przy ulicy
Krańcowej powstaną dwie nowe firmy. Usług
Remontowo-Budowlanych oraz zajmująca
się remontem urządzeń elektrycznych i
rozbudową rozdzielni.
Jeszcze w innym krańcu miasta, przy
ulicy Wczasowej w miejscu, gdzie dziś
znajduje się restauracja „OMEGA”
powstanie Hotel z infrastrukturą
towarzyszącą, a nieco dalej bardzo ładne
osiedle apartamentowców
luksusowych
budynków mieszkalnych.
– Dziś już widać, że Brodnica musi
poszerzyć swoje granice przynajmniej o
część terenów gminy...
– Jest to sprawa niezwykle istotna, jaka
dotyczy kilku miast w naszym regionie nie
tylko Brodnicy, ale również Torunia i
Nowego Miasta. Jednak wspomnienie o tym
powoduje zdenerwowanie władz gminy
Brodnica, ponieważ w ostatnich kilku latach
spora grupa mieszkańców miasta
przeprowadziła się na teren gminy do nowo
wybudowanych własnych domów na
obrzeżach miasta. Za obywatelami poszły
podatki wytwarzane w mieście, ale zasilające
budżet gminy zgodnie z miejscem
zameldowania tych osób. Możliwość utraty
tych dochodów wywołuje niechęć u władz
gminy.
– Ostatnie pytanie. Już nie na temat
inwestycji. Jakość pracy Urzędu
Miejskiego jest wysoka, ale życie przynosi
nowe wyzwania. Czy planuje Pan jakieś
usprawnienia pracy Urzędu?
– Ta k . P l a n u j e m y z a s i l e n i e b i u r a
pełnomocnika do spraw informacji
europejskiej, aby brodnickie firmy mogły
uzyskiwać pomoc w przygotowaniu
wniosków o fundusze europejskie.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Ziemba

*
W dniu 10 stycznia w Urzędzie Miejskim
odbyły się spotkania z autorami projektu
„Koncepcji rozwoju sieci drogowej miasta
Brodnicy”. W spotkaniach, które odbyły się z
inicjatywy władz miasta uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
Starostwa Brodnickiego, Gminy Brodnica,
brodniccy radni i naczelnicy poszczególnych
wydziałów Urzędu Miejskiego. Koncepcja
powstała przy uwzględnianiu wyników
uzyskanych z badań pomiarów natężenia
ruchu w Brodnicy w określonych godzinach i
w poszczególnych rejonach miasta. W czasie
dyskusji uznano, że należy raz jeszcze
przeanalizować zasadność zbudowania
nowego mostu na wysokości ul .
Żeromskiego. Poza tym uczestnicy spotkań
pozytywnie ocenili zaproponowaną
koncepcję rozwoju sieci drogowej Brodnicy.
*
W dniu 18 stycznia w Pałacu Anny
Wazówny miała miejsce uroczystość
patriotyczna z okazji 87 Rocznicy Powrotu
Pomorza do Macierzy oraz 87 i 62 Rocznicy
Wyzwolenia Brodnicy. Uświetnił ją występ
Kwartetu Smyczkowego z Torunia. O godz.

Wybory Miss
Ziemi Michałowskiej
(nowe zasady)
Do 21.III 2007 r. szkoły średnie
zorganizują w swoich placówkach
wybory Miss Szkoły typująca
najpiękniejsze kandydatki do wyborów
Miss Ziemi Michałowskiej.
Oprócz nagród rzeczowych
finansowanych, które otrzymają
wszystkie uczestniczki, będzie nagroda
główna 5.000 zł dla najpiękniejszej.
Sponsorzy, którzy przekażą kwotę
minimum 1000 zł będą decydować o
wyborze Miss Ziemi Michałowskiej
zasiadając w jury. W jury zasiądzie też
przedstawiciel Misslandu. Najpiękniejsze
dziewczęta będą reprezentować Ziemię
Michałowską w Bydgoszczy w maju
2007 r. Tegoroczne wybory odbędą się w
BDK 26.IV 2007 r.
Do dnia 22.III 2007 r. przyjmowane są
zgłoszenia wszystkich zainteresowanych
dziewcząt w sekretariacie BDK.
Zgłaszać mogą się dziewczęta, które:
1. Ukończyły 16 lat od osób
niepełnoletnich wymagana jest zgoda
rodziców.
2. Posiadają minimalny wzrost 165 cm.
3. Panny bezdzietne.
Tegoroczne Wybory Miss prowadzić
będzie aktor Teatru W. Horzycy w
Toruniu Dariusz Bereski.
TZ

12.15 pod Pomnikiem Wdzięczności
delegacja z Urzędu Miejskiego złożyła
kwiaty w imieniu władz miasta i jego
mieszkańców.
*
Zakończył się kolejny etap monitoringu
miasta. Dnia 19 stycznia dokonano odbioru
technicznego inwestycji. Komisja
stwierdziła, że kamery działają bez
zastrzeżeń. Koszt całej inwestycji wyniósł
101 tys. zł. W tym roku w budżecie miasta
zarezerwowano na dalszy monitoring
Brodnicy 150 tys. złotych.
*
W dniu 21 stycznia, już po raz czwarty
odbył się w Brodnicy Turniej Chórów „O
Wstęgę Drwęcy”. Organizatorami imprezy
byli Miejski Chór Canto Grazioso i
Brodnicki Dom Kultury. W tegorocznym
Turnieju udział wzięło pięć chórów. Przed
publicznością wystąpiły zespoły z Podkowy
Leśnej, Torunia, Bydgoszczy, Chełmna i
Brodnicy.
Konkursowe jury pod przewodnictwem
prof. Janusza Staneckiego z Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy przyznało główną
nagrodę turnieju Chórowi Kameralnemu
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w
B y d g o s z c z y. Wy s t ę p o m a r t y s t ó w
towarzyszyła zorganizowana w holu BDK
wystawa prac Adama Kuby Matejkowskiego
„Matka Boska Pielgrzymująca i jej anioły”.
*
Miasto planuje zaciągnąć kredyt w
wysokości 1 015 000
zł z Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
realizację budowy infrastruktury technicznej
na osiedlu mieszkaniowym Morskie Oko projektowane Osiedle Graniczna w Brodnicy
w ulicach Jana Pawła II, Graniczna, ks.
Jerzego Popiełuszki. Kredyt zaciągnięty na
dogodnych warunkach pozwoli
kontynuować prace przygotowujące ten
teren pod budownictwo mieszkaniowe.
Pieniądze z kredytu przeznaczone zostaną na
budowę dróg przy ul. Jana Pawła II,
Granicznej, Ks. Jerzego Popiełuszki, o
łącznej długości 1 025 mb. Zabezpieczenie
kredytu, który miasto spłaci przez 7 lat,
stanowić będzie weksel in blanco na
warunkach określonych w deklaracji
wekslowej.
*
W dniu 25 stycznia w Urzędzie Miejskim
w Brodnicy odbyło się spotkanie władz
miasta z Zbigniewem Glonkiem dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Romanem
Stanisławskim z Zarządu Dróg
Wo j e w ó d z k i c h i P i o t r e m K a n i ą projektantem dróg. Spotkanie poświęcone
było prowadzonym aktualnie przez
GDDKiA inwestycjom na drodze nr 15,
przebiegającej przez Brodnicę. Mowa też
była o kolejnych inwestycjach drogowych,
które będą realizowane w najbliższych latach
na terenie Brodnicy.

*
W dniu 28 stycznia wystąpił w Brodnicy
Państwowy Zespół Pieśni i Tańca
„Mazowsze”. Koncert, który obejrzało
ponad 1200 osób zorganizował Brodnicki
Dom Kultury przy wsparciu Urzędu
Miejskiego w Brodnicy, Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Brodnicy firmy AIGO Pożyczki
Gotówkowe, Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego AGNO,
Jednostki Wojskowej w Brodnicy.
Wszystkim tym instytucjom i firmom oraz
okolicznym parafiom słowa podziękowania
za okazana pomoc składają dyrekcja i
pracownicy BDK. (Czytaj na stronie 7).
*
Radni miejscy podjęli jednogłośnie
uchwałę określającą nowe ceny biletów
komunikacji miejskiej w Brodnicy. W
granicach administracyjnych miasta cena
biletu normalnego wynosić będzie teraz 1,90
zł, ulgowego 0,95. Poza granicami miasta za
bilet pełen zapłacić będzie trzeba 2,70 zł, za
ulgowy 1,35 zł. Radni zdecydowali również
o tym, kto będzie miał prawo do bezpłatnego
przejazdu na terenie miasta Brodnicy. Będą
to osoby po ukończeniu 65 roku życia,
wdowy po inwalidach wojennych i
wojskowych, dzieci do lat 4, niewidomi z
opiekunami, honorowi zasłużeni
krwiodawcy na podstawie zaświadczeń
wydanych przez zarząd PCK w Brodnicy,
dzieci pobierające zasiłek pielęgnacyjny
wraz z opiekunem, uczniowie realizujący
obowiązek szkolny w szkołach specjalnych
oraz ich opiekunowie w drodze z miejsca
zamieszkania do szkoły i z powrotem, osoby
z mocy odrębnych przepisów uprawnione do
bezpłatnych przejazdów, posłowie i
senatorowie, inwalidzi wojenni i wojskowi,
opiekunowie towarzyszący inwalidom
wojennym i wojskowym zaliczonym do
grupy inwalidów o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Osobami
uprawnionymi do przejazdów ulgowych są:
dzieci w wieku od 4 do 7 lat , uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów, uczniowie
dziennych szkół ponadgimnazjalnych,
emeryci i renciści do 65 roku życia, osoby z
mocy odrębnych przepisów uprawnione do
przejazdów ulgowych, kombatanci i inne
osoby uprawnione będące ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, studenci,
młodzież dotknięta inwalidztwem.
Wzrosła również cena wywozu śmieci.
*
Dnia 14 lutego gościł w naszym mieście
Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki. Podczas
spotkania z Burmistrzem Brodnicy
Wacławem Derlickim omawiane były
sprawy inwestycji wojewódzkich, a
szczególnie południowo-zachodniej trasy
przemysłowej oraz połączenia nową ulicą
Michałowa ze Śródmieściem łącznie z
wybudowaniem przeprawy mostowej w
rejonie ulicy Lidzbarskiej.
Tomasz Ziemba

Ploteczki, ciekawostki
Pod koniec ubiegłego roku na zasłużoną
emeryturę odeszła Dyrektorka Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej Dr Jadwiga
Wojciechowska. Kierowała tą placówką
kulturalną przez ponad dwadzieścia lat.
Obiecała nam, że teraz będzie mogła swoim
piórem wspomóc zespół redakcyjny Ziemi
Michałowskiej. Już dziś zamieszczamy
pierwszy artykuł Jej autorstwa o nowej czytelni.

Ruch to podstawa
zdrowego trybu życia

Zapowiadane na łamach ZM „Brodnickie
militaria” Jerzego Wultańskiego są już gotowe i
dotrą do czytelników w pierwszych dniach
marca. Problematyka wojskowa naszego miasta
została omówiona przez autora w siedmiu
rozdziałach. Rozpoczynają je informacje o
brodnickiej komturii w czasach rządów
krzyżackich. Potem czytelnik przeczyta opis
fortyfikacji miejskich w średniowieczu,
następnie pozna dzieje brodnickiego garnizonu.
Rozdział dotyczący okresu międzywojennego
został poświęcony przede wszystkim 67
Pułkowi Piechoty, który stacjonował w
Brodnicy aż do wybuchu drugiej wojny
światowej. Dwie ostatnie części publikacji
opisują wojenne i powojenne dzieje brodnickich
militariów.
Publikacja jak zwykle została przez autora
wzbogacona o stare fotografie oraz inne
materiały i dokumenty. Są tu między innymi
dawne plany Brodnicy, ten z 20 marca 1936 roku
pochodzi z archiwum w Berlinie. Na planie
miasta z 1909 roku można odnaleźć między
innymi stację kolejową, strzelnicę wojskową w
Lasku Miejskim oraz koszary. Jeszcze starszy
od wymienionych, pochodzący z 1829 roku, jest
jedynym dokumentem z zaznaczonymi
pierwszymi koszarami, które znajdowały się
przy murach miejskich, na terenie dzisiejszego
Starego Placu Szkolnego. Ten plan miasta z
opisem w języku łacińskim został odnaleziony
w kuli na iglicy kościoła Szkolnego podczas
remontu kapitalnego w latach 1912-1913.
„Brodnickie militaria” to dziewiętnasta
publikacja Jerzego Wultańskiego, propozycja
uzupełniająca pozostałe o tematyce wojskowej
naszego miasta.

Karnawał to wyjątkowy czas. Wymaga
więc szczególnej oprawy. Postaw na
sylwetkę!
Chcesz wyglądać fantastycznie i na
przyjęciu przyciągać spojrzenia
wszystkich? Oczywiście! Więc popracuj
nad sylwetką. A pomoże ci w tym Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Brodnicy mieszczący
się w hali przy ulicy Królowej Jadwigi.
Znajduje się tu wiele atrakcji: Centrum
Kulturystyki Siłowej „Active”, Szkoła
Tańca i Ruchu „Step”, UKS, kręgielnia,
sauna, solarium i wiele innych
ekscytujących miejsc.
Siłownia klubu „Active” prowadzona
przez Annę Zduńczyk zajmuje
powierzchnię 360 m 2 i posiada 35
stanowisk ćwiczeniowych ze sprzętem
renomowanej firmy HES. Przy większej
liczbie osób (ponad 20) konieczna jest
lekcja wprowadzająca, która pozwala
zapoznać się ze sprzętem i techniką
ćwiczeń. Każdy rozpoczynający na
życzenie może otrzymać indywidualny
program, odpowiednio dostosowany do
swoich potrzeb, wymagań i możliwości. W
siłowni można wykupić jednorazowy
wstęp w wysokości 6 zł bez ograniczenia
czasowego lub też karnet na kilka takich
wejść. Klub „Active” jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 10-22,
w sobotę 10-18, w niedzielę 12-20.
Szkoła tańca i ruchu „Step” jest
prowadzona przez czworo instruktorów:
Iwonę Kuźmę, Marzenę Kobryń, Barbarę
Radomską i Ryszarda Konopkę. Każdy z
nich ma za sobą wiele sukcesów. W
„Stepie” tańczy już około 200 osób różnego
wieku i płci. Najstarszy uczestnik ma 79 lat.
Szkoła oferuje taniec towarzyski i
współczesny, balet, aerobic, gimnastykę,
step, pilates, jogę, oraz od niedawna dla
najstarszej grupy „senioren gim”. Szkoła
„Step” jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 14.30 do 21.30. Już 10
marca chętni będą mogli wziąć udział w
drugiej edycji warsztatów fitnes-dance, w
której również skorzystają z darmowych
porad firm kosmetycznych: AVON i
Oriflame oraz pokazu stylizacji fryzur
przez firmę Extravagance Studio. Można
będzie również coś przekąsić i kupić ze
zdrowej żywności.
Po takiej dawce pozytywnego
zastrzyku pora na właściwy makijaż.
Pamiętajcie tylko, aby błyszczące
kosmetyki aplikować z umiarem.
Dobrej zabawy.

H. Siekierska

Agnieszka Ćwiklińska

* * *
Burmistrz Brodnicy pan Wacław Derlicki wziął
udział w balu studniówkowym w III Liceum
Ogólnokształcącym. Zatańczył walca i dał
dowód, że posiada umiejętność prowadzenia
partnerek podczas zabawy w tańcu
towarzyskim.
TZ

„Brodnickie militaria”
Jerzego Wultańskiego
już w rękach czytelników

Fara nocą (foto archiwum)

Pchełki
Bywają takie dusze, które zamiast mówić,
gadają.
W szachach czasami trzeba wszystko
postawić na jednego pionka.
Los się uśmiecha, ale nigdy nie spoufala.
Niektórym brak kłód pod nogami tak
doskwiera, że sami je sobie wymyślą.
Żeby mieć bogate życie, nie można się
oszczędzać.
Serce to skarbonka, którą można napełnić
drobnymi gestami.
Pasmo, w którym znajdują się szczyty
władzy, to góry obietnic.
Niektórzy sami się w kierat wprzęgają.
Kto chce się uczyć, tego i ulica nauczy.
Mirosław R. Kaniecki

Czas na most
sonda uliczna

Dziś zadajemy mieszkańcom naszego miasta
pytanie, czy w Brodnicy potrzebny jest most,
który połączy Michałowo ze Śródmieściem
Buńka Roman (65-lat - emeryt) – Most? A
gdzie miałby być ten most?
Ziemia Michałowska – Wyprowadzony z ul.
Lidzbarskiej a kończący się w Śródmieściu.
Buńka Roman – Dobry pomysł. Ludzie
wychodziliby częściej na zakupy, imprezy do
centrum, bo mieliby o wiele krótszą trasę do
przebycia.
Sośnik Irena (emerytka- 69 lat) – To pewnego
rodzaju skrót. Bardzo dobry pomysł, gdyż ja nie
przepadam za długimi drogami.
Grupka młodzieży w wieku 17 lat udaje się
do szkoły.
Rafał Ruciński (uczeń ZSZ Technikum
Budowlane) - Super. Wolę chodzić kładką niż
miastem ze względu na mniejszą ilość hałasu. A
most umożliwiłby mi jeszcze więcej takich
„cichych” spacerów.
Piotr Fabiański – Sądzę, że to dobry pomysł,
ale zastanawia mnie skąd pieniądze i z czyjej
kieszeni na realizację tego planu?
Ziemia Michałowska – Pieniądze zapewne
będą z Unii Europejskiej i od Burmistrza
naszego miasta.Dziękuję Wam.
Andrzej Ćwikliński (23 lata) – Co myślę?
Według mnie powinno się te pieniądze
przeznaczyć na załatanie dróg, a nie na deski.
Oczywiście Rada Miasta zdecyduje.
Sondę przeprowadziła
Agnieszka Ćwiklińska

Budżet
Brodnicy na rok 2007
Na sesji w dniu 31 stycznia 2007 roku Rada
Miejska w Brodnicy uchwaliła budżet Brodnicy
na rok 2007.
Budżet zakłada dochody w wysokości
60.180.880 złotych oraz wydatki w wysokości
61.195.880 złotych. Deficyt budżetowy w 2007
roku ma wynieść 1.015.000 złotych i pokryty
będzie przychodami z zaciągniętego kredytu.
Dochody budżetu składają się z dochodów
własnych w wysokości 36.499.858 złotych,
subwencji ogólnej w wysokości 13.687.678
złotych oraz dotacji celowych z budżetu
państwa w wysokości 9.993.344 złotych.
Wydatki budżetowa składają się z:
? wynagrodzeń i ich pochodnych
20.457.369 złotych,
? dotacji
5.982.985 złotych,
? obsługi długu
706.649 złotych,
? spłaty tyt. poręczeń i gwarancji
101.910 złotych,
? pozostałe wydatki bieżące
23.178.458 złotych,
? wydatki majątkowe
10.768.458 złotych.
W budżecie przewidziano również rezerwę
ogólna w wysokości 100.000 złotych.

W roku 2007 w budżecie zostały
zaplanowane środki na inwestycje w wysokości
11.106.458 złotych, z tego 8.253.458 złotych z
budżetu gminy, 250.000 złotych z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska, 88.000 złotych
z MPWiK, 1.015.000 złotych z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego oraz 1.500.000
złotych z Ministerstwa Sportu. Środki te w
głównej mierze przeznaczone są na rozbudowę
infrastruktury osiedlowej, dróg, chodników,
kanalizacji, oświetlenia, sieci wodociągowej,
remonty szkół, przedszkoli, budynku UM,
zakup nieruchomości (wykup gruntów pod
drogi, zakup lokali mieszkalnych), a także na
inne ważne cele (budowa noclegowni dla
bezdomnych, przystań żeglarska na Niskim
Brodnie)
Znaczna część środków przeznaczona jest
na rozpoczęcie realizacji południowozachodniej trasy przemysłowej (projekt
techniczny i dokumentacja), a także realizacji
przeprawy mostowej (projekt techniczny),
dalszą modernizację sytemu przesyłu,
wytwarzania i dystrybucji ciepła w mieście,
rozpoczęcie realizacji remontu mostu na ul.
Mostowej, a także rozpoczęcie renowacji
zespołu zamkowo-pałacowego. Rozpocznie się
nadbudowa drugiego piętra w budynku
mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 26a.
Podjęte zostaną również działania
zmierzające do opracowania koncepcji
ciepłowni miejskiej, która stanowiłaby

Pocztówki opowiadają historię

Ulica Kościuszki na początku ubiegłego wieku.
Karta pocztowa w zbiorach Muzeum w Brodnicy

Jeszcze tylko do końca marca w Galerii
Brama na Małym Rynku można oglądać
wystawę „Pozdrowienia z Brodnicy, jakiej już
nie ma”.
Przygotowana w brodnickim muzeum
ekspozycja składa się z kilkuset zabytkowych
widokówek przedstawiających dawną
Brodnicę. Pocztówki pochodzą ze zbiorów
muzeum i z prywatnych kolekcji Mariana
Bizana, Marii i Zbigniewa Cybulskich,
Krzysztofa Ewertowskiego, Andrzeja
Michalskiego, Jana Sobieszczyka i Leszka
Żelaznego.
Początki kolekcji pocztówek w brodnickim
muzeum wiążą się z osobą Armina Drossa - syna
przedwojennego brodnickiego pastora. W
latach osiemdziesiątych przekazał on do
muzealnych zbiorów kilkanaście
przedstawiających Brodnicę widokówek z
początków XX wieku. Gromadzone od tamtego
czasu karty pocztowe stały się nieocenionym
źródłem wiedzy o dawnej Brodnicy. Dostarczyć

nam mogą niejednej informacji o przemianach
brodnickiej architektury, nieistniejących
budowlach, a nawet atmosferze panującej na
ulicach.
Najstarsze z prezentowanych na wystawie
widokówek pochodzą z końca XIX stulecia,
najmłodsze powstały już po II wojnie
światowej. Wykonano je rozmaitymi
technikami. Czarno-białe fotografie często
poddawano uatrakcyjniającym zabiegom:
retuszowano je, koloryzowano, dodawano do
nich zdobienia, ornamenty i symbole. Jedną z
ciekawostek tej wystawy są dwie prawie
identyczne karty pocztowe wykorzystujące tą
samą fotografię. Różnią się jednak tym, ze na
jednej z nich widoczny jest śnieg, a na drugiej go
nie ma. Oprócz śniegu zniknęły też druty linii
elektryczne. Ktoś bardzo się natrudził,
wykonując taki retusz zdjęcia.
Autorzy wystawy zadbali, aby ciekawsze,
zawierające dużo szczegółów widokówki były
odpowiednio powiększone. Dla łatwiejszego
porównania ze współczesną Brodnicą część kart
pocztowych została zestawiona ze zdjęciami
fotografika Mieczysława Mełnickiego. Jego
kolorowe fotografie, wiernie powtarzają ujęcie
ze starych pocztówek.
Wystawa gromadząca tak dużą ilość
widokówek przedstawiających Brodnicę to
gratka nie tylko dla kolekcjonerów i miłośników
starych pocztówek. To także okazja dla każdego
Brodniczanina do odbycia niecodziennej
podróży po swoim mieście.
Radosław Gęsicki

alternatywę dla kotłowni przy ZSM „Polmo”.
W latach 2007 - 2013 w Polsce będzie
istniała szansa na uzyskanie z Unii Europejskiej
znacznych kwot na rozwój. Zasada jest taka, że
samorząd chcący otrzymać pomoc ze środków
Unii Europejskiej musi na planowane
inwestycje przeznaczyć co najmniej 25%
potrzebnych środków.
Na 2008 rok środki na realizowanie inwestycji
zostały zaplanowane w wysokości 33.714.000
złotych, z tego 13.834.000 złotych z budżetu
miasta, a aż 19.460.000 złotych z m.in. Unii
Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na
rok 2009 zaplanowano nakłady na inwestycje z
budżetu miasta w wysokości 11.850.800 złotych
i 20.563.800 złotych z Unii Europejskiej,
Urzędu Marszałkowskiego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Budżet miasta służy zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnej. Potrzeby zawsze są
większe niż możliwości finansowe samorządu.
Także i ten budżet nie jest w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb, jednakże jest on ambitnym,
zmierzającym do zaspokojenia możliwie
dużych potrzeb społeczności lokalnej. Jak
każdy ambitny budżet jest trudnym budżetem,
jednakże możliwym do realizacji.
Rzecznik Rady Miejskiej
Tadeusz Kuroś
(Skrót red.)

Pozdrowienia z Brodnicy, jakiej już nie ma.
Obraz miasta utrwalony na dawnych
pocztówkach
Wystawa ze zbiorów Muzeum w Brodnicy,
Mariana Bizana, Marii i Zbigniewa Cybulskich,
Krzysztofa Ewertowskiego,
Andrzeja Michalskiego, Jana Sobieszczyka
i Leszka Żelaznego.
scenariusz: Radosław Gęsicki
oprawa plastyczna: Maria Mełnicka
fotografie: Mieczysław Mełnicki
Wystawa czynna
od wtorku do niedzieli
Brama Chełmińska, ul. Mały Rynek 4

Nieistniejący pomnik na Dużym Rynku.
Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku w zbiorach
Muzeum w Brodnicy

„Mazowsze w Brodnicy”
(kulisy koncertu)

Wspaniała uczta duchowa,
zachwycający taniec, piękna muzyka i
śpiew, bogate, barwne stroje ... To wszystko
było 28 stycznia bieżącego roku w nowej
hali widowiskowo- sportowej w Brodnicy
podczas występu Państwowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Dziś z
perspektywy czasu uchylamy rąbka
tajemnicy, aby pokazać od strony
organizacyjnej rozmiar tego
przedsięwzięcia. Była to niewątpliwie
pierwsza w historii naszego miasta, a
zarazem największa impreza masowa tego
typu zorganizowana w pomieszczeniu
zamkniętym.
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”
przybył do Brodnicy na specjalne
zaproszenie władz miasta, które już od
dawna nosiły się z tym zamiarem.
Realizacja tego zamierzenia stała się
możliwa dopiero po wybudowaniu hali
widowiskowo- sportowej. Rozmowy
wstępne na temat zorganizowania występu
rozpoczęły się pod koniec listopada 2006 r.
Na zaproszenie Brodnickiego Domu
Kultury przybył do Brodnicy kierownik
techniczny zespołu, pan Marek Krajewski.
Omówienie warunków umowy odbyło się
już bezpośrednio w hali. W wyniku
przeprowadzonej lustracji, stwierdzono, że
hala jak najbardziej nadaje się do tego celu i

podpisano umowę. Jej warunki były
obszerne i zawierały się na 6 stronach
maszynopisu. Pierwszym i koniecznym
warunkiem odbycia się koncertu była
sprzedaż kompletu biletów, czyli 1250
sztuk. Dyrekcja BDK obawiała się o to, czy
uda się zapewnić tak liczną publiczność.
I tu okazała się zbawienna siła reklamy.
Postawiono na szeroko zakrojoną
promocję imprezy. W mieście pojawiły się
plakaty, banery reklamowe. Do akcji
włączyły się też wszystkie lokalne media,
prasa i kościół. Efektem promocji była
100% sprzedaż biletów na trzy tygodnie
przed terminem koncertu. Teraz już można
było spokojnie zająć się całą resztą.
Zgromadzono niezbędną dokumentację
zgodnie z wymogami imprez masowych,
czyli pozytywne opinie ze Straży Pożarnej,
Policji, Pogotowia, Szpitala, pozwolenie
Burmistrza Miasta. Impreza była
ubezpieczona i chroniona przez
dwudziestoosobową grupę ochroniarzy z
firmy Autotrezor.
Dzień przed planowanym koncertem,
czyli w sobotę 27.01. przystąpiono do
technicznego przygotowania hali. Z
bydgoskiej hali widowiskowo- sportowej
„Łuczniczki” sprowadzono 600
dodatkowych, atestowanych krzeseł, z
możliwością łączenia w rzędy, które
ustawiono bezpośrednio na dolnej płycie
hali. Z Warszawy przyjechała specjalna,
również atestowana scena o wymiarach
10m x 12m odpowiadająca wymaganiom

zespołu. W sobotę przybyła do Brodnicy 12
osobowa grupa techniczna zespołu, a wraz
z nią potężny TIR z dwunastotonowym
ładunkiem, który zawierał stroje zespołu,
dekoracje, sprzęt nagłaśniający.
W niedzielę od rana halę przygotowali
pracownicy OSiR, BDK oraz żołnierze
jednostki wojskowej, tak że w godzinach
południowych hala była gotowa do
rozpoczęcia koncertu. Z tyłu za sceną, w
odległości 5 m od ściany zorganizowano
dla zespołu specjalną garderobę, w której
było 90 dodatkowych krzeseł, kilkanaście
stołów i specjalne stanowiska dla artystów
służące do charakteryzacji. O godzinie
13:00 dwoma autokarami przyjechał do
Brodnicy zespół liczący 104 osoby. Pobyt
w mieście rozpoczął się wspólnym
obiadem w Restauracji Chełmińskiej, po
czym grupa udała się na miejsce występu,
czyli do hali widowiskowo-sportowej.
Koncert odbył się bez zakłóceń, a hala
spisała się na piątkę, jeśli chodzi o stronę
akustyczną.
Pani Katarzyna Miętkiewicz,
impresario BDK mówi dziś z satysfakcją,
że była to wielka i niesamowita impreza.
Szczególnie ciepło wspomina współpracę z
menagerem zespołu, panią Grażyną
Jagodzińską. Mimo wielu obaw i
niepokojów ze strony organizatorów
impreza wypaliła, a wszyscy uczestnicy
wracali z niej zadowoleni nucąc
najbardziej popularne kawałki.
Grażyna Kruszyńska

Nasze miasto w oczach obcych

Relacja CEO z regionalnego przeglądu projektów w Brodnicy
Brodnica
stolica Pojezierza
Brodnickiego liczącego ponad 100 jezior.
Miasto z ponad 700-letnią tradycją. Leży
nad Drwęcą, na granicy historycznych
regionów: ziemi michałowskiej, Prus i
Mazowsza. Nazwę swą, zarówno polską
jak i niemiecką Strasburg, zawdzięcza
właśnie granicznemu położeniu i przejściu
przez rzekę, zwanemu brodem. Korzystne
położenie sprawiło, iż przez stulecia miasto
było ważnym ośrodkiem handlowym,
pośredniczyło w handlu między krajami
Europy Zachodniej i Wschodniej.
Taki opis znajdziecie na oficjalnych
stronach miasta. To przedsmak tego, co
zobaczycie sami odwiedzając te rejony
Polski. Ja miałam szczęście i w środowy
ranek 8 listopada ruszyłam samochodem
do Brodnicy na regionalną prezentację
projektów Ślady przeszłości uczniowie
adoptują zabytki i Literacki Atlas Polski,
która została zorganizowana w Brodnickim
Domu Kultury.
Miasto przywitało mnie historycznymi
murami, pięknymi zaułkami i wąskimi

uliczkami. Od razu udzielił mi się nastrój
tego miejsca spokojnego i dumnego ze
swej historii. Wkroczyłam na sale
wystawowe pełna nadziei i oczekiwań.
Nie zawiodłam się. Do Brodnicy
przyjechało 11 szkół z województwa
kujawsko pomorskiego, pomorskiego i
warmińsko mazurskiego pochwalić się
swoimi osiągnięciami. Czego tam nie było.
Szkoła z Janowa przywiozła regionalne
wyroby, suszone owoce, haftowane chusty
i serwety. Goście odwiedzający to stoisko
mogli ponadto poznać technikę
wytwarzania z wikliny i drzewa
leszczynowego. Szkoła z Czernikowa
zaprezentowała swoje najnowsze odkrycia
i prace badawcze, które prowadzą na
cmentarzach ewangelickich rozsianych po
okolicy. Widzieliśmy makiety iławskiej
katedry, zdjęcia ruin w Radzikach Dużych,
bogate i różnorodne eksponaty uczniów z
Rumi i Pluskowęs. Podziwialiśmy prace
literackie młodzieży z Brodnicy i Barcina.
W czasie uroczystości stoiska
odwiedzili zaproszeni goście,

przedstawiciele władz samorządowych,
mediów oraz eksperci. Prezentujący
stoiska otrzymali pamiątkowe dyplomy,
materiały edukacyjne oraz drobne
podarunki. Wszyscy mieli okazję wziąć
udział w niezwykłym widowisku
przygotowanym przez grupę cyrkową
BeDeKuś.
Organizacja imprezy była perfekcyjna.
Wszystko odbywało się zgodnie z planem,
nikt się nie gubił, nie nudził i nie marudził.
Znalazł się czas i na zabawę, i na poważne
refleksje. Moment relaksu i możliwości
wzmocnienia swoich sił wspaniale
przygotowanym poczęstunkiem. Za to
wszystko odpowiedzialna była jedna osoba
Halina Siekierska, która podjęła się
trudnego zadania i dopięcia wszystkiego na
ostatni guzik. Należą się Jej wielkie
podziękowania i gratulacje.
Anna Mirska-Czerwińska
– krajowy koordynator CEO
P.S. Współorganizatorem przeglądu była
redakcja Ziemi Michałowskiej

Karbowski cmentarzyk
Parcelę o powierzchni 0,31.20 ha
zapisano w Księdze Wieczystej KW pod
numerem 154/17, tom VI, karta 105, dnia
10 listopada 1900 roku. Podarował ją
gminie Karbowo powiat Brodnica Bank
Ziemski /Landbank/ w Berlinie. Założono
na niej mały cmentarz przeznaczony dla
zmarłych mieszkańców Karbowa i okolicy
wyznania ewangelickiego; właściciele
majątku Krieger, Lehmann posiadali w
Brodnicy na cmentarzu własne kapliczki
grobowe.
Pierwszym pochowanym tam
nieboszczkiem był właściciel restauracji
dworcowej w Brodnicy Edward
Wienckowski. W Księdze zmarłych
/Sterbebuch Evangelisches Zentralarchiv
in Berlin ZA 1148 /06/ Signatur: EZA
980/7665/ na stronie 43 pod pozycją 48
zapisano /tłumaczenie JW/:
Edward Wienckowski, restaurator, mąż
Wilhelminy z domu Koch, zamieszkały w
Karbowie, wyznania ewangelickiego,
zmarł 30 sierpnia 1900 w wieku 70 lat,
pochowany 2 września 1900 roku w
Karbowie przez księdza.
Poświęcenia tego terenu dokonano

jednak dopiero 5 lutego 1902 roku. Bliższe
dane zapisano w wyżej wymienionej
księdze zmarłych na stronie 63 pod pozycją 8:
RINAS Arnold Albrecht, syn osadnika
Martina Rinsa i Ottilii z domu Bendrin,
zamieszkały w Karbowie, wyznania
ewangelickiego, zmarł 2 lutego 1902 roku
w wieku 4 lat i 7 miesięcy, pochowany 5
lutego 1902 r. w Karbowie przez
duchownego.
Uwagi:
Podczas pogrzebu dokonano poświęcenia
podarowanego gminie Karbowo przez
Bank Ziemski cmentarza”.
Ostatnim cywilnym nieboszczykiem
tam pochowanym była Emma Minna
Burkowski. W Księdze zgonów USC
Brodnica
Wieś /Sterbebuch des
Standesamtes Strasburg Land C 19431945 /pod numerem 1/1945 umieszczono
następujące o niej dane /tłumaczenie JW/:
Rolniczka Emma Minna Burkowski z
domu Zademag, wyznania ewangelickiego,
zamieszkała w Karbowie powiat Brodnica,
zmarła 6 stycznia 1945 roku o godzinie 0
minut 30 w Karbowie. Nieboszczka

Powtórka z historii najnowszej
Co działo się w 1993 roku?

Rok 1993 przynosił wiele korzyści dla
Brodnicy. Przede wszystkim potęgował
wzrost infrastruktury technicznej. Nie
zabrakło funduszy na inne, niecierpiące
zwłoki potrzeby.
Głównym problemem okazał się stan
sanitarno techniczny brodnickiego ZOZ-u
oraz przychodni przyszpitalnej. Ten
problem przerastał możliwości finansowe
brodnickiego magistratu, a dyrektorom
szpitala spędzał sen z powiek. Szpital
potrzebował natychmiastowej
reorganizacji oddziałów szpitalnych, co
miało na celu poprawę warunków
sanitarnych oraz przestrzennych dla
sprawniejszego funkcjonowania.
Ogromnym wyzwaniem okazał się plan
zainstalowania windy dla usprawnienia
transportu pacjentów na oddziały. Dzięki
trosce i ofiarności sponsorów i UM udało
się wymienić niezbędny i najpilniejszy
sprzęt leczniczo diagnostyczny.
W drugim kwartale roku miało miejsce
wielkie wydarzenie dla władz Brodnicy.
Delegacja brodniczan, w której w sk³ad
weszli przedstawiciele UM i Rady
Miejskiej w Brodnicy goúcili w Broerup
zmierzaj¹ c do podpisania umowy o
wspó³pracy partnerskiej obu oúrodków w
dziedzinie dzia³ania gmin i innych
jednostek samorz¹dowych. Owa wizyta
zakończyła się pomyślnie pod wieloma
względami. Najważniejsze okazało się
nawiązanie ściślejszej więzi między
ośrodkami i regularniejszą współpracę.

Kolejną, ważną decyzją, która zapadła
w tym pomyślnym roku, było powołanie do
życia fundacji budowy basenu sportowego
przy szkole nr 7. Ta sprawa czekała na
pomyślny finał od paru lat, jednak problem
był jeden - brak funduszy. Przy
skrupulatnej gospodarności gospodarza
miasta, burmistrza Wacława Derlickiego
sprawa zakończyła się happy endem.
Budowa basenu miała przede wszystkim
służyć korekcji wad postawy dzieci i
młodzieży, a także przyciągać wszystkich
chętnych do korzystania z niego.
Ogromnym sukcesem było otwarcie
oczyszczalni ścieków typu mechanicznobiologiczno-chemicznej. Wicewojewoda
Toruński podkreślił, że ta inwestycja była
wielkim przedsięwzięciem z zakresu
ochrony środowiska. Dodał również, że
Brodnica pod tym względem jest
przykładem dla innych gmin.
Bezpośrednią przyczyną powstania
oczyszczalni była planowana budowa
zakładów mleczarskich, z których ścieki
zwiększyłyby zanieczyszczenie Drwęcy.
Podsumowując rok 1993 zwraca uwagę
obfitość działań przy sprawnym
zarządzaniu i trafnym podejmowaniu
decyzji.
Na podstawie rocznika 1993
Ziemi Michałowskiej opracowała
Roxana Mazur

urodziła się dnia 26 czerwca 1876 roku w
Ernestowie powiat Świecie. Jej ojcem był
mistrz owczarski Friedrich Zademag,
zamieszkały ostatnio w Ernestowie, matką
Karoline z domu Beyer. Zmarła zamężna
była z Augustem Heinrichem Burkowskim.
Wpisano na podstawie ustnego
z g ł o s z e n i a p r z e z ro l n i k a F r i t z a
Burkowskiego z Karbowa. Przyczyna
zgonu: śmierć ze starości.
Podczas drugiej wojny światowej w
latach 1941-1945 zakopano na
cmentarzyku w Karbowie w masowych
grobach zwłoki sowieckich żołnierzy
wziętych do niewoli niemieckiej, zmarłych
z głodu oraz wycieńczenia, a także
rozstrzelanych głównie w obozie w
Szczuce. Według dokonanych po wojnie
ustaleń przez Powiatową Komisję Ochrony
Pamiątek w Brodnicy miało być ich około
200. Na przełomie lutego/marca 1945 r.
pochowano tam blisko trzydziestu
żołnierzy niemieckich poległych w
brodnickiej bitwie 21 i 22 stycznia 1945
roku. Oficjalnego zamknięcia cmentarzyka
dokonano 11 lipca 1973. Wiosną 1975 r.
teren splantowano, zlikwidowano
wszystkie mogiły, usunięto zachowane
jeszcze nagrobki oraz założono trawniki.
Na środku postawiono pomnik ku czci
spoczywających tam czerwonoarmistów.
Wykonany z betonu w kształcie ostrosłupa
ma tablicę z czarnego granitu z napisem:
CZEŚĆ PAMIĘCI
JEŃCOM RADZIECKIM
POMORDOWANYM PRZEZ
HITLEROWCÓW
W LATACH 1941-1945
BRODNICA MAJ 1975 ROKU
Pomnik zaprojektował mgr inż. arch.
Andrzej Szypliński. Uroczystego
odsłonięcia dokonano 9 maja 1975 r. w
rocznicę obchodzenia wówczas dnia
zakończenia wojny.
Prace ekshumacyjne przeprowadzono
tam 3 lipca 1996 r., podczas których
wydobyto szczątki dziewięciu żołnierzy
niemieckich. Były bez identyfikatorów,
więc ich tożsamości nie udało się ustalić.
Kości przewieziono do Mławki /powiat
Działdowo, gmina Iłowo/, gdzie znajduje
się zbiorczy cmentarz żołnierzy
niemieckich poległych na ziemiach
polskich podczas drugiej wojny światowej.
Po zakończeniu działań militarnych
cmentarzyk był w posiadaniu Skarbu
Państwa Polskiego. Decyzją wojewody
toruńskiego z dn 11 grudnia 1992 r.
stwierdzono, że miasto Brodnica stało się
nieodpłatnie jego właścicielem. Opisany
teren leży na osiedlu Morskie Oko między
ulicami Karbowską, Półwiejską i Skromną.
Aktualne dane: KW 4581, nr działki 2274.
W bieżącym roku planuje się
ustawienie tam pamiątkowego obelisku z
tablicą informującą, że w latach 1900-1945
był tam cmentarz ewangelicki.
Jerzy Wultański

Czytelnia w Brodnicy
„Okno na świat”- adaptacja i modernizacja
Czytelni Multimedialnej przy Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ignacego
Łyskowskiego w Brodnicy to nazwa zadania
zgłoszonego w ramach programu operacyjnego
„Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego”. Projekt złożony przez
Bibliotekę dnia 9 lutego 2006 r. uzyskał
akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Decyzją Ministerstwa z dnia 3
kwietnia 2006 r. przyznano dotację w wysokości
120 tys. zł. Warunkiem przyznania dotacji
ministerialnej był udział finansowy
organizatora - Biblioteki, czyli samorządu
brodnickiego. Na wniosek Burmistrza Miasta,
Rada Miejska w Brodnicy, na sesji dnia 20
czerwca 2006 r. przyznała kwotę w wysokości
30 tys. zł. na dofinansowanie zadania.
Dotkliwy brak Czytelni z prawdziwego
zdarzenia odczuwali czytelnicy i bibliotekarze
od wielu lat. W ostatnich latach dynamiczny
rozwój usług informacyjnych i edukacyjnych
brodnickiej Książnicy przyspieszył wszelkie
działania na rzecz utworzenia nowoczesnej
Czytelni. Łączyło się to również z
komputeryzacją placówki i koniecznością
udostępniania przez Internet, między innymi
własnych baz elektronicznych. Do końca roku
2006 brodnicka Biblioteka na stronie
internetowej www.biblioteka.brodnica.pl
prezentowała następujące elektroniczne bazy
danych:
- katalog on line książek włączonych do
księgozbioru w okresie od stycznia 2001
do czerwca 2006;
- bibliografię miasta i powiatu za lata
1999-2005;
- katalog formy pracy;
- katalog zbiorów elektronicznych.
Dodatkowym bodźcem do szybkiej
realizacji zadania było przyznanie środków
finansowych, w wysokości 35,7 tys. zł z
programu operacyjnego „Promocja
czytelnictwa”. Zakup nowości książkowych,
dotychczas często nieosiągalnych ze względu
na wysokie ceny, wzbogacił zbiory Czytelni
Multimedialnej. Na półkach bibliotecznych
znalazła się m.in. 31 tomowa „Wielka
Encyklopedia PWN”, „Encyklopedia zielarstwa
i ziołolecznictwa” oraz 9 tomowa encyklopedia,
zatytułowana „Religia”, wydana przez PWN.
Powiększone zostały zbiory elektroniczne

Uczestnicy otwarcia czytelni

poprzez zakup CD Romów i dyskietek.
Największym osiągnięciem brodnickiej
Biblioteki, zrealizowanym w ramach programu
„Okno na świat” jest bezpłatny dostęp do
Internetu. Na 9 stanowiskach można korzystać z
katalogów on line oraz zbiorów bibliotek
cyfrowych w kraju i na świecie.
Realizacja zadania nastąpiła po
przeniesieniu w czerwcu 2006 r. sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy, przy
ulicy Zamkowej 1 do innych pomieszczeń.
Przekazane Bibliotece środki finansowe, w
wysokości 150 tys. zł przeznaczono na
gruntowny remont pomieszczenia, polegający
na założeniu sieci komputerowej i elektrycznej,
odnowieniu ścian, cyklinowaniu i malowaniu
podłóg. Dodatkowo wyremontowano szatnię,
łazienki i holl. Oryginalną, niespotykaną w
bibliotekach aranżację wnętrza wykonała
profesjonalnie Maria Mełnicka.
Ważną pozycję w preliminarzu całkowitych
kosztów zadania stanowiły 3 działy, a
mianowicie zakup zabezpieczeń
elektronicznych książek przed kradzieżą,
wyposażenia w komputery i sprzętu
bibliotecznego. Najwięcej kłopotu
przysporzyły przetargi, ogłoszone na zakup
zabezpieczeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego. Dzięki pomocy pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Bydgoszczy i ta trudność została pokonana. W
drugim półroczu 2006 r. zakupiono m.in. 10
komputerów, serwer, drukarkę, szafę
serwerową i części do sieci komputerowej. W
ramach przetargu wybrano firmę, która
dostarczyła nowoczesne zabezpieczenia
zbiorów m.in. bramki ze szkła organicznego,
urządzenia aktywujące i dezaktywujące, paski
magnetyczne oraz 5 tys. sztuk pasków
magnetycznych do książek. Najmniejsze
zmartwienie było z zakupem mebli
bibliotecznych. Wykonała je brodnicka firma,
zgodnie z projektem Marii Mełnickiej i
normami bibliotecznymi. Tylko krzesła
zakupiono w sklepie meblowym. Ciekawe
rozwiązanie stanowią ustawione szeregowo, po
trzy, stanowiska komputerowe, odpowiednio
oświetlone. Wygodne krzesła i stoliki
odpowiednio rozstawione dopełniają całości.
Do stolików doprowadzone jest oświetlenie i
miejsce na podłączenie laptopa. Dobrze
prezentują się nowe regały na czasopisma i lada
biblioteczna dostosowana do podłączenia
urządzeń elektronicznych. Zabrakło środków
finansowych na zakup nowych regałów
bibliotecznych. Dotychczasowe, metalowe
odnowiono w kolorze brązowym, uzupełniając
je o nowe szkła pod doniczki z kwiatami i dwie
tablice informacyjne. Zadbano również o
szczegóły w rodzaju fajansowych doniczek,
ręcznie zdobionych. W części pomieszczenia ze
stanowiskami komputerowymi urządzono
wystawę fotogramów Wiesławy Kopiczyńskiej.
Wystawa pn. „Okno na świat” dokumentuje
podróż W. Kopiczyńskiej do kraju flamenco i
walki byków. Zaplanowano dwa razy w roku
zmianę tematyki fotogramów.

Do realizacji zadania bezpośrednio
włączyły się trzy osoby, pracownicy brodnickiej
Książnicy:
- Tomasz Fudala - informatyk, odpowiedzialny
za sprzęt komputerowy i elektroniczne
zabezpieczenia;
- Stanisława Klabiszewska - doradca
biblioteczny powiatu
brodnickiego,
odpowiedzialna za kompletowanie zbiorów
bibliotecznych i wyposażenie, zwłaszcza w
meble biblioteczne;
- Barbara Łukaszyk - bibliotekarka
odpowiedzialna za prowadzenie Czytelni.
Pomysłodawcą i koordynatorem zadania
była Jadwiga Wojciechowska. Zgłoszone
zadanie otrzymało rekomendacje byłego posła
na Sejm - Zbigniewa Sosnowskiego i burmistrza
Brodnicy - Wacława Derlickiego.
Uroczyste otwarcie Czytelni nastąpiło 29
listopada 2006 r., z udziałem Burmistrza Miasta,
Starosty Powiatowego oraz dyrektorów
bibliotek m.in. Torunia, Grudziądza,
Włocławka, Wąbrzeźna, Chełmży i Rypina.
Obecni byli bibliotekarze z placówek gminnych
powiatu brodnickiego i liczne grono przyjaciół
książki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Bibliotekę Narodową
reprezentowała Sylwia Kot, na co dzień
pracownik zespołu do realizacji programu pn.
”Promocja czytelnictwa”, priorytet I „Rozwój
księgozbiorów bibliotecznych”. Lokalne media
dwie telewizje kablowe, dziennikarze
miejscowych gazet dobrze zapromowali start
Czytelni Multimedialnej. Telewizja Bydgoszcz
w „Magazynie Brodnickim” zaprezentowała w
atrakcyjny sposób Czytelnię w województwie
kujawsko-pomorskim.
Przychylnie wypowiadała się Sylwia Kot w
wywiadach telewizyjnych o pożytkach z
realizacji programu „Okno na świat”.
Od momentu otwarcia Czytelni, czyli od
dnia 29 listopada 2006 r. do dnia 31 grudnia
2006 r. licznik elektroniczny zarejestrował 4686
osób, które odwiedziły tę placówkę.
Zdaniem klientów i pracowników
brodnickiej Książnicy, utworzenie „Okna na
świat” przyczyniło się do korzystnych zmian w
zakresie:
? ułatwienia korzystania z Czytelni, poprzez jej
umiejscowienie na parterze budynku;
? wzbogacenia oferty edukacyjnej dla
młodzieży i studentów;
? rozszerzenia dostępu do katalogów on line i
bibliotek cyfrowych, poprzez dostęp do
Internetu;
? wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych
dzięki zainstalowanym zabezpieczeniom
elektronicznym;
? dostosowania oświetlenia do norm
bibliotecznych;
? wizualizacji placówki poprzez oryginalną
kolorystykę i funkcjonalne wyposażenie w
meble biblioteczne;
? przygotowania i wyposażenia Czytelni w celu
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników
30 placówek bibliotecznych powiatu
brodnickiego.
Jadwiga Wojciechowska
(skrót red.)

„Czwórka”
szkoła z Certyfikatem Jakości
Brodnicka „czwórka” od niedawna należy
do grona kilkunastu szkół w województwie
kujawsko- pomorskim, które szczycą się
Certyfikatem Szkoły Jakości. W mieście i w
powiecie jest jedyną z takim tytułem. Droga do
uzyskania tego tytułu była długa i niełatwa.
Inspiracją do podjęcia kroków w tym
kierunku było, jak mówi Jacek Nagórski
dyrektor szkoły, wieloletnie prowadzenie
wewnętrznego mierzenia jakości placówki.
Program Szkoły Jakości został
opublikowany w sierpniu 2005r. przez
Kujawsko- Pom. Kuratora Oświaty na
podstawie rozporządzenia MEN i Sportu z dnia
23.04.2004.
Głównym celem było stworzenie warunków
promocji szkół, które aspirują do grona
najlepszych w regionie. Rozporządzenie
cytowane powyżej wprowadziło możliwość
odstąpienia od zewnętrznego mierzenia jakości
pracy szkoły, tzn. że po uzyskaniu tytułu szkoła
byłaby zwolniona z wizytacji przez okres 5 lat.
W związku z powyższym po konsultacji z
gronem pedagogicznym, samorządem
szkolnym i Radą Rodziców szkoła podjęła
decyzję o przystąpieniu do realizacji programu
szkoły jakości. Dnia 30.12.2005 roku został
złożony oficjalny wniosek do Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy. W lutym 2006 roku na
ręce dyrekcji napłynęła z kuratorium pozytywna
odpowiedź, rozpoczynająca drogę prowadzącą
do uzyskania certyfikatu jakości. Przełomowym

okresem był kwiecień/ maj 2006. Zgromadzona
w szkole dokumentacja została poddana
analizie i ocenie przez wizytatora sprawującego
bezpośredni nadzór w celu przygotowania
rekomendacji w spełnieniu 16 standardów wg
rozporządzenia MEN. W ocenie
poszczególnych wskaźników szkoła nie mogła
uzyskać mniej niż jeden punkt za przedstawione
dowody. Warunkiem wystąpienia Zespołu do
Spraw Nadania Tytułu do Kapituły o
rozpatrzenie wniosku szkoły było uzyskanie
minimum 75 % możliwych punktów do
zdobycia. Rekomendacja przygotowana przez
starszego wizytatora Henryka Kołodziejskiego
zawierająca 85 stron została pozytywnie
przyjęta przez kuratorium. Badaniu zostały
poddane takie elementy jak: koncepcja pracy
szkoły, zarządzenia strategiczne, rozwój
zawodowy nauczycieli, warunki działalności
szkoły, programy nauczania, przebieg procesu
kształcenia, i inne.
Kolejnym etapem była wizyta studyjna
zespołu do Spraw Nadania Tytułu, która
ostatecznie doszła do skutku 9 października
2006 r. Celem wizyty między innymi był udział
komisji w obserwacji pokazu umiejętności
artystycznych uczniów, spotkanie z organami
szkoły połączone z prezentacją najważniejszych
dokonań, lustracja bazy szkoły, rozmowy z
dyrektorem, nauczycielami, przedstawicielem
rodziców. W protokole podpisanym przez
komisję czytamy: „stwierdzono bardzo duże
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zaangażowanie społeczności w prezentację
osiągnięć szkoły. Przedstawiony dorobek
świadczy o aktywnym, systematycznym
współdziałaniu podmiotów szkoły, co służy
demokratyzacji postaw, tworzeniu właściwych
relacji. Profesjonalizm kadry pedagogicznej, na
który składają się: uzyskiwanie dodatkowych
kwalifikacji i wykorzystanie awansu
zawodowego nauczycieli sprzyja poszerzeniu
oferty edukacyjnej szkoły.”
Wynikiem wizyty studyjnej było przyznanie
szkole tytułu „Kujawsko- Pomorska Szkoła
Jakości”. Ukoronowaniem całej procedury była
oficjalna uroczystość, która odbyła się w szkole
21 grudnia 2006 r. Podczas tej uroczystości dyr.
Jacek Nagórski odebrał z rąk wizytatora
Henryka Kołodziejskiego Certyfikat Szkoły
Jakości.
Certyfikat uzyskany przez naszą szkołę
mówi Jacek Nagórski- jest satysfakcją, że
wszystkie działania w sferze dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej umożliwiają
wszechstronny rozwój uczniów. Jest to dowód
dla rodziców, że szkoła spełnia pewne normy.
Program Szkoły Jakości został wstrzymany
w sierpniu 2006 r. Od 15.12.2006 funkcjonuje
nowe rozporządzenie MEN i Sportu dotyczące
sprawowania nadzoru. Obowiązkiem szkoły w
dalszym ciągu jest diagnozowanie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły w celu uzyskania jak najlepszych
efektów pracy.
Pewne wartości, bez względu na
rozporządzenie i bez względu na to przez
jakiego ministra wydane, są zawsze aktualnekonkluduje dyr. Jacek Nagórski.
Grażyna Kruszyńska

Spacerkiem

„Kocham BDK” (2)
W poprzednim numerze po krótce napisałem,
jak za mojej pamięci prezentował się z zewnątrz
budynek, który dziś nosi imię Brodnicki Dom
Kultury. W chwili gdy to piszę, nie wiem, jaki
kształt przybierze ostatecznie Ziemia
Michałowska, to znaczy ile będę mógł
przeznaczyć miejsca na „Spacerki”. Postaram się
więc skrócić nieco tekst felietonów, a
ewentualnie zaplanuję więcej odcinków tego
serialu.
Wracam jednak do meritum.
Wnętrza Domu Kultury również różniły się
od dzisiejszych, chociaż jakby w ogólnym zarysie
są takie same przynajmniej w części frontowej,
mimo dwukrotnego pożaru i rozbudowy w latach
dziewięćdziesiątych.
Oczywiście wynika to stąd, że położenia
ścian nośnych nie można zmieniać. Zajrzyjmy
więc do środka. Przede wszystkim dwie ogromne
bramy w holu prowadzące na ulicę były otwarte

Ten pierwszy bal…
Tradycyjnie sto dni przed egzaminem
dojrzałości uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w jednym z
najbardziej uroczystych imprez, jakim jest bal
studniówkowy. Podobno pierwsze studniówki
zaczęto organizować w Polsce w latach
sześćdziesiątych XX wieku, a więc jest to
zwyczaj niezbyt dawny, jednak w klasach
maturalnych obok egzaminu dojrzałości
wzbudzający co roku najwięcej emocji.
Przygotowania do studniówek zaczynają się już
w październiku.
Powołanie komitetów
organizacyjnych (zwykle są to przedstawiciele
dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczyciele,
rodzice no i oczywiście sami uczniowie),
rezerwacja sali, zespołu muzycznego
zaprojektowanie zaproszeń, opracowanie
programu imprezy, ustalenie menu, a przede
wszystkim wybór wymarzonego stroju, fryzury.
Później próby poloneza, jako obowiązkowego
punktu programu, opracowaniew konkursów,
pozyskiwanie sponsorów. Wszystko to sprawia,
iż studniówka urasta do rangi tego
najważniejszego balu w życiu, którego nie
sposób zapomnieć i który wspomina się zawsze
z wielką nostalgią.

latem zawsze, a zimą od czasu do czasu, aby salę
przewietrzyć. Nie było jeszcze takiego
wynalazku jak zakaz palenia we wnętrzu
budynków ogólnie dostępnych (wyjątek kino),
więc brodniczanie, głównie jednak mężczyźni
licznie odwiedzający Dom Kultury, ćmili na
potęgę, a dyżurujący pracownik od czasu do
czasu krzyczał na cały głos „Uwaga wietrzymy” i
wrota były otwierane na oścież. Wówczas tłumy
zebrane w holu przenosiły się pod przeciwległą
ścianę. A ludzi przychodziło tu naprawdę bardzo
dużo. I nawet nie wiem, co ich przyciągało. Bo
przecież nie gra zwana dziś piłkarzyki, a
wówczas po prostu „chłopki”, czy możliwość
pogrania w chińczyka, warcaby lub karty. Myślę,
że Dom Kultury był po prostu miejscem zebrań
towarzyskich osób, które nie chciały uczęszczać
do restauracji lub kawiarni. Na grę w „chłopki”
był zresztą oddzielny zeszyt z rubrykami, a w nim
rozkład, kto i w jakich godzinach będzie grał. Co
piętnaście minut następowała zmiana, a
zapisywać się trzeba było na dzień naprzód.
Myślę oczywiście o popołudniach, ponieważ
rano, kiedy ludzie byli w pracy, pomieszczenie
świeciło pustkami.
I jeszcze ciekawostka, charakterystyczna dla
tego czasu (druga połowa lat pięćdziesiątych).

Alkoholu w pomieszczeniach publicznych pić w
zasadzie nie było wolno. W każdym razie osoby,
które piły wino czy wódkę, po prostu dyżurująca
pani wypraszała przy aplauzie pozostałej części
dorosłych bądź co bądź obecnych. Picie piwa nie
uchodziło wówczas za używanie alkoholu, więc
kosze na śmieci pełne były butelek po tym trunku,
ale nigdy, powtarzam nigdy, nie było awantur ani
rozrób. Ot, po prostu mężczyźni wypijali w
towarzystwie jedno lub dwa piwa i to było
wszystko.
My, wówczas dzieci, czy młodzież,
przyglądaliśmy się dorosłym z należnym
szacunkiem i trzymaliśmy się we własnym
gronie. Dom Kultury był czynny w zasadzie do
dwudziestej pierwszej, ale o dziewiętnastej
dyżurująca pracownica zarządzała „dzieci i
młodzież do domu” i my, najmłodsi grzecznie
wychodziliśmy. O tym, żeby przedłużać swój
pobyt poza tę godzinę, mowy nie było. Każdy
dorosły czuł się wychowawcą i pytał „A Ty
jeszcze tutaj?”, co oczywiście zmuszało nawet
najbardziej opornych do opuszczenia lokalu
(c.d.n.).

W naszym mieście w związku z tym, iż
mamy kilka szkół średnich i ograniczoną ilość
sal odpowiednich dla dużej liczy gości „sezon
studniówkowy” trwa kilka tygodni. Zwykle
odbywają się one w restauracji „U Bosmana”,
„Magnat”, „Europa”, czy na sali zakładów
Polmo. O ich przebiegu donoszą lokalne media,
publikując najpiękniejsze zdjęcia z zabawy, a
wśród młodzieży i rodziców długo opowiada się
o wrażeniach z balu. Jak dotąd przeważały
pozytywne opinie, pełne zachwytu i podziwu.
Co o tym decyduje? Przede wszystkim
podniosły nastrój wywołany wspomnianym
wyżej polonezem, uroczystym toastem,
pierwszym tańcem z gronem pedagogicznym, a
także obecnością gości; np. w tym roku na
studniówce III L.O. wśród zaproszonym osób
byli p. Burmistrz miasta W. Derlicki oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej p. M.
Hildebrant. Młodzież po balu dzieliła się
miłymi wrażeniami, doceniając uczestnictwo
zacnych gości.
Aktualnie studniówki w Polsce obok
pozytywnych opinii wywoływały też falę
dyskusji, spowodowaną nie zawsze poprawnym
zachowaniem uczniów, prześciganiem się w
doborze drogich kreacji, ekskluzywnych lokali
itp. Władze oświatowe i niektóre szkoły
proponują wprowadzenie rygorystycznych
zakazów, ustalenie określonych strojów czy
miejsc zabawy. To wszystko wzbudza niemiłą

atmosferę wokół bali tak ważnych w życiu
każdego młodego człowieka i jego rodziców, a
także niepotrzebne emocję i krytykę również
tych, którzy zachowują się poprawnie.
Uczestniczyłam w wielu studniówkach
zarówno jako współorganizator jak i gość i
mogę stwierdzić, iż dla naszej brodnickiej
młodzieży studniówka jest ogromnym
przeżyciem.
W większości przypadków ten pierwszy
„egzamin z dorosłości” brodnicka młodzież
zdaje pozytywnie i jeśli nawet zdarzają się
przypadki nie do końca poprawnego
zachowania to i tak nie burzą one ogólnego
dobrego wrażenie. Jaka jest wobec tego recepta
na udaną studniówkę? Przede wszystkim
zaangażowanie w jej organizację jak
największej liczby rodziców, nauczycieli,
przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji,
władz oświatowych i samych uczniów.
Rozsądnymi rozmowami, a nie zbyt
rygorystycznymi wymogami przekonanie
uczniów, że nie warto psuć tego jedynego balu
niedojrzałymi postawami, lepiej postawić na
miłą kulturalną i uroczystą atmosferę
odpowiednią do wyszukanych strojów i pięknie
zastawionych strojów. Niech ich zachowanie
będzie potwierdzeniem wyczucia chwili i
doniosłości imprezy, którą będą wspominać
następnym pokoleniom. A zatem niech żyje bal.
A.B.

Tomasz Ziemba

Miejskie czasopismo kulturalno–społeczne Brodnicy – ISSN 1425-7718
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Tomasz Ziemba (redaktor naczelny), Anna Biłas, Grażyna Kruszyńska, Anna Kupczyk,
Beata Nijakowska, Wojciech Płotka, Halina Siekierska.
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: M. Bizan, A. Ćwiklińska, R. Gęsicki, K. Grzybowska, M. R. Kaniecki, R. Koj, R. Mazur,
J. Piotrowska, P. Różański, J. Wultański, M. Ziemba.
ADRES REDAKCJI: ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica, tel. 056 49 821 42. Dyżur redakcyjny: środa 17.00-18.00.
Ziemia Michałowska również na stronie: www.ebrodnica.pl
WYDAWCA: BDK, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica.
DRUK: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne spółka z o.o., ul. Mickiewicza 15, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 056 68 815 51

Przyjaciel książki 2006
W Pałacu Anny Wazówny odbyło sie spotkanie, na którym
podsumowano czytelnictwo w Powiecie Brodnickim.
Najważniejszym punktem wieczoru było przyznanie tytułu
„Czytelnika Roku 2006”. Były też podziękowania za współpracę,
za nieodpłatne prowadzenie punktów bibliotecznych oraz
uhonorowanie aktywnych czytelników Gminy Górzno.
Dyplomy i nagrody książkowe wręczali: wiceburmistrz
Jarosław Radacz, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Polityki
Społecznej Maria Rutka-Celmer oraz Burmistrz Górzna Robert
Stańko. Starosta powiatu brodnickiego Waldemar Gęsicki,
ufundował i wręczył witraże z tytułem „Przyjaciel Książki 2006”.
W drugiej części spotkania zaprezentowano walory historyczne,
przyrodnicze i turystyczne gminy Górzno. Odbyła sie projekcja
filmu Piotra Grążawskiego „Górzno i okolice”. Na zakończenie
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w tym mieście.
Foto i tekst KG

Seniorzy śpiewali o miłości
W Brodnicy od lat działa kilka klubów seniora, wśród nich
Towarzystwo Kultury Brodniczanka przy Brodnickim Domu
Kultury.
Na ostatnim IV Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie
kabaret tego zespołu otrzymał wyróżnienie. Grand Prix
„Zakochany wróbel” zdobył zespół „Wesoła Harmonia” z
Golubia-Dobrzynia, a w kategorii kabaretów I miejsce wywalczyły
„Pokrzydowianki”.
Foto i tekst KG

Wiceburmistrz wręcza nagrody

Burmistrz Górzna nagradza zwycięzców

Artyści z „Brodniczanki”

Zaproszeni na spotkanie

Akcja promocyjna

Zastanów się, co ty możesz
zrobić dla środowiska ?
zwróć uwagę, czy w swoim
gospodarstwie domowym nie
przyczyniasz się do emisji
dioksyn, spalając w domu
śmieci,
jeśli nasz sąsiad zatruwa
powietrze, którym
oddychamy, poproś go, aby
zapoznał się z treścią tej
ulotki,
jeśli to nie pomoże,
zawiadom o postępowaniu
sąsiada straż miejską lub
policję. Poinformujmy
Wydział Ochrony
Środowiska przy Urzędzie
Miasta (tel. 056 49 30 620)
lub WIOŚ w Bydgoszczy
(tel. 052 582 64 66),
jeżeli masz problemy z
odpadami, skontaktuj się z
naszym Przedsiębiorstwem,
a pomożemy ci go
rozwiązać.
Artykuł sponsorowany:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica
Biuro Obsługi Klienta tel. 056 498 30 73, tel/fax 056 498 30 74
Sekretariat Zarządu tel. 056 498 26 55, fax 056 498 28 63
www.pgk.com.pl
e-mail: pgk@pgk.com.pl

